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Od redakcji
Alina Maria Basak
Oddajemy w ręce Czytelników kolejny, siódmy numer Karpackiego Przeglądu Naukowego. Nawiązuje on do poprzednich edycji pisma zarówno w swej strukturze,
jak i tematyce, która obejmuje różnorodne kwestie ważne ze społecznego punktu
widzenia, prezentowane w kontekście zachodzących przemian.
Część pierwszą pisma stanowią rozprawy naukowe. Waldemar Basak w artykule
Zjawisko wypalenia zawodowego w środowisku funkcjonariuszy Straży Granicznej,
prezentuje wypalenie jako zjawisko społeczne ujmowane w kontekście wykonywanego zawodu. Autor przedstawia wyniki badań dotyczących wpływu wypalenia
zawodowego funkcjonariuszy Straży Granicznej na poziom ich zdolności do pełnienia służby. Kolejny artykuł autorstwa Joanny Lipowskiej pod tytułem Wypalenie zawodowe, przegląd teorii, uzupełnia podjętą problematykę poprzez przegląd
definicji, mechanizmów powstania i przyczyn wypalenia zawodowego. Z kolei
Jacek Cheda prezentuje artykuł zatytułowany Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska i jej znaczenie dla bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce. Artykuł
jest drugim z cyklu trzech artykułów poświęconych znaczeniu odpowiedzialności
cywilnej, karnej i administracyjnej w ochronie środowiska dla bezpieczeństwa
ekologicznego w Polsce. Autor ukazuje w artykule, czym jest odpowiedzialność
karna i jaki jest jej związek z ochroną środowiska. Kolejny artykuł Justyny Jurewicz
pod tytułem Handel ludźmi w działalności prawotwórczej Międzynarodowej Organizacji Pracy, ukazuje aktywność prawodawczą Międzynarodowej Organizacji
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Pracy w zakresie zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi w aspekcie pracy
przymusowej i obowiązkowej. Alina Maria Basak prezentuje artykuł Pomoc państwa
dla osób bezrobotnych i ich rodzin. Autorka przedstawia zadania państwa w sferze
przeciwdziałania bezrobociu realizowane w ramach polityki rynku pracy oraz zadania pomocy społecznej w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia. W następnym
artykule, zatytułowanym Kultura masowa i postmodernizm: przegląd definicji i poglądów, jego Autor, Zenon Ślusarczyk definiuje pojęcie kultury masowej i omawia
jej cechy w oparciu o poglądy wielu myślicieli, w szczególności Ch. Jenksa, F. R. Leavisa i A. Tofflera, T. S. Eliota, H. J. Gansa. Wskazuje też na rolę, jaką w kulturze
masowej odgrywa kultura pop, którą Autor charakteryzuje w oparciu o poglądy
M. McLuhana. Z kolei Anita Sobotka, w artykule Żebractwo internetowe, prezentuje
problematykę zjawiska żebractwa, jego istotę i rodzaje. Szczególną uwagę Autorka
poświęca jednej z form działalności żebraczej, czyli żebractwu internetowemu. Następnie, Marzena Wojtasik przedstawia artykuł pod tytułem: Status prawny rodziny
zastępczej. Zagadnienia społeczno-prawne. Publikacja zajmuje się problemem pieczy
zastępczej w Polsce, jej istotą i rodzajami. Szczególną uwagę Autorka poświęca
prawnym przesłankom funkcjonowania rodziny zastępczej w kontekście jej problemów społeczno-ekonomicznych. Ostatni artykuł zatytułowany Straż Graniczna
w zwalczaniu przestępczości narkotykowej w latach 2000-2008, prezentuje Robert
Przybyła. Artykuł dotyczy problematyki przeciwdziałania przez Straż Graniczną
przemytowi narkotyków do Polski na przestrzeni lat 2000-2008, w zmieniającej
się sytuacji geopolitycznej oraz po zmianie systemu ochrony granicy państwowej.
W drugiej części pisma zamieszczono dwie recenzje publikacji. Zenon Ślusarczyk przedstawia recenzję wydawniczą opracowania zbiorowego pt. Ekonomiczno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, pod red. Jacka
Chedy, Fundacja Ius Medicinae, Warszawa 2012. Z kolei Alina Maria Basak jest
autorką recenzji książki: Jacek Wieczorek, Efektywne zarządzanie kompetencjami
– tworzenie przewagi konkurencyjnej firmy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia
Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2008.
Prezentowane rozprawy naukowe i recenzje dotyczą tematów naukowo ważnych,
ale istotnych również ze społecznego punktu widzenia. Wyrażamy więc nadzieję,
że przestawiona publikacja nie tylko zachęci Czytelników do zapoznania się z poruszaną w niej problematyką, ale pobudzi także do refleksji i dyskusji naukowej.
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Zjawisko wypalenia zawodowego w środowisku
funkcjonariuszy Straży Granicznej
Waldemar Basak1

Wprowadzenie
Termin wypalenie zawodowe został wprowadzony w 1974 roku przez amerykańskiego psychoanalityka Herberta Freudenbergera. Scharakteryzował on to zjawisko
jako stan wyczerpania spowodowany nadmiernymi żądaniami stawianymi przez
środowisko i daną osobę. Opisuje on wypalenie jako swoisty syndrom objawów,
które na poziomie fizycznym objawiają się bólami głowy i zmęczeniem; na poziomie
behawioralnym: huśtawką nastrojów, łatwością wpadania w złość; a na poziomie
psychicznym wyrażają się zniechęceniem i ciągłym uczuciem znudzenia2.
Wypalenie jako zjawisko społeczne ujmowane w kontekście wykonywanego zawodu od ponad trzydziestu lat koncentruje uwagę badaczy. Zajmują się oni przede
wszystkim ustaleniem etiologii, struktury i dynamiki zjawiska, a także opisują
objawy towarzyszące osobom doświadczającym syndromu, jak również sygnalizują
ponoszone koszty indywidualne i społeczne3.

Struktura i kompetencje Straży Granicznej
Według Encyklopedii Polskiej Straż Graniczna jest to formacja powołana w 1928 roku
do ochrony granic z Niemcami, Czechosłowacją i Rumunią. Zorganizowana na zasadach wojskowych, umundurowana i uzbrojona, podległa ministrom skarbu i spraw
wewnętrznych. Po mobilizacji w 1939 roku została wcielona w struktury wojska.
Po II wojnie światowej jej obowiązki przejęły Wojska Ochrony Pogranicza. Straż
Graniczną przywrócono organizacyjnie w 1990 roku, likwidując WOP. Po wejściu
Polski do strefy Schengen w 2007 roku, funkcjonariusze Straży Granicznej nie
tylko zajmują się ochroną wschodniej granicy Polski, ale także ochroną wschodniej
granicy Unii Europejskiej.
1. Dr Waldemar Basak, adiunkt w Bydgoskiej Wyższej Szkole Głównej.
2. G. Bartkowiak, Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, Warszawa 2009, s. 74-75.
3.	M. Plopa (red.), Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania, Elbląg 2009,
s. 217.
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Kompetencje Straży Granicznej przedstawiają się następująco:
– Ochrona granicy państwowej – pod pojęciem granicy państwowej należy rozumieć powierzchnię pionową przechodzącą przez linię graniczną, oddzielającą
terytorium państwa polskiego od terytoriów innych państw i od morza pełnego. Granica państwowa rozgranicza również przestrzeń powietrzną, wody
i wnętrze ziemi;
– Rozpoznanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie
ich sprawców – w zakresie określonym ustawą o ochronie granicy państwowej
oraz innymi ustawami. Do kompetencji Straży Granicznej należy zwalczanie
przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem i bezpieczeństwem granicy
państwowej. Straż Graniczna dokonuje typologii zagrożeń w tym względzie
i prowadzi ich operacyjne rozpoznanie. W przypadku stwierdzenia danego
przestępstwa lub wykroczenia wykonuje określone czynności mające na celu
udokumentowanie dowodowe tych czynów;
– Zapewnienie porządku publicznego na obszarze przejść granicznych i w strefie nadgranicznej. Osoby przekraczające granicę państwową mają obowiązek
zachowania się zgodnie z przepisami; w przypadku niewłaściwego zachowania
funkcjonariusze Straży Granicznej mają obowiązek interweniowania w celu
przywrócenia porządku;
– Osadzanie i utrzymywanie znaków granicznych na lądzie oraz sporządzanie,
aktualizacja i przechowywanie granicznej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; dbanie o aktualność i trwałość znaków graficznych;
– Wykonywanie postanowień umów międzynarodowych o stosunkach prawnych
na granicy państwowej – z postanowień tych wynikają kompetencje wspólnego
z organami ochrony granicy sąsiedniego państwa (według zasad określonych
w umowie) kontrolowania przebiegu i oznakowania granicy państwowej, jej
utrzymywania oraz omawiania i podejmowania działań mających na celu
zwiększenie skuteczności ochrony granicy państwowej i zapewnienie właściwego funkcjonowania przejść granicznych;
– Nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzeganiem
przez statki przepisów obowiązujących na tych obszarach – jednostki pływające Straży Granicznej kontrolują, czy znajdujące się na polskich obszarach
morskich statki są uprawnione do działalności, jaką wykonują, czy posiadają
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przewidziane prawem zezwolenia, czy żegluga, rybołówstwo lub inna działalność jest wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i umowami
międzynarodowymi. Ponadto mają obowiązek wykrywania zanieczyszczeń
środowiska morskiego i ich sprawców. Działania te funkcjonariusze Straży
Granicznej wykonują samodzielnie lub wspólnie z pracownikami urzędów
morskich;
– Ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej
Polskiej – poprzez prowadzenie obserwacji statków powietrznych i obiektów
latających na małych wysokościach przez granicę państwową oraz informowanie jednostek Wojsk Lotniczych i Ochrony Powietrznej. Ochrona granicy
państwowej w przestrzeni powietrznej należy do właściwości MON;
– Zapobieganie transportowaniu przez granicę państwową odpadów i szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów promieniotwórczych, a także
zanieczyszczeniu wód granicznych;
– Zapobieganie przemieszczaniu przez granicę narkotyków i substancji psychotropowych – rozprzestrzenianie narkomanii oraz produkcji narkotyków i ich
rozprowadzania jest poważnym problemem o zasięgu międzynarodowym.
Straż Graniczna ma możliwość ujawniania przerzutów przez granicę narkotyków i środków psychotropowych;
– Współdziałanie w zakresie ochrony granic z organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego i innymi jednostkami organizacyjnymi, a także
współdziałanie z organami ochrony granic innych państw;
– Wykonywanie innych kompetencji – między innymi Rada Ministrów upoważniła Komendanta Głównego Straży Granicznej do negocjowania umów
międzynarodowych o tworzeniu nowych przejść granicznych.
Szczegółowy zakres zadań dla Straży Granicznej określa dowodzący tą strukturą
Komendant Główny4 który w czasie pokoju podlega Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, a po ogłoszeniu mobilizacji i w czasie wojny – Ministrowi
Obrony Narodowej. Komendant Główny Straży Granicznej jest centralnym organem administracji państwowej. Mianuje go i odwołuje Prezes Rady Ministrów na
wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Organem pomocniczym
4. S. Sagan (red.), Organy i korporacje ochrony prawa, Warszawa 2001, s. 165-167.
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Komendanta Głównego jest Komenda Główna Straży Granicznej. Komendant
Główny kieruje Komendą Główną przy pomocy zastępcy Komendanta Głównego
i dyrektorów biur. Organem doradczym jest Kolegium, w skład którego wchodzą:
Komendant Główny, jego zastępca, oraz dyrektorzy biur5.
W skład komendy Głównej Straży Granicznej wchodzą następujące jednostki
organizacyjne:
1. Biuro Ochrony Granicy Państwowej,
2. Biuro Kontroli Ruchu Granicznego,
3. Biuro Techniki i Zaopatrzenia,
4. Biuro Prezydialno-Prawne,
5. Biuro Kadr i Szkolenia,
6. Biuro Łączności i Informatyki,
7. Biuro Dochodzeniowo-Śledcze,
8. Biuro Finansów.
Terenowymi organami Straży Granicznej są:
1. Komendanci oddziałów Straży Granicznej, których mianuje i odwołuje Minister Spraw Wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej;
2. Komendanci strażnic oraz komendanci granicznych placówek kontrolnych
i dywizjonów Straży Granicznej mianowani na wniosek komendanta oddziału,
w którego strukturze jest dana strażnica, graniczna placówka kontrolna, dywizjon. Komendanci strażnic, granicznych placówek kontrolnych i dywizjonów
podlegają bezpośrednio komendantom oddziałów6.
Funkcjonariusze, wykonując zadania w ochronie granicy państwowej RP, mają
prawo m.in.:
– dokonywania kontroli granicznej,
– dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży, sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach komunikacji lotniczej, drogowej, kolejowej i wodnej,

5. S. Sagan (red.), Organy i korporacje ochrony prawa…, s. 170-171.
6. Tamże, s. 171.
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– dokonywania kontroli bezpieczeństwa na przejściach granicznych oraz w środkach komunikacji lotniczej, drogowej, kolejowej i wodnej – w celu wykluczenia
możliwości popełnienia przestępstw lub wykroczeń, zwłaszcza skierowanych
przeciwko nienaruszalności granicy państwowej lub bezpieczeństwu w międzynarodowej komunikacji,
– pełnienie wart ochronnych na pokładzie statku powietrznego oraz stosowania
niezbędnych środków, łącznie z użyciem środków przymusu bezpośredniego
i broni służbowej, w celu unieszkodliwienia osoby, która stanowi bezpośrednie
zagrożenie bezpieczeństwa lotu, zdrowia lub życia pasażerów lub członków
załogi,
– wydawania wiz i innych zezwoleń na przekroczenie granicy państwowej na
podstawie odrębnych przepisów,
– legitymowania lub ustalania w inny sposób tożsamości osoby,
– zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu
postępowania karnego i innych ustaw oraz doprowadzania ich do właściwego
organu Straży Granicznej, sądu lub prokuratury,
–n
 akładania w drodze mandatu karnego grzywien za wykroczenia,
obserwowania i rejestrowania, przy użyciu środków technicznych.
W dzisiejszym świecie żadna formacja nie może liczyć na sukcesy jeśli nie będzie
współdziałała z innymi. Przestępcy nie zamykają swojej działalności ani w jednej
dziedzinie, ani w jednym kraju, dlatego warunkiem wygrania z nimi jest kooperacja
i wymiana informacji zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym.
Straż Graniczna realizując swe ustawowe zadania współpracuje z innymi formacjami i służbami państwowymi. Najbardziej oczywista i najczęstsza jest współpraca
z celnikami. Nie ogranicza się ona jedynie do kontroli i działań w przejściach
granicznych, ale obejmuje całe terytorium Polski. Mieszane patrole mobilne, czy
wspólne kontrole na bazarach i w noclegowniach pozwalają wykryć zarówno osoby
nielegalnie przebywające na terytorium Polski, jak i przemycany przez nie towar.
Drugą służbą ściśle współpracującą ze Strażą Graniczną jest Policja. Wspólnie
prowadzone śledztwa pozwalają rozbijać zorganizowane grupy przestępcze, których
działalność wykracza poza granice państwowe. Zdarza się także, że obie służby
„wypożyczają” sobie wyspecjalizowanych funkcjonariuszy do wykonania konkretnych zadań. Częstym widokiem są także posterunki kontrolne na drogach
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dojazdowych do granicy państwa oraz wspólne patrole i kontrole legalności pobytu
cudzoziemców przeprowadzane w całym kraju. Dzięki nim obie służby mogą skutecznie przeciwdziałać najróżniejszym zjawiskom patologicznym od prowadzenia
pojazdów pod wpływem alkoholu po handel towarami pochodzącymi z przemytu.
W swojej służbie funkcjonariusze Straży Granicznej współpracują także ze Służbą
Ochrony Kolei, Górskim i Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym,
Strażami Miejskimi, Inspekcją Weterynaryjną, służbami ochrony lotnisk i innymi
wyspecjalizowanymi instytucjami, których celem jest bezpieczeństwo ludzi i ich
dobytku. Współpraca ta nasila się szczególnie w okresie wakacyjnym7.

Zasady Etyki Funkcjonariusza Straży Granicznej
1. Ma zawsze na względzie dobro Rzeczypospolitej Polskiej, jej demokratyczny
ustrój i bezpieczeństwo granicy państwowej, a w szczególności:
– Działa na podstawie i w granicach prawa; pamięta, że swoim postępowaniem,
daje świadectwo o Rzeczypospolitej Polskiej i Straży Granicznej;
– W podejmowanych działaniach dąży do pogłębiania zaufania do Państwa
i jego organów;
– Dobro publiczne przedkłada ponad interesy własne lub swojego środowiska;
realizując zadania służbowe nie dopuszcza do powstania związków między
interesem publicznym i prywatnym, nie przyjmuje z tego tytułu żadnych korzyści materialnych lub osobistych;
– Bezwzględnie zwalcza korupcję; nie zachowuje się w sposób wskazujący na chęć
uzyskania jakichkolwiek korzyści materialnych za wykonywanie obowiązków
służbowych; nie zaciąga żadnych zobowiązań w związku z wykonywaniem
obowiązków służbowych;
– Szanuje prawa i godność innych osób, ich wartości kulturowe, symbole, język,
obyczaje i tradycje; ma poczucie godności własnej;
2. Obowiązki służbowe wykonuje rzetelnie i bezstronnie, a w szczególności:
– Pracuje sumiennie i dąży do osiągania najlepszych rezultatów, kierując się
wnikliwością, rozwagą i inicjatywą w realizacji powierzonych zadań;

7.	http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=pl/serwis-sg/
polskie_ formacje_graniczne/wspolpraca_miedzy_sluzbami/, pobrano 1.01.2011 r.
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– Utrzymuje relacje służbowe oparte na współodpowiedzialności, współpracy
i wzajemnym poszanowaniu; jest lojalny wobec Straży Granicznej i przełożonych;
–N
 ie uchyla się od odpowiedzialności za swoje postępowanie;
–D
 ba o powierzone mu mienie publiczne i racjonalnie nim gospodaruje;
3. Funkcjonariusz Straży Granicznej w czasie służby i poza nią:
– Postępuje w sposób nie godzący w dobre imię Straży Granicznej i jej funkcjonariuszy; zachowuje tajemnicę w sprawach mogących godzić w dobro służby
lub dobre imię innych osób;
– Służąc Państwu i Narodowi Polskiemu nie manifestuje publicznie poglądów
i sympatii politycznych, nie uczestniczy w strajkach, nie tworzy i nie bierze
udziału w działalności partii politycznych; nie ulega wpływom i naciskom
politycznym;
– Nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi8.

Organizacja i przebieg badań
Badania przeprowadzono w placówce Straży Granicznej w Krościenku liczącej
150 funkcjonariuszy. Placówka w Krościenku powstała w 2002 roku. Od strony
Ukraińskiej oraz Polskiej znajduje się po 5 pasów służących odprawie granicznej.
Trzy pasy służą do obsługi samochodów osobowych, a po jednym pasie do obsługi
samochodów ciężarowych i autokarów.
W badaniach wykorzystano: metodę sondażu diagnostycznego i posłużono
się techniką ankiety; a jako narzędzi badawczych użyto kwestionariuszy ankiety.
31 maja 2011 roku rozdano ponad 40 kwestionariuszy, a pozostałe ankiety pozostawiono w placówce dla osób, które pracowały w terenie. 3 czerwca odebrano
70 wypełnionych ankiet. W badaniach wzięło udział 48 mężczyzn i 22 kobiety.
Przedmiotem badań był wpływ wypalenia zawodowego funkcjonariuszy Straży
Granicznej na poziom zdolności do pełnienia służby. Celem badań było przedstawienie zjawiska wypalenia zawodowego wśród funkcjonariuszy straży granicznej.
Problemy badawcze określono następująco: w jaki sposób wypalenie zawodowe
8. http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/index.php?id=19, pobrano 1.05.2011r.
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wpływa na pełnienie służby przez funkcjonariuszy straży granicznej oraz jaki
poziom wypalenia zawodowego występuje u funkcjonariuszy straży granicznej.
Hipoteza została sformułowana następująco: zjawisko wypalenia zawodowego
występuje wśród funkcjonariuszy straży granicznej i wpływa negatywnie na ich
poziom zdolności do pełnienia służby. Funkcję zmiennych zależnych i niezależnych
pełnić będą odpowiednio:
Zmienne zależne

Zmienne niezależne

Poziom wypalenia zawodowego
funkcjonariuszy SG

Płeć badanych funkcjonariuszy

Wpływ wypalenia funkcjonariuszy
SG na ich gotowość do pełnienia
służby.

Staż pracy oraz miejsce zamieszkania funkcjonariuszy

30 mężczyzn i 16 kobiet mieszka w mieście, pozostali uczestnicy badań są mieszkańcami wsi. Dokonując charakterystyki osób badanych pod względem wieku
wyróżniono 5 grup:

Grupa

Mężczyźni
(liczba osób)

Kobiety
(liczba osób)

25-30 lat

10

8

31-35 lat

15

7

36-40 lat

10

4

41-45 lat

9

2

Powyżej 46 lat

4

1

Wśród mężczyzn najwięcej badanych funkcjonariuszy było w grupie wiekowej
31 do 35 lat. Natomiast u kobiet prawie identyczna liczba występuje w grupie
25 do 30 lat oraz 31 do 35 lat. Zarówno u mężczyzn jak i u kobiet najmniej osób
jest w dwóch ostatnich grupach wiekowych: w przedziale 41-45 jest 9 mężczyzn
i 2 kobiety, natomiast powyżej 46 lat była 1 kobieta i 4 mężczyzn.
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W kwestionariuszu ankiety zawarto także pytanie o staż pracy w Straży Granicznej. Lata pracy połączono w podobne grupy jak w przypadku wieku funkcjonariuszy
co obrazuje poniższy wykres.

Najwyższy staż pracy w większości grup mają mężczyźni. Najwięcej wśród
mężczyzn osób ma staż pracy w przedziale 6-20 lat, a wśród kobiet od 1 do 5 lat:
11 kobiet. Najmniej osób wśród całości badanych ma staż pracy przekraczający
21 lat, jest to zaledwie 6,25% ogółu.
Jeśli chodzi o stan cywilny badanych osób przedstawia on się następująco:

Najwięcej, bo aż 87% z badanych pozostaje w związku małżeńskim.
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Poniżej zobrazowano poziom wykształcenia funkcjonariuszy.

Zarówno wśród mężczyzn i kobiet przeważa wykształcenie wyższe, posiada je
32 mężczyzn i 18 kobiet. Natomiast średnie wykształcenie posiada 16 mężczyzn
i 4 kobiety.

Analiza i interpretacja wyników badań
Kwestionariusz został podzielony na trzy grupy odpowiadające trzem wskaźnikom
wypalenia zawodowego:
– Wyczerpanie emocjonalne;
– Depersonalizacja;
– Osobiste zaangażowanie.
Do pierwszego wskaźnika przypisano 8 pytań, do depersonalizacji 4 pytania
i 7 pytań do ostatniego wskaźnika.
O wysokim poziomie wypalenia zawodowego świadczą wysokie wyniki w grupie
wyczerpania emocjonalnego i depersonalizacji i niskie wyniki w grupie osobistego
zaangażowania.
Do wskaźników wyczerpania zawodowego zastosowano następującą punktację:
a) Wyczerpanie emocjonalne:
– bardzo wysoki stopień wypalenia – 28-32
– wysoki stopień wypalenia – 21-27
– średni stopień wypalenia – 14-20
– niski stopień wypalenia – 7-13
– bardzo niski stopień wypalenia – 0-6
b) Wskaźnik depersonalizacji:
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–b
 ardzo wysoki stopień wypalenia – 13-16
–w
 ysoki stopień wypalenia – 10-12
– ś redni stopień wypalenia – 7-9
–n
 iski stopień wypalenia – 4-6
–b
 ardzo niski stopień wypalenia – 0-3
c) Wskaźnik osobistego zaangażowania:
–b
 ardzo wysoki stopień wypalenia – 24-28
–w
 ysoki stopień wypalenia – 18-23
– ś redni stopień wypalenia – 12-17
–n
 iski stopień wypalenia – 6-11
–b
 ardzo niski stopień wypalenia – 0-5
Respondenci mieli do wyboru odpowiedzi od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało stan
nigdy nie odczuwany a 5 bardzo często. Jeśli pytanie miało charakter pozytywny
przyznawano za zaznaczenie odpowiedzi 1 – 0 punktów, odpowiedź 2 – 1 punkt,
za odpowiedź 3 – 2 punkty, za 4 – 3 punkty i za zakreślenie 5 badany otrzymywał
4 punkty. W przypadku gdy pytanie miało charakter negatywny punkty przyznawano odwrotnie do powyższego schematu i tak za wybranie odpowiedzi 1 – 4 punkty,
za 2 – 3, za 3 odpowiedź – 2 punkty, a za kolejne 1 i 0.
Wyniki przedstawione są oddzielnie dla wskaźnika wyczerpania emocjonalnego,
depersonalizacji oraz dla wskaźnika osobistego zaangażowania.
Według wskaźnika wyczerpania emocjonalnego najwięcej, bo aż 40 osób zostało
zaliczonych do średniego poziomu wypalenia zawodowego. Ponad 28% badanych
wykazało wysoki stopień wypalenia. Bardzo wysoki stopień dotyczy dwóch osób.
Natomiast bardzo niski stopień nie wystąpił u żadnej osoby. Niski stopień przypisany został 8 badanym funkcjonariuszom.
Jeśli chodzi o wskaźnik depersonalizacji sytuacja przedstawia się podobnie: tu
również najwięcej osób znajduje się w grupie wysokiego (23 osoby) i średniego
(26) wypalenia. Zwiększył się również odsetek funkcjonariuszy w bardzo wysokim
poziomie wynosi on 8 osób oraz w niskim poziomie 11 osób. Bardzo niski poziom
wypalenia dotyczył zaledwie 2 osób.
Również wskaźnik osobistego zaangażowania wykazuje, że wypalenie na poziomie średnim dotyczy ponad 51% funkcjonariuszy; 33% dotyka niski stopień
wypalenia; cztery osoby znajdują się w bardzo niskim stopniu wypalenia; 5 osób
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zaznaczało odpowiedzi, z których wynika wysoki stopień wypalenia zawodowego.
Nikt na tym etapie nie uzyskał wyników świadczących o bardzo wysokim stopniu
wypalenia zawodowego.

O wypaleniu zawodowym świadczą wysokie wyniki wskaźników emocjonalnego,
depersonalizacji i niskie wyniki wskaźnika osobistego zaangażowania. Na powyższym wykresie możemy zauważyć, że w ostatnim wskaźniku wyniki są również
wysokie, więc poziom wypalenia wśród funkcjonariuszy straży granicznej nie należy do wysokich ani bardzo wysokich. W tym przypadku jest to średni poziom
wypalenia zawodowego.
Poniżej przedstawiono podział wskaźników w grupach wiekowych badanych
funkcjonariuszy.

Wskaźnik

Wiek

25-30 l.

31-35 l.

36-40 l.

41-45 l.

46+ l.

Emocjonalny

49%

67%

70%

52%

58%

Depersonalizacja

45%

70%

55%

51%

62%

Osobiste
zaangażowanie

38%

45%

46%

45%

45%

W kwestionariuszu zamieszczono 8 pytań związanych ze wskaźnikiem emocjonalnym: do grupy pierwsze należało 22 osoby, które uzyskały prawie połowę
maksymalnych punktów; w grupie od 31 do 35 lat było 18 osób i zyskali oni ponad

22

Waldemar Basak

67% punktów; do kolejnej grupy należało 14 respondentów, którzy uzyskali 70%
punktów; grupa 41-45 lat pozyskała 52%.
W odniesieniu do wskaźnika depersonalizacji sytuacja wyglądała następująco.
Największą ilość uzyskanych punktów miała grupa 31 do 35 lat. Bardzo zbliżony poziom był wśród respondentów 36 do 4 lat (55%) i 41 do 45 (51%). Badani
powyżej 46 roku życia zdobyli 62% ogólnej punktacji. Najmniej bo 45% uzyskała
najmłodsza grupa.
Analizując wyniki osobistego zaangażowania możemy zauważyć, że w każdej
grupie są one bardzo zbliżone, a niekiedy takie same. Najmniejszy procent punktów
został uzyskany w najmłodszej grupie – 38%.
Sytuacja, gdy punktacja osobistego zaangażowania jest mniejsza od wyników
emocjonalnego wyczerpania i depersonalizacji występuje w grupie 31-35 lat, a po
niej następuje spadek wskaźnika depersonalizacji. Następnie wzrasta on po okresie
41-45 lat i powstaje podobna sytuacja jak w grupie 31-35 lat. Początki wypalenia
w grupie 31-35 lat mogą być spowodowane tym, że jest to stosunkowo młoda grupa,
w której wśród funkcjonariuszy dominuje chęć pokazania się z jak najlepszej strony. Występuje bardzo duże zaangażowanie w wykonywaną pracę, często kosztem
własnego życia rodzinnego. Natomiast w grupie po 46 roku życia może to być
spowodowane przemęczeniem związanym z wieloletnim wykonywaniem zawodu.
Poniższy wykres obrazuje wartości poszczególnych wskaźników w odniesieniu
do stanu cywilnego respondentów.
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Zgromadzone dane pozwalają wnioskować, że zjawisko wypalenia zaczyna się
u osób zamężnych oraz u rozwódki. Zarówno w jednej jak i drugiej z wymienionych
grup, odpowiedzi do wskaźnika emocjonalnego i depersonalizacji stanowiły ponad
50% ogólnej punktacji. Natomiast wskaźnik osobistego zaangażowania oscylował na
granicy 30%. Jeśli chodzi o osoby stanu wolnego wartość odpowiedzi do każdego
ze wskaźników była w okolicach 50-60%.
Następnie zbadano jak poziom wypalenia przedstawia się w odniesieniu do stażu
pracy respondentów. Lata pracy podzielono na 5 grup. Grupa 1 liczyła 17 osób,
2 – 24 osoby, kolejna 12, następna 14 i powyżej 21 roku staż pracy dotyczył 3 osób.

W grupie 1-5 lat było 17 osób, które z pytań dotyczących wskaźnika emocjonalnego oraz depersonalizacji uzyskały ponad 55% ogólnej punktacji. Wskaźnik
odnoszący się do osiągnięć osobistych uzyskał w porównani z dwoma powyższymi
również wysoki wynik: ponad 46%. W kolejnej grupie możemy już mówić o wystąpieniu zjawiska wypalenia zawodowego gdyż prawie 60% wynosiły odpowiedzi
w obrębie wskaźnika emocjonalnego i depersonalizacji, a w przypadku ostatniego
wskaźnika osiągnięty procent nie przekroczył 40. W grupie od 11 do 15 lat zauważamy gwałtowny spadek wskaźnika emocjonalnego. Niskie wyniki w tym przypadku mogą być spowodowane, tym że jest to często etap umożliwiający przejście
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na wcześniejszą emeryturę. Może dlatego większość osób odczuwała częściej niż
dotychczas uczucie wycieńczenia, braku energii i chęci do dalszej pracy. Wskaźnik
ten rośnie w grupie 16 do 20 lat i utrzymuje się na podobnym poziomie aż do ostatniej grupy włącznie. W ostatniej grupie czyli tej, w której staż pracy wynosi ponad
21 lat, zauważamy również przewagę wskaźnika emocjonalnego i depersonalizacji
nad zaangażowaniem w osiągnięcia osobiste. Spowodowane to może być ilością
przepracowanych lat, często na tym samym stanowisku. W niektórych przypadkach
oznacza to także zakończenie możliwości awansów, lub konieczność dokształcania
się. W konsekwencji narasta poczucie braku sensu solidnego wykonywanej pracy.
Zbadano również wpływ wykształcenia respondentów na poziom wypalenia
w poszczególnych wskaźnikach. Wartości uzyskane zarówno przy wykształceniu
średnim jak i wyższym były bardzo zbliżone. Niewiele większy wzrost wypalenia
występuje u osób po szkole średniej niż u badanych z wykształceniem wyższym.
Może to być spowodowane tym, że osoby z wyższym wykształceniem mają większe
szanse i możliwości awansów, więc jest ciągle coś do czego mogą dążyć. Wartość
procentowa wskaźnika zaangażowania osobistego w obydwu grupach wyniosła
43%. Natomiast pozostałe wskaźniki wynosiły w grupie z wykształceniem średnim
57 i 60%, a wśród osób z wykształceniem wyższym wartości te wynosiły 56 oraz 57%.
Na koniec zbadano jak wygląda poziom wypalenia ze względu na miejsce zamieszkania.
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Przy podziale na miejsce zamieszkania funkcjonariuszy również jak w przypadku
wykształcenia różnice pomiędzy wskaźnikami są niewielkie. Wypaleniem częściej
zagrożeni są respondenci mieszkający w mieście niż mieszkają na wsi. Mieszkający
na wsi mają większe możliwości wyciszenie się po pracy i zrelaksowania. Dzięki
obcowaniu z naturą i przyrodą potrafią szybciej zregenerować siły do kolejnego
dnia pracy.

Podsumowanie
Badania wykazały, iż respondenci wykazują średni poziom wypalenia zawodowego. Zarówno we wskaźniku emocjonalnym jak i depersonalizacji najwyższe
były poziomy średni wysoki i bardzo wysoki z przewagą średniego. Natomiast
wskaźnik osobistego zaangażowania to poziom średni, niski i bardzo niski również
z przewagą średniego.
W odniesieniu do podziału na grupy wiekowe zjawisko wypalenia zawodowego
zaobserwowano wśród grupy od 31 do 35 lat oraz po 46 roku życia. W pierwszej
grupie zjawisko to może być wywołane dużym obciążeniem pracą. Osoby w tym
wieku są na drodze do awansów i stałego doskonalenia swoich kwalifikacji. Starają się całą swoją energię poświęcić pracy, często zaniedbując życie rodzinne lub
odkładając termin ustabilizowania sytuacji rodzinnej (założenia rodziny). Przyczyną zjawiska wypalenia może być również nieprzyjazna atmosfera i rywalizacja
w pracy. Po 46. roku życia zjawisko wypalenia może być spowodowane natomiast
przede wszystkim długością okresu pracy. Często osoby starsze nie potrafią pogodzić się z decyzjami, które podejmują ich niekiedy młodsi przełożeni. Prowadzi
to do skrywania w sobie pokładu negatywnych emocji, które często objawiają się
brakiem chęci do pracy.
Jeśli chodzi o wyniki badań odnoszące się do podziału na stan cywilny respondentów zjawisko wypalenia zauważono u osób zamężnych oraz u rozwódki. W tej
grupie przyczynami wypalenia mogą być problemy osobiste, np. pretensje rodziny
o za duże poświęcanie się pracy.
W związku ze stażem pracy funkcjonariuszy w Straży Granicznej zjawisko wypalenia odnotowano już w grupie osób od 6 do 10 lat pracy. Jest to etap, który
występuje po pierwszych latach i spowodowany jest nadmiernym angażowaniem
się w wykonywaną pracę. Wypalenie występujące w przedziale po 21 latach pracy
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może być spowodowane przepracowaniem wielu lat na jednym stanowisku, zmęczeniem samą pracą, brakiem perspektyw zawodowych.
Pracodawcy często nie zdają sobie sprawy, że wypalenie zawodowe to nie tylko
problem pracownika, którego to zjawisko dosięgło. Stwierdzony badaniami średni
poziom wypalenia zawodowego powinien być sygnałem dla dowódców, że ten
problem występuje również u nich i należy podjąć działania mające na celu jego
degresję. W szczególności powinno się tworzyć dla funkcjonariuszy programy
wspomagające radzenie sobie z zaistniałymi problemami, co skutkować będzie
wydajniejszą pracą i przyczyni się do wzmocnienia poziomu bezpieczeństwa.

Streszczenie
Wypalenie jako zjawisko społeczne ujmowane w kontekście wykonywanego zawodu
od ponad trzydziestu lat koncentruje uwagę badaczy. Przedmiotem niniejszych
badań był wpływ wypalenia zawodowego funkcjonariuszy Straży Granicznej na
poziom zdolności do pełnienia służby. Badania wykazały, iż respondenci wykazują
średni poziom wypalenia zawodowego, co powinno być sygnałem dla przełożonych,
iż należy podjąć działania mające na celu usunięcie, bądź przynajmniej zmniejszenie tego problemu.
Słowa kluczowe: funkcjonariusze Straży Granicznej, wypalenie zawodowe, badania.

Summary
The phenomenon of burnout affecting border guards
Burnout, as a social phenomenon in the context of occupation, has been focusing
attention of researchers for more than thirty years. The object of this study was the
impact of burnout affecting border guards on the level of their ability to perform
the service. Studies have shown that respondents have an average level of burnout.
However, it should urge their superiors to take action to solve or, at least reduce
this problem.
Keywords: border guards, burnout, studies.
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Wypalenie zawodowe, przegląd teorii
Joanna Lipowska1

Część 1. Definicje, mechanizm powstania,
przyczyny wypalenia
Wprowadzenie
Badania prowadzone zarówno za granicą przez Maslach i Leiter2, jak i w Polsce
przez Tucholską3, pokazują, że wypaleniem zawodowym dotknięte jest ponad 20%
pracowników z badanych grup. Jest to zatem aż jedna piąta osób funkcjonujących zawodowo, często w kontakcie z pacjentem, uczniem, podopiecznym, które
z powodu wypalenia zawodowego, nie tylko doświadczają negatywnych skutków
zdrowotnych i emocjonalnych, ale przede wszystkim nie angażują się w pracę,
popełniają w niej błędy, schematycznie traktują odbiorców swojej pracy.
W latach 70. kiedy wypalenie zawodowe było identyfikowane jako zjawisko,
było opisywane i definiowane, istniał opór przed uznaniem go. Uznanie istnienia
wypalenia zawodowego w poszczególnych organizacjach oznaczałoby przyznanie,
że profesjonaliści (lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, opiekunowie społeczni i in.),
osoby kompetentne i wykształcone, nie wykonują odpowiednio swoich obowiązków, a często wręcz postępują przeciwnie do standardów wyznaczanych przez etykę
zawodową. Mimo, iż minęło kilkadziesiąt lat od tego czasu, wypalenie zawodowe
nadal jest tematem drażliwym, a osoby decydujące o programach profilaktyki wypaleniowej uważają, proponowanie tematycznych warsztatów, za nieeleganckie,
sugerujące wypalenie pracowników. Nadal zatem istnieje duży obszar nie tylko do
badań w zakresie wypalenia, ale również w obszarze uświadamiania, a także wzmacniania zasobów indywidualnych i organizacyjnych, które mogą służyć profilaktyce.

1.	Mgr Joanna Lipowska, HR Project Manager w Personnel Profile oraz IDEA! Management
Consulting.
2.	C. Maslach, M. P. Leiter, Prawda o wypaleniu zawodowym. Co zrobić ze stresem w organizacji,
Warszawa 2011.
3. S. Tucholska, Wypalenie zawodowe u nauczycieli, Lublin 2009.
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Praca pochłania czas, wymaga inwestowania energii, ciągłego rozwoju, ale też
dostarcza życiu struktury i znaczenia. Jednak coraz rzadziej ludziom udaje się
utrzymać zdrowe relacje z pracą. Wypalenie zawodowe jest przez niektórych autorów (Brand4, Metin5) spostrzegane przez pryzmat relacji z pracą i uznawane za
jeden z trzech podstawowych rodzajów afektywnej relacji z pracą (work atachement
styles), do których zalicza się także zaangażowanie i pracoholizm.
Wypalenia zawodowe jest zjawiskiem, które może pojawiać się już u progu życia
zawodowego i ograniczać lub uniemożliwiać dalszy rozwój kariery zawodowej. Negatywne skutki wypalenia, jego destrukcyjne działanie i ponoszone koszty społeczne
oraz organizacyjne, stanowią o ciągłej wadze badań nad jego przyczynami, ale też indywidualnymi i organizacyjnymi czynnikami, które mogą mieć działanie ochraniające.

Definicja pojęcia wypalenie zawodowe
Choć wypalenie zawodowe istnieje prawdopodobnie tak samo długo jak praca
zarobkowa, motywowana nie tylko koniecznością ekonomiczną, ale również własnymi ambicjami, to samo zjawisko zostało opisane i zdefiniowane po raz pierwszy
przez Herberta Freudenbergera w latach 70. Freudenberger6 używa słownikowej
definicji, według której „wypalić się” oznacza odnieść niepowodzenie, zużyć siły,
doprowadzić się do stanu wyczerpania spowodowanego nadmiernymi wymaganiami w odniesieniu do posiadanej energii, siły i zasobów (fail, wear out, or become
exhausted by making excessive demands on energy, strengths, or resources)7. Kilka lat
później opracowuje wraz z Richelsonem swoją definicję wypalenia zawodowego,
według której jest ono stanem zmęczenia czy frustracji wynikającym z poświęcenia
się jakiejś sprawie, sposobowi życia lub związkowi, co nie przyniosło spodziewanej
nagrody8.
4.	L. Brand, Burnout, work engagement and workaholism among employees in the insurance industry
(niepublikowana praca magisterska), North-West University, Potchefstroom 2006.
5.	U. B. Metin, The antecedents and consequences of burnout, work engagement and workaholism
(niepublikowana praca magisterska), Graduate School of Social Sciences, Haziran 2010.
6. H. J. Freudenberger, Staff Burn-Out, „Journal Of Social Issues” 1974, nr 30(1).
7. H. J. Freudenberger, Staff…, s. 159.
8.	H. J. Freudenberger, G. Richelson, Burnout: The High Costs of High Achievement, Garden City,
New York 1980, za: A. M. Pines, Wypalenie w perspektywie egzystencjalnej, [w:] H. Sęk (red.),
Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, Warszawa 2011, s. 35.
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Ayala Pines wraz a Elliotem Aronsonem9 są autorami kolejnej definicji pojęcia
wypalenia zawodowego, według której jest ono stanem fizycznego, emocjonalnego
i psychicznego wyczerpania, spowodowanym przez długotrwałe zaangażowanie w sytuacje, które są obciążające pod względem emocjonalnym. Pines rozróżnia wypalenie
od stresu, kluczowym czynnikiem różnicującym jest motywacja. Jeśli nie występuje
wysoka motywacja na początku pracy w zawodzie, to w przypadku doznawanego
stresu w pracy może pojawiać się: depresja, stres, alienacja, rutyna, przemęczenie,
ale nie wypalenie. Tym samym wypalenie nie jest odpowiedzią na monotonną
i długotrwałą pracę, ale na zawiedzione oczekiwania zawiązane z pracą, zakładanymi celami czy istotnymi wartościami.
Cary Chernis10 zaproponował definicję wypalenia zawodowego, w której kluczowym pojęciem są kompetencje. Wypalenie jest według jego koncepcji, konsekwencją
braków kompetencyjnych w zakresie poczucia własnej skuteczności. Niezależnie od
występowania tych samych negatywnych czynników związanych z pracą, pojawia się
przede wszystkim u tych osób, które posiadają niskie przekonanie o własnej skuteczności i reagują na wysokie wymagania, na które napotykają w pracy, rozczarowaniem,
cynizmem i apatią.
Pogląd ten podziela Sęk, uznając że wypalenie jest nie tyle bezpośrednim skutkiem
przewlekłego stresu, ile stresu niezmodyfikowanego własną aktywnością zaradczą11.
Najczęściej cytowaną i wykorzystywaną teorią wypalenia zawodowego jest
koncepcja Christiny Maslach, i jej współpracowniczki Susan Jackson. Wypalenie
zawodowe jest przez nie definiowane jako psychologiczny zespół wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji oraz obniżonego poczucia dokonań osobistych, który
występuje u osób, pracujących z ludźmi w pewien określony sposób12. Wyczerpanie
9.	A. M. Pines, E. Aronson, Career burnout: Causes and cures, New York 1988, za: A. M. Pines,
Wypalenie…, s. 35.
10.	C. Cherniss, Professional Burnout in the Human Service Organizations, New York 1980; C.
Cherniss, Role of Professional Self-Efficacy in the Etiology and Amelioration in Burnout, [w:] W.B.
Schaufeli, C. Maslach, T. Marek (red.), Proffesional Burnout: Recent Developments in Theory
and Research, Washington DC 1993, za: A. M. Pines, Wypalenie…, s. 36.
11.	H. Sęk, Uwarunkowania i mechanizmy wypalenia zawodowego w modelu społecznej psychologii
poznawczej, [w:] H. Sęk (red.), Wypalenie…, Warszawa 2011, s. 83-112.
12.	C. Maslach, S. Jackson, The measurement of experienced burnout, „Journal of Occupational
Behavior” 1981, nr 81(2), s. 99.
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emocjonalne można określić jako poczucie danej osoby, że jest nadmiernie wyeksploatowana emocjonalnie, a jej zasoby emocji zostały w znacznym stopniu
uszczuplone. Charakterystyczne dla wyczerpania jest także poczucie nadmiernego
przeciążenia, zniechęcenia do pracy oraz obniżonej aktywności. Depersonalizacja
polega na zwiększaniu psychologicznego dystansu wobec osób, które są odbiorcami
danej opieki lub usługi. Choć taka postawa ma na celu chronienie siebie samego,
to jednak oznacza negatywne, bezduszne lub obojętne reagowanie na innych ludzi
i ich problemy. Obniżone poczucie dokonań osobistych charakteryzuje zmniejszone
poczucie własnych kompetencji oraz sukcesów odnoszonych w pracy, poczucie
braku efektywności oraz utraty wiary we własne możliwości. Maslach13 podaje
także inną, wypracowaną w późniejszym okresie wraz z Michaelem Leiter’em,
definicję wypalenia zawodowego. Jest ono pojmowane jako erozja zaangażowania w pracę”. To co niegdyś było ważne, pełne sensu i stanowiące wyzwanie staje
się z czasem niemiłe, frustrujące oraz pozbawione znaczenia. Jak pisze Maslach14
energia zamienia się w wyczerpanie, zaangażowanie w cynizm, a efektywność w brak
efektywności. Maslach15 uważa także wypalenie zawodowe za oddaloną w czasie
reakcję na chroniczny stres w pracy (prolonged response to chronic job stressors).

Mechanizm powstawania wypalenia zawodowego
Kiedy Maslach zaproponowała trójwymiarowy model wypalenia zawodowego,
pojawiły się różne koncepcje na temat wzajemnego oddziaływania na siebie poszczególnych wymiarów i ich sekwencyjnego bądź równoległego rozwoju. Choć
niektóre badania pokazują, że trzy elementy wypalenia zawodowego mogą się
rozwijać równolegle, to jednak Maslach16 uważa, że najważniejszym elementem,
kluczowym dla syndromu wypalenia zawodowego jest wyczerpanie emocjonalne.
Ten element pojawia się jako pierwszy, kolejna zwykle jest depersonalizacja (cynizm), a jako ostatni wymiar pojawia się obniżone poczucie dokonań osobistych
(brak efektywności). W późniejszych opracowaniach opartych na kolejnych ba13.	C. Maslach, W. B. Schaufeli, M. P. Leiter, Job burnout, „Annual Review of Psychology” 2001,
nr 52 (1).
14. Tamże, s. 416.
15. Tamże, s. 405.
16. Tamże, s. 405.
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daniach, Maslach wraz z Leiter17, podkreślają znaczenie wyczerpania i cynizmu
(depersonalizacji), jako dwóch podstawowych wymiarów wypalenia zawodowego,
które są ze sobą połączone i pogłębiając się, wzajemnie się wzmacniają.
Etapami rozwoju wypalenia zawodowego zajmowali się także Edelwich i Brodsky18 Wypalenie jest przez nich pojmowane jako proces narastającego rozczarowania, w którym wyróżnić można cztery fazy – etapy: entuzjazmu, stagnacji, frustracji
oraz apatii.
Zdaniem Pines i Aronsona19, wypalenie jest końcowym rezultatem procesu,
w którym na początku istniała wysoka motywacja i zaangażowanie, a towarzyszyło
im wysokie poczucie dokonań osobistych. Wypalenie rozwinęło się zaś w wyniku
procesu utraty złudzeń i powiększającego się rozczarowania.
Cherniss20 uważał, że wypalenie jest procesem, rozwijającym się w trzech etapach. W fazie pierwszej napięcia, powstaje stres spowodowany brakiem równowagi
między wymaganiami w miejscu pracy a zasobami. W fazie drugiej przeciążenia
pojawiają się coraz częstsze emocjonalne odpowiedzi organizmu na brak równowagi, zmęczenie i wyczerpanie. W trzeciej fazie – zachowań defensywnych, pojawia
się obniżenie zaangażowania w wykonywaną pracę, cynizm i oschłość w stosunku
do pacjentów. Ponieważ osiągnięcie celów zawodowych okazuje się trudniejsze niż
zakładane, w celu uniknięcia niepowodzeń pracownicy obniżają swoje standardy
i oczekiwania. Tracą także poczucie misji, początkową motywację i zaangażowanie,
wzrastają ich tendencje do psychologicznego wycofywania się. Cherniss w swoich
badaniach nad długotrwałymi konsekwencjami wypalenia zawodowego odkrył, że
wypalenie które pojawia się szybko, w pierwszym roku aktywności zawodowej, ma
mniej poważne konsekwencje niż wypalenie pojawiające się później, towarzyszy mu
rzadziej występująca zmiana zawodu, a także bardziej elastyczne podejście do pracy.

17.	C. Maslach, M. P. Leiter, Early predictors of job burnout and engagement, „Journal of Applied
Psychology”, 2008, nr 93 (3), s. 501.
18.	J. Edelwich, A. Brodsky, Burn-out. Stages of disillusionment in the helping professionals, New
York 1980, za: Tucholska, 2009, s. 50-51.
19. A. M. Pines, Wypalenie…, Warszawa 2011, s. 35
20.	C. Cherniss, Long-term consequences of burnout: An exploratory study, „Journal of Organizational Behavior” 1992, nr 13, s. 1-11.
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Golembiewski21 opierając się na modelu Maslach, stworzył ośmiofazowy model
rozwoju wypalenia zawodowego, w którym na początku występuje niski poziom
trzech wymiarów sformułowanych przez Maslach. W kolejnym drugim etapie
występuje wysoki poziomu depersonalizacji, któremu towarzyszą niskie poziomy
pozostałych wymiarów. W kolejnych fazach można obserwować różne zestawienia
niskich i wysokich poziomów wśród trzech wymiarów wypalenia, aż do końcowego
ósmego etapu. Na tym poziomie stałe i wysokie są już wszystkie trzy wymiary
wypalenia zawodowego: depersonalizacji, wyczerpania emocjonalnego, wtedy też
można obserwować pełny i najbardziej zagrażający obraz wypalenia zawodowego.
Evangelia Demerouti wraz ze współpracownikami22 wychodząc od trójskładnikowego modelu wypalenia zawodowego Maslach, zaproponowała, dwuskładnikowy
model, w którym podstawowymi wymiarami jest wyczerpanie (exhaustion) oraz
wycofanie się (disengagement). Według tego zespołu oba te składniki wypalenia
rozwijają się niezależnie od siebie. Wyczerpanie pojawia się, gdy zbyt duże są wymagania pracy, zaś wycofanie wtedy gdy brak jest wsparcia. Przykłady obu tych
czynników, podane są w kolejnej części pracy. Te dwa konstrukty traktowane są
jako rozłączne, nie wchodzące ze sobą w interakcję.

Przyczyny wypalenia zawodowego i czynniki ryzyka
Wśród przyczyn wypalenia zawodowego wymienia się przede wszystkim charakter
pracy i przyczyny organizacyjne, przyczyny indywidualne – związane z osobą pracownika, a także przyczyny interakcyjne – dotyczące relacją między pracownikiem
a organizacją. Zostaną one pokrótce poniżej zaprezentowane.
Charakter pracy i przyczyny organizacyjne
Z badań Maslach23 prowadzonych na przestrzeni lat wynika, że zjawisko wypalenia zawodowego pojawia się przede wszystkim w zawodach, w których występuje
bliski kontakt interpersonalny, w tzw. zawodach społecznych, w takich sektorach
21.	R. T. Golembiewski, R. Munzenrider, Phases of burnout: Developments in concepts and aplications, New York 1988.
22.	E. Demerouti, A.B. Bakker, F. Nachreiner, W. Schaufeli, The Job Demands-Resources Model of
Burnout, „Journal of Applied Psychology” 2001, nr 3, s. 499-512.
23. C. Maslach, M. P. Leiter, Prawda…, s. 15.
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jak: ochrona zdrowia, opieka społeczna, edukacja, zdrowie psychiczne, wymiar
sprawiedliwości.
Nowsza koncepcja wypalenia wypalenia zawodowego Demerouti i jej współpracowników24, autorów Modelu Wypalenia i Wymagań Pracy oraz Zasobów (Job
Demands-Resources Model of Burnout), równie istotna dla tematyki wypalenia, co
koncepcja Maslach zakłada, że wypalenie występuje we wszystkich zawodach, nie
tylko tych związanych z pracą z ludźmi, ale także w pracy z informacją i rzeczami.
W modelu tym identyfikowane są dwa wymiary wypalenia: 1. Wyczerpanie i 2.
Brak zaangażowania. Traktowane są one jako rozłączne, nie wchodzące ze sobą
w interakcję konstrukty, które mają inne przyczyny i nieco inaczej są definiowane
niż w koncepcji Maslach. Wyczerpanie jest pojmowane nie tylko jako wyczerpanie
emocjonalne, ale również wyczerpanie fizyczne. Brak zaangażowania z kolei jest
definiowany, jako dystansowanie się od samej pracy i od „obiektu” stanowiącego jej
treść (ludzie, informacje, rzeczy). Właściwe dla niego są też negatywne, cyniczne
uczucia wobec pracy jako całości.
Przyczynami wyczerpania są elementy stanowiące obciążenie pracy (job demands), takie jak na przykład:
– przeciążenie pracą,
– presja czasu,
– praca zmianowa,
– e lementy środowiska pracy,
– kontakt z klientami.
Przyczyny braku zaangażowania są upatrywane w nieobecności odpowiednich
zasobów w środowisku pracy, czyli wynikają z braku:
– feedbacku,
– nagród,
– kontroli nad pracą (autonomii),
– uczestniczenia w decyzjach,
– bezpieczeństwa pracy,
– wsparcia superwizora.

24. E. Demerouti, A. B. Bakker, F. Nachreiner, W. Schaufeli, The Job…, s. 500-506.
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Przeprowadzone przez zespól Demerouti badania potwierdziły nie tylko ich
założenia o występowaniu wypalenia w zawodach innych, niż te związane z pracą
z ludźmi, ale także istotny przyczynowy związek wyczerpania, z grupą czynników
nazwaną „obciążenie pracą” (job demands), a także negatywny związek braku zaangażowania z grupą czynników o nazwie „zasoby” (resources).
Również Maslach25 wymienia te czynniki związane z pracą, jako przyczyny wypalenia, dodając do nich także konflikt roli oraz niejednoznaczność roli pełnionej
w organizacji.
Przyczyny indywidualne
Maslach, choć uważa, że wypalenie jest zjawiskiem bardziej uzależnionym od sytuacji i środowiska pracy niż od osoby, zajmuje się także indywidualnymi aspektami
związanymi z osobowością, stylem funkcjonowania, czy też stosunkiem do pracy,
które w większym stopniu narażają na ryzyko wypalenia zawodowego lub odwrotnie „zabezpieczają” przed nim. Podaje między innymi wyniki badań wskazujące, że
na wypalenie zawodowe bardziej narażeni są ludzie o zewnętrznym umiejscowieniu kontroli, niż ci o wewnętrznym jego umiejscowieniu. Przytacza także wyniki
badań prowadzonych przez innych uczonych wskazujące na to, że na wypalenie
zawodowe narażone są bardziej osoby o pasywnym, defensywnym stylu radzenia
sobie, niż te, które radzą sobie w sposób aktywny i konfrontacyjny. Ponadto wymiar
wyczerpania emocjonalnego jest silnie pozytywnie skorelowany z osobowością
typu A, dla której charakterystyczne jest nastawienie na współzawodnictwo, życie
w wysokim poziomie stresu, wywołanym presją czasu, tendencja do zachowań
rywalizacyjnych, wysoki poziom ambicji, agresywność i wrogość wobec innych.
Istotne okazują się także oczekiwania związane z pracą. Jeśli są one bardzo wysokie
i nierealistyczne, prowadzą do zbytniego poświęcania się pracy, a w rezultacie do
wyczerpania i depersonalizacji, w sytuacji gdy podejmowane wysiłki nie przynoszą
spodziewanych rezultatów. Z badań wynika ponadto, że wypalenie zawodowe jest
wyższe wśród osób, które są: osobami samotnymi, pracownikami o mniejszym
stażu pracy, osób wykazujących wyższy poziom neurotyzmu, definiowanego jako

25. C. Maslach, W. B. Schaufeli, M. P. Leiter, Job…, s. 407.
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lękowość i emocjonalna niestabilność, oraz tych o niższym poziomie odporności
psychicznej oraz niższym poziomie samooceny26.
Ayala Pines27 jest autorką psychodynamiczno-egzystencjalnej koncepcji wypalenia zawodowego. Psychodynamiczne podłoże teorii zakłada, że ludzie wybierają
dla siebie zawód, który umożliwia im powtórzenie istotnych przeżyć z dzieciństwa.
Natomiast podłoże egzystencjalne, ustanawia założenie, że ludzie próbują znaleźć
potwierdzenie ważności swojego życia poprzez pracę. Zdaniem Pines, właśnie ta
próba poszukiwania ważności życia jest podstawową przyczyną wypalenia, inaczej – ludzka potrzeba życia znaczącego, realizowania doniosłych zadań i bycia
samemu ważnym, mającym znaczący wpływ. Autorka uważa, że poszukiwanie
spełnienia w pracy nastąpiło poprzez odrzucenie religii i dostarczanych przez nią
odpowiedzi na pytania egzystencjalne. Ludzie, którzy żyją bez religii, próbują,
znaleźć uzasadnienia i znaczenia dla całego swojego życia poprzez pracę. Jej zdaniem, ludzie wybierają rodzaj pracy, która umożliwia zaspokojenie niespełnionych
w dzieciństwie potrzeb, które wiążą się z historią rodziny, z obrazami bliskich
osób z którymi się identyfikowali. Kiedy odnoszą sukcesy w pracy, pozwalają im
one uleczyć rany z dzieciństwa. Jednak kiedy ponoszą porażkę i nie udaje im się
wykonywać swojej pracy, tak jak uważają, że powinni, a praca nie dostarcza sensu
ich życiu, następuje wypalenie zawodowe. Wypalenie zawodowe jest w tej koncepcji
końcowym rezultatem procesu utraty złudzeń.
Koncepcja wypalenia zawodowego Pines, tak samo jak koncepcja Maslach, oraz
koncepcja Freudenbergera i Richelsona są modelami motywacyjnymi. Jej zdaniem
takie a nie inne motywacje wyboru zawodu, powodują, że ludzie wkraczają na
ścieżkę aktywności zawodowej z bardzo wysokimi oczekiwaniami, nadziejami,
pasją, uzależniają własną samoocenę od osiągnięć zawodowych. Oznacza to, że
tylko osoby o początkowej wysokiej motywacji mogą się wypalić, innymi słowy,
aby się wypalić, trzeba najpierw „płonąć”. Osoby które nie doświadczyły wysokiej
początkowej motywacji w pracy, zdaniem Pines nie wypalają się, ale doświadczają
stresu, alienacji, kryzysu egzystencjalnego lub zmęczenia. Tym samym wypalenie
zawodowe jest uznawane za końcowy etap procesu, w którym stanem początkowym

26. C. Maslach, W. B. Schaufeli, M. P. Leiter, Job…, s. 410-411.
27. A. Pines, E. Aronson, Career burnout…, New York 1988.
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było wysokie zaangażowanie oraz wysoka motywacja. Zdaniem Pines, wypalenie
dotyka osób o wysokim początkowym poziomie motywacji, którzy doświadczyli
rozczarowania, utraty złudzeń, utraty sensu, jaką stanowi ich praca. Jej zdaniem
nie samo obciążenie emocjonalne pracą z innymi ludźmi powoduje wypalenie, ale
właśnie doświadczenie porażki, doświadczenie niemożności satysfakcjonującego
w swoich oczach i w odbiorze innych, odpowiedzenia na wymagania pracy. Pines
pisze: jeśli jesteś oddany swojej pracy i emocjonalnie w nią zaangażowany, jeśli spodziewasz się czerpać z pracy poczucie sensu swojej egzystencji – a czujesz, że poniosłeś
porażkę, to prawdopodobnie jesteś kandydatem do wypalenia się28.
Maslach zauważa, że syndromem wypalenia zawodowego zagrożone są przede
wszystkim te osoby, które angażują się w pracę. Zanim pojawia się wypalenie zawodowe, nie tylko występuje przeciążenie pracą, ale przede wszystkim nadmierne
pobudzenie: aby coś mogło się wypalić, musi najpierw zapłonąć.
Podsumowując powyższe i dodając jeszcze inne czynniki indywidualne wymieniane w literaturze, które stanowią czynniki predestynujące do wypalenia zawodowego, można wymienić:
–N
 ieracjonalne przekonania zawodowe;
– I dealistyczne podejście do pracy/mistycyzm zawodowy;
–N
 adwrażliwość, wysoka reaktywność, wysoki poziom neurotyzmu;
–B
 ierność wobec sytuacji trudnych, unikanie ich;
–Z
 ewnętrzne umiejscowienie kontroli;
–N
 iskie poczucie własnej skuteczności zawodowej;
–N
 iedostateczne przygotowanie zawodowe/niskie kompetencje zawodowe;
–N
 iskie umiejętności radzenia sobie ze stresem, niskie kompetencje zaradcze;
–N
 iskie kompetencje interpersonalne;
– Perfekcjonizm;
–D
 efensywność, postawa obronna;
–O
 sobowość typu A;
–N
 iskie poczucie własnej wartości;
–N
 iepewność, chwiejność, słabe poczucie własnej tożsamości;
– S ztywność, niska tolerancja na odmienność;
–Z
 ależność, niedostateczna autonomia.
28.	A. Pines, Wypalenie…, Warszawa 2011, s. 36.
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Przyczyny związane z relacją między pracownikiem a pracą
Maslach i Leiter29 oprócz tych przyczyn stanowiących czynniki obciążenia pracą,
wynikających z interpersonalnych wymogów pracy, zwracają także uwagę na przyczyny mające swoje źródło w niedopasowaniu (mismatche) między pracownikiem,
a organizacją w sześciu zdefiniowanych przez nich obszarach, które wyrażają się
poprzez poniżej wymienione doświadczenia i zachowania organizacyjne:
Obciążenie pracą:
– Zbyt duża ilość pracy;
– Zbyt trudna praca;
– Brak odpowiednich zasobów i środków;
– Niemożliwe do dotrzymania terminy.
Kontrola
– Doświadczanie konfliktu pełnionej roli w organizacji;
– Zbyt duża kontrola ze strony przełożonego lub brak zasad i organizacji pracy;
– Brak wpływu na wykonywaną pracę;
– Odpowiedzialność bez uprawomocnienia.
Wynagrodzenie
– Z a niska płaca w stosunku do wkładanego wysiłku i płacy rynkowej, brak
innych nagród;
– Brak pochwał, brak uznania przez przełożonego odbiorców usług, kolegów,
wysiłku i osiągnięć;
– Dewaluowanie rodzaju pracy lub samego pracownika.
Wspólnota
– Izolacja;
– Chroniczne konflikty, pojawiające się często animozje;
– Brak szacunku.
Sprawiedliwość
– Dyskryminacja, stronniczość w ocenie bądź nagradzaniu;
– Nadmierne faworyzowanie;
– Nierównomierne rozłożenie obciążeń w pracy czy podziału pracy;
– Oszukiwanie pracownika.
29. C. Maslach, W. B. Schaufeli, M. P. Leiter, Job…, s. 414-416.
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Wartości
– Konflikty o podłożu etycznym i moralnym;
– Praca pozbawiona znaczenia.
Jak zauważają autorzy, im większe jest to niedopasowanie, tym większe jest prawdopodobieństwo wystąpienia wypalenia zawodowego. Longitudinalne badania30
przeprowadzone przez nich nad korelatami wpływającymi na wypalenie zawodowe,
szczególnie tymi oddziałującymi na wczesnym stadium, pokazują, że decydującym czynnikiem, który determinuje czy relacja z pracą będzie przebiegała później
w kierunku wypalenia czy zaangażowania, jest właśnie to negatywne dopasowanie
między osobą a organizacją. Maslach bowiem, inaczej niż inni badacze uważa zaangażowanie, za skrajny kraniec tego samego wymiaru, na którego jednym końcu
jest wypalenie zawodowe, a na drugim zaangażowanie.
W badaniach31 weryfikujących wpływ czynników z wyżej wymienionych sześciu
obszarów determinujących rozwój relacji z pracą w stronę wypalenia lub w stronę
zaangażowania, najbardziej istotny wpływ okazał się mieć czynnik sprawiedliwości
(fairness), którego objawy organizacyjne zostały wyżej wymienione. Doświadczenie braku sprawiedliwości zarówno wyczerpuje emocjonalnie, jak i rodzi cynizm.

Podsumowanie
Teorie wypalenia zawodowego, są w rzeczywistości modelami motywacyjnymi,
w których powtarza się przekonanie, że tylko osoby o początkowej wysokiej motywacji mogą się wypalić. Tym samym wypalenie zawodowe jest uznawane za
końcowy etap procesu, w którym stanem początkowym było wysokie zaangażowanie oraz wysoka motywacja. Przyczyny wypalenia zawodowego zawsze tkwią
w elementach środowiska pracy lub w niedopasowaniu w kluczowych obszarach
pomiędzy pracą a osobą.
Świadomość przyczyn i mechanizmów powstawania wypalenia zawodowego,
pomaga w zapobieganiu rozwoju tego zjawiska o szerokim spektrum negatywnego
oddziaływania społecznego i jednostkowego. Wypalenie zawodowego w organizacji
oznacza odchodzenie z pracy wysoko wykwalifikowanych pracowników, obniżenie

30. C. Maslach, M. P. Leiter, Early…, s. 501.
31. C. Maslach, M. P. Leiter, Early…, s. 504-507.
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standardów pracy, niską produktywność przy obniżonych siłach psychofizycznych.
Z uwagi na ogromne koszty, jakie pociąga za sobą wypalenie zawodowe, warto budować kolejne programy uświadamiające i prewencyjne, szczególnie w szczególnie
w grupach zawodowych o wysokim stopniu zagrożenia wypaleniem.

Streszczenie
Celem artykułu był przegląd najważniejszej literatury dla tematyki wypalenia zawodowego, próba uporządkowania wiedzy na temat tego procesu. Artykuł miał na
celu przedstawienie koncepcji najważniejszych dla tego zjawiska, autorów. W niniejszym opracowaniu, które stanowi część pierwszą przeglądu literatury, znajdują
się informacje na temat tego jak jest pojmowane zjawisko wypalenia zawodowego,
jaki jest mechanizm jego powstawania oraz jakie są jego przyczyny. Opisane są
indywidualne, organizacyjne a także związane z niedopasowaniem między pracownikiem a organizacją przyczyny wypalenia zawodowego.
Słowa kluczowe: wypalenie, wypalenie zawodowe, mechanizm wypalenia, przyczyny wypalenia.

Summary
Burnout. Literature review. Part 1. Definitions, mechanism, determinants
The article is a review of literature and theories on job burnout. The article present
most important theories and research results on this subject. This study, which is the
first part of the review, contains definitions and concepts of job burnout, mechanism
of its development and its causes. Individual, organizational, and transactional
causes of job burnout, are being described.
Keywords: burnout, job burnout, burnout mechanism, burnout determinants.
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Odpowiedzialność prawna w ochronie
środowiska i jej znaczenie dla bezpieczeństwa
ekologicznego w Polsce
Jacek Cheda1

Część 2. Odpowiedzialność karna

Cywilno-prawne i administracyjno-prawne instrumenty ochrony środowiska niekiedy są niewystarczające. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których rodzaj i wielkość
naruszenia ustalonych wymagań przesądzają o konieczności zastosowania represji
karnej2. Znaczenie i zakres prawa karnego w ochronie środowiska doprowadziły do
powstania pojęcia „prawo karne środowiska”. Obecny stan prawny nie pozostawia
wątpliwości, co do jego wyodrębnienia3. Odpowiedzialności karnej podlegają zachowania szczególnie uciążliwe dla środowiska. Jest to ultima ratio odpowiedzialności4.
Zagadnienia odpowiedzialności karnej w ochronie środowiska należy rozpatrywać w dwóch głównych płaszczyznach prawa wewnętrznego takich jak odpowiedzialność za przestępstwa oraz odpowiedzialność za wykroczenia5. Odpowiedzialność karna w ochronie środowiska regulowana jest przez różne ustawy,
przede wszystkim przepisami ustawy dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny6, ustawy
z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń7, ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zagrożone pod groźbą kary8,
1.	Dr Jacek Cheda, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, wykładowca w Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu.
2. A. Lipiński, Prawne podstawy ochrony środowiska, Kraków 2004, s. 391.
3. J. Ciechanowicz Mc-Lean, Prawo i polityka ochrony środowiska, Warszawa 2008, s.132.
4. J. Stelmasiak (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2009, s. 150.
5.	P. Korzeniowski, Instytucje prawne ochrony środowiska a proces inwestycyjno-budowlany. Studium prawno-administracyjne, Warszawa 2012, s. 60.
6.	Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. nr 88 poz. 553 z późniejszymi zmianami,
zwana dalej w skrócie: k.k.
7.	Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 282
z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: k.w. .
8.	Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zagrożone pod groźbą kary, tekst jednolity Dz. U. z 2012 r,. poz. 768 z późniejszymi zmianami,
zwana dalej w skrócie: u.o.p.z.
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ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska9, ale także przepisami
ustaw sektorowych, w szczególności: ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo
łowieckie10, ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza
przez statki11, ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych12, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody13, ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze14, ustawy z dnia 25 lutego 2011 r.
o substancjach chemicznych i ich mieszaninach15, ustawy z dnia z 20 kwietnia
2004 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową16, ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt17.
Najbardziej dotkliwą dla sprawcy jest odpowiedzialność za przestępstwa przeciwko środowisku. Istotna cechą polskiej regulacji karnoprawnej ochrony środowiska
jest to, że obok przestępstw określonych w k.k. występują przestępstwa regulowane
w przepisach szczególnych18.

9.	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
nr 224, poz. 1341 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: p.o.ś.
10.	Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 127,
poz. 1066, zwana dalej w skrócie: PŁ.
11.	Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki, tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 99, poz. 692 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie:
u.z.z.m.s.
12.	Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, tekst jednolity
Dz. U. z 2007 r. nr 36, poz. 233 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: u.g.m.o.
13.	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. nr 92, poz. 880 z późniejszymi
zmianami, zwana dalej w skrócie: u.o.p.
14.	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. nr 163, poz. 981 z późniejszymi zmianami.
15.	Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, Dz. U. Nr 63,
poz. 322 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: u.s.ch.m.
16.	Ustawa z dnia z 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową, Dz. U.
z 2005 r. Nr 121, poz. 1263 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: u.s.z.w.o.
17.	Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, Dz.U. nr 111, poz. 724 z późniejszymi
zmianami, zwana dalej w skrócie: u.o.z.
18.	B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska, zagadnienia podstawowe, Warszawa
2010, s. 114.
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Warto również zaznaczyć, że ważnym uregulowaniem w dziedzinie odpowiedzialności karnej jest także dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ochrony środowiska poprzez
prawo karne, która zobowiązuje sygnatariuszy Unii Europejskiej do wprowadzenia
sankcji karnych za przestępstwa w niej ujęte. W dyrektywie wskazano, że czyny
popełnione bezprawnie, umyślnie lub będące skutkiem niedbalstwa powinny być
uznane w państwach członkowskich za przestępstwa. Katalog tych czynów, zgodnie
z art. 3 dyrektywy, obejmuje m.in.: emisje substancji do powietrza, wody lub gleby
oraz zbieranie, transport odpadów, w tym nadzór nad tymi działaniami, które mogą
powodować śmierć, uszkodzenie ciała lub znaczną szkodę jakości powietrza, gleby,
wody, dla zwierząt lub roślin; powodującymi lub mogącymi powodować śmierć
lub uszkodzenie ciała jak i produkcję nawozów, wywóz substancji zubożających
warstwę ozonową. Ponadto omawiana dyrektywa przewiduje wprowadzenie odpowiedzialności karnej dla osób fizycznych i prawnych za popełnienie określonych
w niej przestępstw, jak również za nakłanianie do popełnienia przestępstwa tzw.
podżegaczy. W myśl dyrektywy odpowiedzialność karną powinny ponosić osoby,
które swoim zachowaniem ułatwiły popełnienie przestępstwa (tzw. pomocnicy)19.

Odpowiedzialność karna w zakresie ochrony środowiska
regulowana przepisami p.o.ś. i k.k.
Jak już była mowa, odpowiedzialność karna ma postać: odpowiedzialności za
przestępstwa i odpowiedzialności za wykroczenia. Przepisy p.o.ś. w zakresie odpowiedzialności karnej są stosunkowo szczegółowe i związane z niedotrzymaniem
wymagań wynikających z powołanej ustawy, a działania naruszające te wymagania
traktowane są jak wykroczenia. Charakter ten wynika z art. 361 p.o.ś. Tu ustawodawca wskazał wprost, że orzekanie w sprawach o czyny określone w art. 329-360
p.o.ś. następuje na podstawie przepisów k.w. Zgodnie z przepisami art. 19–24 k.w.
czyny naruszające określone wymagania zagrożone są karą aresztu (5-30 dni), ogra-

19.	J. Kwaśny, Dyrektywa 2008/99/WE w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne oraz
jej konsekwencje dla przedsiębiorców, Newsletter Prawo Ochrony Środowiska, wydany przez
White&Case LLP, lipiec 2009 r.
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niczeniem wolności (trwa 1 miesiąc), karą grzywny (20-5000 zł)20. P.o.ś. regulacje
w materii odpowiedzialności karnej zawiera w Dziale II ustawy (art. 329-361 p.o.ś.).
Stanami faktycznymi penalizowanymi w p.o.ś. są w szczególności: naruszanie
warunków decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, zaniechanie obowiązku
gromadzenia bądź przetwarzania danych dotyczących pomiaru substancji lub energii w środowisku oraz wielkości emisji, niezapewnienie przez inwestora ochrony
środowiska w trakcie prac budowlanych na obszarze prowadzenia tych prac21.
Sprawcy mogą być ukarani zarówno w formie kary grzywny, jak i kary ograniczenia
wolności i aresztu. Karze grzywny podlegają osoby, które:
– nie gromadzą, nie przetwarzają danych i nie udostępniają nieodpłatnie informacji na potrzeby państwowego monitoringu środowiska (art. 329 p.o.ś.);
– wprowadzając do środowiska substancje lub energie, w zakresie, w którym
nie wymaga to pozwolenia, przekraczają dopuszczalne standardy emisyjne,
określone ustawą (art. 339 ust.1 p.o.ś.).
Natomiast kary aresztu albo ograniczenia wolności lub grzywny p.o.ś. przewiduje m.in dla osób, które prowadząc zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku,
nie wypełniają obowiązków w zakresie zgłoszenia zakładu właściwemu organowi
Państwowej Straży Pożarnej oraz sporządzenia programu zapobiegania poważnym
awariom przemysłowym, zapobiegania awariom, w którym przedstawiają system
zarządzania zakładem, gwarantujący ochronę ludzi i środowiska.(art. 354 p.o.ś.
w związku z art. 250 i 251 p.o.ś.).
Dopełnieniem odpowiedzialności karnej w zakresie ochrony środowiska są
przepisy zawarte w k.k. Problematyka ta pod kątem prawa karnego została ujęta
w trzech grupach przepisów rozdziału XXII k.k., zatytułowanym Przestępstwa
przeciwko środowisku. Ustawodawca określił tu trzy grupy przepisów:
– w art. 182-184 k.k. przewidział odpowiedzialność za powodowanie zanieczyszczeń, bezprawne postępowanie z odpadami, materiałami jądrowymi lub
innymi źródłami promieniowania jonizującego;

20. M. Górski, Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2009, s. 179.
21.	A. Jaworowicz-Rudolf, Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska, [w:] P. Korzeniowski (red.), Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska. Zarys encyklopedyczny,
Warszawa 2010, s. 132.
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– w art. 185 k.k, zamieścił kwalifikowane typy przestępstw zawartych w art.
182-184 k.k.;
– w art. 186 k.k, przewidział niejako „dopełniający” typ przestępstwa, umożliwiający interwencję prawno-karną w etapach wcześniejszych, kiedy jeszcze nie
doszło do zanieczyszczenia lub zagrożenia, ale dojść może, ponieważ źródła
zanieczyszczeń lub zagrożeń nie zostały wyposażone w urządzenia ochronne
albo urządzenia te nie są one używane lub nie są należycie utrzymywane22.
Zgodnie z art. 181-184 k.k. odpowiedzialność karna ma miejsce, gdy zniszczenia
w świecie roślinnym lub zwierzęcym są znacznych rozmiarów, w wyniku działania
następuje niszczenie, uszkadzanie roślin lub zwierząt będących pod ochroną gatunkową, powodujące istotną szkodę oraz gdy zanieczyszczenia wody, powietrza ziemi
substancją, promieniowaniem jonizującym powodują zagrożenie życia lub zdrowia
wielu ludzi albo zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych
rozmiarach. Ponadto karze podlegają osoby, które w myśl art. 183 k.k. składując,
usuwając, przetwarzając albo transportując odpady lub substancje w warunkach,
które mogą zagrozić życiu, zdrowiu wielu ludzi lub spowodować zniszczenie
w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. W wymienionych
sytuacjach ustawa przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat,
przy czym ustawa wskazuje wprost, że karze podlega również osoba działająca
nieumyślnie (w określonych ustawą sytuacjach podlega ona karze ograniczenia
wolności, pozbawienia wolności lub karze grzywny).
Analizując przepisy k.k. można dokonać wyróżnienia różnych typów przestępstw,
omówionych poniżej.
1. Przestępstwo kwalifikowane:
– pierwszego stopnia – spowodowanie zniszczeniem w świecie roślinnym lub
zwierzęcym w znacznych rozmiarach (art. 185 § 1 k.k.);
– drugiego stopnia – spowodowanie śmierci człowieka lub ciężkiego uszczerbku
na zdrowiu (w rozumieniu art. 156 k.k. ) wielu osób (art. 185 § 2 k.k.)23.

22.	W. Radecki, Ochrona środowiska w nowym prawie karnym, cz. II, Prawnokarna ochrona przed
zanieczyszczeniami, odpadami i promieniowaniem, „Monitor Prawniczy”, http://www. monitorprawniczy.pl/index.php?cid=20&id=1343&mod=m_artykuly, dostęp dnia 18.05.2010 r.
23. Tamże..
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Przestępne zaniedbanie w użytkowaniu urządzeń ochronnych (art. 186 k.k.),
to zaniechanie polegające m.in. na nie utrzymaniu w należytym stanie lub nie
używaniu urządzeń ochronnych (zabezpieczających wodę, powietrze lub ziemię)
przed zanieczyszczeniami lub promieniowaniem radioaktywnym lub jonizującym.
Kolejnymi rodzajami przestępstw są czyny polegające na oddaniu w użytkowanie
obiektu budowlanego lub zespołu obiektów niemających wymaganych prawem
urządzeń ochronnych oraz przestępstwa polegające na dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego niemającego wymaganych prawem urządzeń (art. 186
§ 2 k.k). Trzecią grupą przestępstw wynikających z k.k są przestępstwa przeciw
przepisom o ochronie przyrody, w ramach których można wskazać; powodowanie
zniszczeń w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, niszczenie
lub uszkodzenie roślin lub zwierząt na terenie objętych ochroną w sposób powodujący istotną szkodę (art. 181 k.k.) oraz niszczenie chronionego terenu (obiektu
przyrodniczego), poważne uszkodzenie takiego terenu (obiektu) lub istotne zmniejszenie wartości przyrodniczej tego obiektu (art. 187 k.k.)24.
Jak widać z powyższego k.k. dokonuje rozgraniczenia na „zniszczenia w znacznych rozmiarach” lub na „istotną szkodę”. Podstawą takiego rozgraniczenia jest
możliwość lub brak możliwości wyceny szkodliwej ingerencji w środowisko.
W większości innych przestępstw szkodę można dość dokładnie oszacować finansowo, natomiast w przypadku przyrody nie ma określonych, łatwych w zastosowaniu,
kryteriów takiej wyceny. Nie można określić, ile ptaków i jakiego gatunku można
zabić, nie powodując „istotnej szkody” oraz zabicie ilu z nich może świadczyć
o szkodzie „znacznych rozmiarów”. Zatem przy braku jasnych zasad, opinie powołanych w celu zbadania konkretnej szkody ekspertów mogą się różnić, co może
powodować, że przestępstwa przeciwko przyrodzie pozostają praktycznie bezkarne,
z uwagi na brak jednoznacznego bezspornego wykazania ich szkodliwości. Takie
określenie jest możliwe niemal wyłącznie w przypadku roślin i zwierząt posiadających wartość użytkową (np. drzew)25. Na pewno znamiona „istotnej szkody”
posiada czyn zabicia lub okaleczenia ptaka lub ssaka objętego ochroną gatunkową.
24. M. Górski (red.), Prawo ochrony…, s. 183.
25.	A. Kepel, Istotna szkoda przyrodnicza, „Internetowy Magazyn Polskiego Towarzystwa Ochrony
Przyrody-Salamandra” 1998, nr II, http://www.salamandra.sylaba.pl/magazyn/b09a10.html,
dostęp dnia 18.05.2010 r.,
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Odpowiedzialność karna za nieprawidłowe użycie
i wykorzystanie genetycznie modyfikowanych organizmów
(GMO)
Jak już była mowa, istotną cechą polskiej regulacji karnoprawnej ochrony środowiska jest to, że obok przestępstw określonych w k.k. występują przestępstwa
regulowane w przepisach szczególnych26. Takim aktem prawnym jest u.g.m.o. Przestępstwa przeciwko środowisku określone zostały przede wszystkim w art. 58-64
u.g.m.o. Najbardziej niebezpieczne dla człowieka i środowiska czyny określone
zostały w art. 59 u.g.m.o. Dlatego też wysokość kar wymierzana za ich popełnienie
jest najwyższa, w przedziale od 6 miesięcy, aż do 12 lat pozbawienia wolności. W art.
58 u.g.m.o. ustawodawca wskazał na czyny, których zagrożenie karą pozbawienia
wolności znajduje się w przedziale od 3 miesięcy do lat 5. Zdecydowanie najszerszy
katalog czynów zagrożony jest wymierzeniem kary pozbawienia wolności do lat
3. Natomiast wykroczenia, na mocy art. 58, dopuszcza się każdy, kto wbrew obowiązkowi: nie informuje właściwych organów o każdorazowej zmianie warunków
operacji zamkniętego użycia GMO, mogącej mieć wpływ na zwiększenie zagrożenia
dla zdrowia ludzi i dla środowiska, nie prowadzi systematycznej dokumentacji
prowadzonych operacji zamkniętego użycia GMO i nie przechowuje jej przez
wymagany okres, nie oznacza produktów GMO zgodnie z wymaganiami ustawy.
Podmiot, który dopuszcza się powyższych wykroczeń, podlega karze grzywny.

Odpowiedzialność karna w prawie łowieckim
W obowiązującym stanie prawnym prowadzenie gospodarki łowieckiej odbywa się
w oparciu o przepisy PŁ. W myśl jej przepisów gospodarka łowiecka prowadzona
jest zgodnie z zasadami wspomnianej wyżej użytkowej ochrony zwierząt. Istotą tej
ochrony jest założenie, że można zwierzęta łowne pozyskiwać, ale w taki sposób,
aby nie spowodować ich nadmiernej eksploatacji skutkującej zaburzeniem równowagi ekologicznej na obszarach jej bytowania. Działania podejmowane przez
myśliwych mają przede wszystkim służyć ochronie, zachowaniu różnorodności i gospodarowaniu populacjami zwierząt łownych, ochronie i kształtowaniu środowiska
przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny, uzyskiwaniu
26. B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Prawo…, s. 114.
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możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności
populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego. Dopiero ostatnim elementem realizowanego przez koła
łowieckie celu działania jest spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania
myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej. Zatem
polowania służą racjonalnemu gospodarowaniu dziką zwierzyną. Patologicznym
obliczem polowania jest kłusownictwo.
W celu ochrony zwierząt łownych ustawodawca wprowadził do PŁ katalog czynów zabronionych, zarówno wykroczeń, jak i przestępstw.
Art. 51 PŁ przewiduje listę wykroczeń. Technika legislacyjna zastosowana przez
ustawodawcę doprowadziła do połączenia w jednym artykule siedmiu różnych
wykroczeń, które mogłyby być przedmiotem odrębnej typizacji27. Karze grzywny
podlega każdy, kto:
– strzela do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań
publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 100 m od
zabudowań mieszkalnych;
– wybiera jaja, pisklęta, niszczy gniazda ptaków łownych lub niszczy ich lęgowiska;
– przetrzymuje zwierzynę bez odpowiedniego zezwolenia;
– niszczy nory i legowiska zwierząt łownych;
– niszczy urządzenia łowieckie, wybiera karmę lub sól z lizawek;
– poluje, nie posiadając przy sobie wymaganych dokumentów;
– wbrew przepisom art. 42b ust. 2 nie dokonuje wymaganych wpisów w upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego.
Kolejne dwa artykuły PŁ i odnoszą się do przestępstw. Można zauważyć, że
pierwszy z nich (art. 52) dotyczy zachowań, które są w istocie czynnościami przygotowawczymi do kłusownictwa, natomiast art. 53 przewiduje kilka typów przestępstw, które także mogłyby być przedmiotem sześciu odrębnych artykułów. Siłą
niejako tradycji zostały one połączone w jednym artykule, co nie zmienia tego, że
są to czyny w istocie różne28.

27. W. Radecki, Prawo łowieckie. Komentarz, Warszawa 2008, s. 271.
28 Tamże, s. 288.
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Grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku,
podlega każdy, kto:
– gromadzi, posiada, wytwarza, przechowuje lub wprowadza do obrotu narzędzia
i urządzenia przeznaczone do kłusownictwa;
– wchodzi w posiadanie bezprawnie pozyskanej tuszy lub trofeów zwierząt łownych;
– bez wymaganego zezwolenia wprowadza do obrotu zwierzynę żywą lub mięso
zwierzyny ubitej;
–h
 oduje lub utrzymuje bez zezwolenia charty rasowe lub ich mieszańce;
– sprawując zarząd z ramienia dzierżawcy, a w obwodach niewydzierżawionych
z ramienia zarządcy, zezwala na polowanie osobie nieuprawnionej do wykonywania polowania lub na przekroczenie zatwierdzonego w planie łowieckim
pozyskania zwierzyny;
– pozyskuje zwierzynę innego gatunku, innej płci lub w większej liczbie, niż
przewiduje upoważnienie wydane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego (art. 52 PŁ).
Natomiast karze pozbawienia wolności do lat 5 podlega każdy, kto:
– poluje na przelotne ptactwo łowne na wybrzeżu morskim w pasie 3000 m od
brzegu w głąb morza lub 5000 m w głąb lądu;
–p
 oluje z chartami lub ich mieszańcami;
–p
 oluje w czasie ochronnym;
–p
 oluje nie posiadając uprawnień do polowania;
– wchodzi w posiadanie zwierzyny za pomocą broni i amunicji innej niż myśliwska, środków i materiałów wybuchowych, trucizn, karmy o właściwościach
odurzających, sztucznego światła, lepów, wnyków, żelaz, dołów, samostrzałów
lub rozkopywania nor i innych niedozwolonych środków;
– nie będąc uprawnionym do polowania wchodzi w posiadanie zwierzyny (art.
53 PŁ).

Odpowiedzialność karna w ramach humanitarnej ochrony
zwierząt
Rozdział 11 u.o.z. zawiera przepisy karne, których wspólnym celem jest ochrona
zwierząt przed zadawaniem im cierpienia. Należy zaznaczyć, że w wersji pierwotnej
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ustawa o ochronie zwierząt przewidywała szerszy katalog czynów zabronionych,
niż jest to obecnie. Treść u.o.z. zawiera jeden przepis konstytuujący dwa w zasadzie
odrębne typy czynów zabronionych, stanowiących przestępstwa29. W myśl art. 35
u.o.z. dopuszcza się przestępstwa każdy, kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje
uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów ustawy, albo znęca się nad nim w sposób
określony w art. 6 ust. 2 ustawy. Przestępstwa stypizowane w art. 35 ust. 1 i 2 u.o.z.
są przestępstwami powszechnymi, mogą być one popełnione umyślnie zarówno w formie działania, jak i zaniechania30. Szerszy katalog przestępstw w ramach
humanitarnej ochrony zwierząt zawarty jest w ustawie z dnia 21 stycznia 2005 r.
o doświadczeniach na zwierzętach31. Każdy, kto naraża zwierzęta na nadmierne
dolegliwości, wykonuje na nich doświadczenia bez właściwego znieczulenia lub
powtarza doświadczenia w sposób niedozwolony lub testuje na zwierzętach kosmetyki i środki higieniczne. Obydwie ustawy przewidują taki sam katalog kar. Sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Za czyny niższej wagi, zaliczane do kategorii wykroczeń, sprawca, który się ich
dopuszcza, podlega karze aresztu lub grzywny. Czyny o charakterze wykroczeń zawiera art. 37 u.o.z. Ustawodawca wskazał w nim na kilkadziesiąt czynów zabronionych. Do katalogu czynów zabronionych należą m.in.: niezapewnienie zwierzętom
domowym, tresowanym i wykorzystywany do celów widowiskowo-rozrywkowych
pomieszczeń chroniących je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi,
z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała,
odpowiednią karmę i stały dostęp do wody, trzymanie zwierzęcia na uwięzi powodującej u niego urazy i cierpienia oraz ograniczająca możliwość niezbędnego ruchu
czy też dokonywanie tuczu gęsi i kaczek dla stłuszczenia wątroby itp. W ustawie
o doświadczeniach na zwierzętach można wyodrębnić jedno wykroczenie. W myśl
art. 45 ust. 1 pkt. 2 odpowiedzialności podlega ten, kto nie zapewnia zwierzętom
laboratoryjnym i doświadczalnym właściwych warunków ich utrzymania. Należy
pamiętać, że również przepisy innych ustaw określają zasady odpowiedzialności
29.	M. Gabriel-Węglowski, Przestępstwa przeciwko humanitarnej ochronie zwierząt, Toruń 2008,
s. 83.
30. M. Mozgawa, Prawnokarna ochrona zwierząt, Lublin 2001, s. 210.
31.	Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczenia na zwierzętach, Dz. U. nr 33, poz. 289
z późniejszymi zmianami.
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za przestępstwa i wykroczenia przeciwko humanitarnej ochronie zwierząt. Chodzi
tu w szczególności o zapisy Pł i o ustawę z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie
śródlądowym32.

Odpowiedzialność karna w ustawie o zapobieganiu
zanieczyszczaniu morza przez statki
U.z.z.m.s. również przewiduje odpowiedzialność karną za czyny, które mogą doprowadzić do zanieczyszczenia morza. Warto przy tym zauważyć, że do 2011 r. przepisy ustawy przewidywały za dokonanie zanieczyszczenia środowiska morskiego
wyłącznie kary pieniężne, wymierzane przez właściwego terytorialnie dyrektora
urzędu morskiego w trybie decyzji administracyjnej. Również obecnie podstawowym instrumentem służącym ochronie wód morskich przed zanieczyszczeniem
są w/w kary. Jeśli doszło do powstania szkody, na armatora może zostać nałożony
obowiązek uiszczania administracyjnych kar pieniężnych. Zasadniczo kara ma
charakter represyjny, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że sama represja, na co zwrócił
uwagę J. Sommer, zazwyczaj nie jest jedyną racją wymierzania kary. Represja zawsze
służy prewencji, powstrzymywaniu (odstraszaniu) ukaranego od kontynuowania
naruszeń wymagań ochrony środowiska lub powtórnego naruszania ich w przyszłości (prewencja indywidualna) oraz powstrzymywaniu (odstraszaniu) innych
podmiotów przed podobnymi naruszeniami33. W odniesieniu do zanieczyszczeń
wód morskich działania o charakterze prewencyjnym mają kluczowe znaczenie,
gdyż w przypadku wystąpienia zagrożenia istnieje ryzyko katastrofy ekologicznej
o bardzo dużych, nieodwracalnych negatywnych skutkach. Dlatego (zgodnie z art.
36) armatorowi – z którego statku, podczas przebywania na polskich obszarach
morskich, dokonano, z naruszeniem przepisów ustawy, zanieczyszczenia środowiska morskiego, w związku z eksploatacją statku lub zatopieniem w morzu odpadów
i innych substancji – wymierza się bardzo wysoką karę pieniężną o równowartości
do 1 000 000 jednostek obliczeniowych, zwanych Specjalnym Prawem Ciągnienia
(SDR), określanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Karze podlega
32.	Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, tekst jednolity Dz. U. z 1999 r.
nr 66, poz. 750 z późniejszymi zmianami.
33.	Szerzej: J. Sommer (red.), Opłaty i kary pieniężne w ochronie środowiska – Komentarz, Wrocław
1993.
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armator statku o polskiej przynależności, z którego dokonano, z naruszeniem przepisów ustawy, zanieczyszczenia środowiska morskiego poza polskimi obszarami
morskimi, w związku z eksploatacją statku lub zatopieniem w morzu odpadów
albo innych substancji, bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom.
Jeżeli armator statku nie wypełnia innych spoczywających na nim obowiązków
wynikających z u.z.z.m.s. oraz z ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową, podlega on karze pieniężnej do wysokości 50 000 SDR. Jeżeli ciążących na
nich obowiązków nie wypełniają kapitan lub inny członek załogi statku, wówczas
podlega karze pieniężnej do wysokości nieprzekraczającej dwudziestokrotnego
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Oczywiście
wysokość kar jest duża, ale należy pamiętać, że koszty naprawienia szkód mogą
być wielokrotnie wyższe.
Należy dodać, że w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie
ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie ustawy
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat podlega ten, kto usuwa ze statku
substancje zanieczyszczające w takiej ilości lub postaci, że może to doprowadzić do
pogorszenia jakości wody, zagrażać życiu czy zdrowiu wielu osób lub spowodować
zniszczenie fauny i flory morskiej w znacznych rozmiarach. Jeżeli sprawca działa
nieumyślnie, to podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do 2 lat. Wprowadzeniu tego przepisu przyświecała myśl, że sankcje karne
będą skuteczniejsze niż sankcje administracyjne lub odpowiedzialność cywilna za
szkody wyrządzone środowisku. Kara może być nałożona na sprawcę czynu, np.:
armatora statku, załadowcę, towarzystwo klasyfikacyjne, kapitana lub członka załogi34. Zatem kara może być nałożona na osoby fizyczne (np. kapitana lub członka
załogi), które dopuszczają się wyżej wymienionych czynów a także osoby prawne
(np. armatora statku, załadowcę, towarzystwo klasyfikacyjne), w których interesie
lub na ich korzyść czyn ten został popełniony.
34.	E. Zakrzewska, Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o- zmianie ustawy o zapobieganiu
zanieczyszczania morza przez statki, http://www. srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rzad-przyjal-zalozenia-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zapobieganiu-zanieczyszczania-morza-przez-statki, dostęp dnia 30.05.2012 r.
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Odpowiedzialność karna w ustawie o ochronie przyrody
Ochronę przyrody w Polsce reguluje obecnie u.o.p. Również ta ustawa przewiduje
katalog przestępstw, których popełnienie może spowodować wymierzenie wobec
sprawcy kary nawet pięciu lat pozbawienia wolności.
Na mocy art. 127a u.o.p. ten, kto wbrew przepisom ustawy, wchodzi w posiadanie
okazów roślin, zwierząt, grzybów objętych ochroną gatunkową w liczbie większej
niż nieznaczna, w takich warunkach lub w taki sposób, że ma to wpływ na zachowanie właściwego stanu ochrony gatunku, podlega karze pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli sprawca czynu opisanego powyżej działa nieumyślnie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat
2. Natomiast karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 na mocy art. 128
u.o.p. podlega, ten, kto:
– bez dokumentu wymaganego na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady
(WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej
fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi35, lub wbrew jego warunkom
przewozi przez granicę Unii Europejskiej okaz gatunku podlegającego ochronie
na podstawie w/w przepisów;
– narusza przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczące ochrony gatunków dziko
żyjących zwierząt i roślin w zakresie regulacji obrotu nimi poprzez:
a) nieprzedkładanie zgłoszenia importowego,
b) używanie okazów określonych gatunków w innym celu niż wskazany w zezwoleniu importowym,
c) korzystanie w sposób nieuprawniony ze zwolnień od nakazów przy dokonywaniu obrotu sztucznie rozmnożonymi roślinami,
d) oferowanie zbycia lub nabycia, nabywanie lub pozyskiwanie, używanie lub
wystawianie publicznie w celach zarobkowych, zbywanie, przetrzymywanie
lub przewożenie w celu zbycia okazów określonych gatunków roślin lub
zwierząt,
e) używanie zezwolenia albo świadectwa dla okazu innego niż ten, dla którego
było ono wydane,

35.	Rozporządzenie Rady (WE)Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków
dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, Dz. U. L. 61 z dnia 03.03. 1997 r.
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f) składanie wniosku o wydanie zezwolenia importowego, eksportowego,
reeksportowego lub świadectwa bez poinformowania o wcześniejszym
odrzuceniu wniosku.
Karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, podlega także, na podstawie
art. 128a u.o.p. ten, kto handluje okazami gatunku podlegającego ochronie na podstawie przepisów, o których mowa wyżej, w liczbie większej niż nieznaczna, w takich
warunkach lub w taki sposób, że ma to wpływ na zachowanie właściwego stanu
ochrony gatunku. Jeżeli sprawca w/w czynu działa nieumyślnie, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Odpowiedzialność karna w ustawie o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach
U.s.ch.m. zawiera dość szeroki katalog przestępstw, których popełnienie może
grozić sprawcy wymierzeniem kary do roku pozbawienia wolności, a w pewnych
wypadkach nawet dwóch lat pozbawienia wolności. Karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2 podlega każdy, kto:
– wprowadza do obrotu (wbrew decyzji Inspektora) mieszaninę stwarzającą niedopuszczalne zagrożenie dla zdrowia człowieka lub środowiska lub detergent,
co do którego istnieją uzasadnione podejrzenia, aby przypuszczać, że stwarza
zagrożenie dla zdrowia człowieka lub zagrożenie dla środowiska (art. 31);
– dokonuje wywozu chemikaliów lub wyrobu wymienionych w załączniku V do
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17
czerwca 2008 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów
(art. 32 ust. 1)36;
– dokonuje wbrew przepisom rozporządzenia nr 689/2008 wywozu chemikaliów wymienionych w załączniku I część 2 lub 3 do tego rozporządzenia bez
otrzymania informacji od Inspektora, że wyznaczone władze krajowe strony
przywozu lub właściwe organy innego kraju przywozu wyrażają zgodę na ten
przywóz (art. 32 ust. 2 u.s.ch.m.);

36.	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r.
dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, Dz. Urz. UE L 204 z 31.07.2008,
str. 1.
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– bez uzyskania wymaganej zgody na odstępstwo, wprowadza do obrotu środek
powierzchniowo czynny przeznaczony do stosowania w detergentach lub detergent zawierający środek powierzchniowo czynny, niespełniający warunków
określonych w rozporządzeniu (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (art. 34 ust. 1 u.s.ch.m.)37;
– wbrew warunkom odstępstwa udzielonego na podstawie art. 5 rozporządzenia
nr 648/2004 wprowadza do obrotu lub stosuje środek powierzchniowo czynny
przeznaczony do stosowania w detergentach lub detergent zawierający środek
powierzchniowo czynny (art. 34 ust. 2 u.s.ch.m.);
– wbrew ograniczeniom produkuje, wprowadza do obrotu lub stosuje substancję
niebezpieczną, substancję stwarzającą zagrożenie, mieszaninę niebezpieczną,
mieszaninę stwarzającą zagrożenie lub wyrób zawierający taką substancję lub
mieszaninę (art. 36 ust. 1);
– wbrew przepisom art. 67 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów38, produkuje, wprowadza do
obrotu lub stosuje substancję, w jej postaci własnej, jako składnik mieszaniny
lub w wyrobie, w stosunku do której w załączniku XVII do tego rozporządzenia
zostało określone ograniczenie, albo czyni to wbrew ograniczeniu ustalonemu
w tym załączniku lub w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy
(art. 36 ust. 2 u.s.ch.m.).
Natomiast karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia
wolności do lat 2 podlega:
– producent, importer lub dalszy użytkownik, który wbrew przepisom rozporządzenia nr 1907/2006 lub wbrew warunkom zezwolenia wprowadza do obrotu
37.	Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie detergentów, Dz. Urz. UE L 104 z 08.04.2004, str. 1, z późniejszymi. zmianami, Dz.
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 48, z późniejszymi zmianami.
38.	Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie
chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, Dz. Urz. UE L 396
z 30.12.2006, str. 1, z późniejszymi zmianami.
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lub stosuje substancję, wymienioną w załączniku XIV do tego rozporządzenia
(art. 37 u.s.ch.m.);
– rejestrujący, który wykonuje lub zleca wykonanie badania na zwierzętach kręgo-wych wbrew przepisom rozporządzenia nr 1907/2006 (art. 38 u.s.ch.m.);
– każdy, kto wbrew przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin39, przeprowadza nowe badania na
zwierzętach, na naczelnych innych niż ludzie albo badania na ludziach oraz
przeprowadza nowe badania na zwierzętach kręgowych w celu uzyskania informacji dotyczących substancji i mieszanin wbrew art. 8 ust. 1 rozporządzenia
nr 1272/2008 (art. 51 u.s.ch.m.).

Odpowiedzialność karna w ustawie o substancjach
zubażających warstwę ozonową
Kwestie dotyczące ochrony warstwy ozonowej regulują w Polsce przepisy odrębnego aktu prawnego u.s.z.w.o, która stanowi doprecyzowanie zapisów rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową40 oraz Konwencji wiedeńskiej z dnia 22 września
1985 r. w sprawie ochrony warstwy ozonowej i protokółu montrealskiego wraz
z poprawkami41. Zasadniczą przyczyną powodującą niszczenie warstwy ozonowej
jest emisja do atmosfery związków chemicznych zwanych freonami. Trafiając do
stratosfery, substancje te pełnią funkcję katalizatora i powodują rozkład cząstek
ozonu42. Dlatego też celem ustawy jest ograniczenie negatywnych oddziaływań
niektórych substancji, tzw. substancji kontrolowanych, w szczególności freonów
39.	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, Dz. Urz. UE L 353
z 31.12.2008, str. 1.
40.	Rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających
warstwę ozonową, Dz. Urz. WE L 244 z 29.09.2000r.
41.	Konwencja w sprawie ochrony warstwy ozonowej, sporządzona w Wiedniu w z 22 marca
1985 r., Dz. U. z 1992 r. nr 98, poz. 488. tzw. Konwencja wiedeńska; Protokół w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową, sporządzony w Montrealu w dniu 16 września 1998 r.
Dz. U. z 1992 r. nr 98, poz. 490.
42. J. Machowski, Ochrona środowiska: prawo i zrównoważony rozwój, Warszawa 2003, s. 217.
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i halonów. Dlatego też, w oparciu o przepisy ustawy, wprowadzono reglamentację
w odniesieniu do produkcji i wykorzystywania tego typu substancji. Produkcja,
obrót za granicą substancjami kontrolowanymi, w kraju i za granicą, wprowadzanie
do obrotu krajowego substancji kontrolowanych oraz towarów substancje te zwierające, wymagają uzyskania pozwolenia, wydawanego przez ministra właściwego
ds. gospodarki. Prowadzenie działalności, na którą podmiot uzyskał zezwolenie
odbywa się na zasadach określonych w u.s.z.w.o. Ustawa ta nie określa odpowiedzialności za przestępstwa wobec warstwy ozonowej. Zawiera jednak liczny katalog
wykroczeń, których popełnienie może spowodować wymierzenie sprawcy kary
grzywny. I tak karze grzywny podlega każdy, kto:
–n
 ie prowadzi ewidencji substancji kontrolowanych (art. 38 u.s.z.w.o);
– nie dokonuje oznakowania produktów, urządzeń lub instalacji zawierających
substancje kontrolowane bądź pojemników zawierających te substancje (art.
39 u.s.z.w.o);
– nie posiada karty urządzenia dla urządzenia lub instalacji zawierających powyżej 3 kg substancji kontrolowanych (art. 40 u.s.z.w.o);
– zakłada kartę urządzenia bez wymaganego świadectwa kwalifikacji (art. 41
u.s.z.w.o);
– nie przeprowadza wymaganego sprawdzenia szczelności urządzeń lub instalacji
zawierających substancje kontrolowane (art. 42 u.s.z.w.o);
– prowadzi działalność w zakresie dotyczącym substancji kontrolowanych bądź
produktów, urządzeń lub instalacji zawierających te substancje bez wymaganego świadectwa kwalifikacji (art. 43 u.s.z.w.o);
– nie informuje w wyznaczonym terminie ministra właściwego do spraw gospodarki o wydanych świadectwach kwalifikacji albo o przedłużeniu ich ważności
(art. 44 u.s.z.w.o).
– nie zamieszcza, w prowadzonej przez siebie ewidencji substancji kontrolowanych, informacji o numerze świadectwa kwalifikacji osoby lub NIP podmiotu,
który nabywa lub otrzymuje substancje (art. 45 u.s.z.w.o).
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Podmioty podlegające odpowiedzialności karnej
w ochronie środowiska
Nadmienić należy, że jedną z podstawowych zasad polityki środowiskowej Unii
Europejskiej jest zasada „zanieczyszczający płaci”, która została wyrażona w art. 174
ust. 2 TWE (dawny art. 130r ust. 2), który stanowi: Polityka Wspólnoty w dziedzinie
środowiska naturalnego (...) opiera się (...) na zasadzie „zanieczyszczający płaci”.
Zasada ta oznacza, że sprawcy szkód w środowisku powinni ponosić koszty zapobiegania tym szkodom lub naprawiania ich skutków43. W polskim ustawodawstwie
zasadę tę wyraża art. 7 p.o.ś w myśl, którego: Kto powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia, kto może spowodować
zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty zapobiegania temu zanieczyszczeniu.
W zasadzie odpowiedzialności karnej podlegają osoby fizyczne. W przypadku
jednak ochrony środowiska istotną rolę odgrywa też odpowiedzialność osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Zgodnie z art. 10 k.k. na
zasadach określonych w tym kodeksie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony
po ukończeniu 17 lat. Wyjątkowo odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa
może ponieść nieletni, po ukończeniu 15 lat, lecz wyjątek ten nie dotyczy przestępstw przeciwko środowisku44.
Mówiąc o odpowiedzialności karnej należy podkreślić fakt uregulowania w ustawodawstwie tzw. odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary. Ten rodzaj odpowiedzialności reguluje ustawa u.o.p.z. Zgodnie
z art.16 podmiot zbiorowy ponosi odpowiedzialność min. za przestępstwa popełnione przeciwko środowisku określone między innymi w przepisach (art. 181-184
oraz art.186-188). Odpowiedzialności zbiorowej zgodnie z art. 2 u.o.p.z. podlegają: osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości
prawnej, z wyłączeniem Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego i ich
związków oraz organów państwowych i samorządu terytorialnego; spółki handlowe z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku
takich jednostek, spółka kapitałowa w organizacji, podmiot w stanie likwidacji
43.	Publikacja Urzędu Integracji Europejskiej „Ochrona środowiska – Przedsiębiorcy”, http://www.
cie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/C3A56D9F5E731FEEC125726C005DEC4E/$file/broszura_ochrona-P_Q.indd.pdf, dostęp dnia 19.05.2010 r.
44. J. Stelmasiak (red.), Prawo…, 156.
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oraz przedsiębiorcy niebędący osobami fizycznymi oraz zagraniczne jednostki
organizacyjne. Sankcje karne obciążające podmioty zbiorowe zostały określone
w art. 7-9 u.o.p.z. Ustawa przewiduje tu rodzaje kar:
– karę pieniężną w wysokości od 1 000 złotych do 20 000 000 złotych, nie wyższą jednak niż 10 % przychodu osiągniętego przychodu w roku obrotowym,
w którym popełniono czyn zabroniony będący podstawą odpowiedzialności
podmiotu zbiorowego;
– możliwość orzeczenia np. zakazu prowadzenia działalności podstawowej,
zakazu korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego, zakazu promocji, reklamy prowadzonej działalności, wytwarzanych
lub sprzedawanych wyrobów, świadczonych usług45. Ponadto, w przypadku
popełnienia przez ten sam podmiot ponownie czynu zabronionego (recydywa)
przed upływem 5 lat od daty orzeczenia kary pieniężnej art. 13 u.o.p.z. stanowi,
że wobec takiego podmiotu może zostać orzeczona przez sąd kara pieniężna
w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększona o połowę46.
Do niedawna zastosowanie instrumentów prawa karnego do odpowiedzialności
innych podmiotów niż osoby fizyczne było niemożliwe. Dopiero z chwilą wejścia
w życie u.o.p.z. również podmioty inne niż osoby fizyczne mogą podlegać karze47.
Podmiotem zbiorowym w rozumieniu art. 2 ust. 1 u.o.p.z. jest osoba prawna oraz
jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy
przyznają zdolność prawną, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego i ich związków. Podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy jest
również spółka handlowa z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku takich jednostek, spółka kapitałowa w organizacji, podmiot
w stanie likwidacji oraz przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną, a także zagraniczna jednostka organizacyjna (art. 2 ust. 2 u.o.p.z.). Na mocy art. 16 wspomnianej ustawy podmiot zbiorowy podlega karze, jeżeli osoba popełniła przestępstwo
przeciwko środowisku, określone w:
45.	J. Kwaśny, Dyrektywa 2008/99/WE w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne oraz
jej konsekwencje dla przedsiębiorców, Newsletter Prawo Ochrony Środowiska, wydany przez
White&Case LLP, lipiec 2009.
46. M. Górski, Prawo ochrony…, s. 188.
47. B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Prawo..., s. 113.
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– art. 181–184 oraz art. 186–188 k.k.,
– art. 31–34 u.s.ch.m.,
– art. 58–64 u.g.m.o.,
– art. 37b ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
– art. 127a i art. 128a u.o.p.
– art. 35a u.z.z.m.s.
Ustawodawca wprowadził przepisami u.o.p.z. możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, jednak tryb postępowania w tego typu
sprawach sprawia, że ukaranie sprawcy zbiorowego staje się niemożliwe. Zwrócił
na to uwagę W. Radecki, wprawdzie w odniesieniu do przestępstw określonych
w art. 127a i 128a u.o.p., ale argumentację należy uznać za właściwą również w odniesieniu do pozostałych aktów prawnych. Uznał, że wprowadzona do u.o.p.z.
odpowiedzialność podmiotów zbiorowych jest instytucją praktycznie martwą48.
Wynika to z faktu, że ustawodawca posłużył się techniką niesamoistnej odpowiedzialności wtórnej podmiotu zbiorowego, uruchamianej dopiero przez pierwotną
i klasyczną dla prawa karnego, opartą na winie indywidualną odpowiedzialność
osoby fizycznej za przestępstwo49. Dopiero wtedy, gdy jakaś osoba fizyczna zostanie
skazana (a co najmniej zostanie przeciwko niej warunkowo umorzone postępowanie karne, będące ze względu na stwierdzenie winy, odpowiednikiem skazania) za
jakieś przestępstwo z listy wskazanej w art. 16 u.o.p.z., może zostać uruchomiona
odpowiedzialność podmiotu zbiorowego na warunkach określonych w tej ustawie.
Konieczność spełnienia tych wszystkich przesłanek powoduje, że odpowiedzialność
podmiotów kolektywnych praktycznie nie funkcjonuje50.

Podsumowanie
Reasumując należy podkreślić, że odpowiedzialność karna jest istotnym instrumentem ochrony środowiska. Stanowi istotne uzupełnienie odpowiedzialności
cywilnej i administracyjnej. Podobnie jak i pozostałe, służy realizacji celów ochrony
środowiska. W swojej istocie ma pełnić przede wszystkim funkcję prewencyjną
48. W. Radecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2012, s. 581.
49.	M. Filar, Z. Kwaśniewski, D. Kula, Komentarz do ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zagrożone pod groźbą kary, Toruń 2006, s. 31.
50. W. Radecki, Ustawa o ochronie przyrody…, s. 581.
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i chronić środowisko przed zagrożeniami. Jednak w przypadku, gdy sprawca dopuści się szkody w środowisku zawiera instrumenty, które służą jego ukaraniu.
Analiza przepisów k.k., k.w., p.o.ś. oraz ustaw sektorowych wskazuje, że obecnie
mamy dość rozbudowany system odpowiedzialności karnej. W większości czyny
zabronione wobec środowiska uznawane są za wykroczenia, przy czym trudno
wskazać na ich odpowiednią klasyfikację (np. dlaczego nieliczne czyny zabronione
w oparciu o przepisy u.z.z.m.s. są zaliczone do przestępstw, większość, pomimo skali
zagrożeń, to tylko wykroczenia, inaczej niż w ustawie o u.s.ch.m., w której większość
czynów zabronionych kwalifikowanych jest jako przestępstwo, co należy uznać za
rozwiązanie prawidłowe). Warto także zauważyć, że w obecnie obowiązującym
stanie prawnym, nie tylko k.k., ale i przepisy p.o.ś. i ustaw sektorowych zawierają zapisy odpowiedzialności karnej za czyny będące przestępstwami. To ważna
zmiana, wprowadzenie do ustawy przepisu przewidującego odpowiedzialność za
przestępstwo nie wystarczy. Koniecznym jest także wypracowanie takiego modelu stosowania tych przepisów przez sądy. Jest to o tyle istotne, gdyż można mieć
wrażenie, że wielu sędziów nie do końca rozumie istotę odpowiedzialności karnej
za przestępstwa przeciwko środowisku i na czym polega zasada nieuchronności
wykonania kary przy tego typu przestępstwach. Np. w oparciu o przepisy u.o.z. nie
wymierzono bezwarunkowej kary pozbawienia wolności za przestępstwa wobec
zwierząt, pomimo że w wielu przypadkach charakter czynu oraz skala winy człowieka w pełni wymierzenie takiej kary uzasadniały. Z reguły, na co uwagę zwróciła
J. Ciechanowicz Mc-Lean, w praktyce polskiej sprawy o przestępne zagrożenie lub
naruszenie środowiska występują rzadko. Jeśli kończą się wyrokiem, to najczęściej
w zawieszeniu51. Pamiętać jednak należy, że świadomość ekologiczna nie dotyczy
tylko obywateli, ale i urzędników oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości,
i w tym zakresie mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia.

Streszczenie
Artykuł jest drugim z cyklu trzech artykułów poświęconych znaczeniu odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej w ochronie środowiska dla bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce. Autor ukazał w artykule, czym jest odpo51. J. Ciechanowicz Mc-Lean, Prawo…, s. 135.
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wiedzialność karna i jaki jest jej związek z ochroną środowiska. Przedstawił jej
istotę, wskazał na jej prawne podstawy. Omówił nie tylko zagadnienia dotyczące
odpowiedzialności karnej zawarte w ustawie o prawie ochrony środowiska i w kodeksie karnym, ale także rozwiązania dotyczące odpowiedzialności karnej określone w ustawach sektorowych: ustawie o ochronie przyrody, ustawie o ochronie
zwierząt, prawie łowieckim, ustawie o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez
statki, ustawie o genetycznie modyfikowanych organizmach, ustawie o substancjach zubażających warstwę ozonową, ustawie o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ekologiczne, ochrona środowiska, prawo ochrony
środowiska, odpowiedzialność karna.

Summary
Liability for environmental protection and its significance for ecological safety
in Poland. Part 2. Criminal liability
This article is the second in a series of three articles on the importance of civil liability, criminal and administrative liability in environmental protection for ecological
safety in Poland. The author appeared in the article what is criminal responsibility
and what is its relationship with the environment. Presented its essence, pointed to
its legal basis. He discusses not only issues relating to criminal liability contained
in the Act environmental law and the penal code, but also solutions to criminal
responsibility set out in the sectoral laws: the Law on Nature Protection, the Law
on the protection of animals, hunting legislation, the Law on the Prevention of Pollution from Ships, Law on genetically modified organisms, the Law on substances
that Deplete the Ozone Layer, the Act on chemical substances and mixtures thereof.
Keywords: environmental safety, environmental protection, environmental law,
criminal liability
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Handel ludźmi w działalności prawotwórczej
Międzynarodowej Organizacji Pracy
Justyna Jurewicz1
Handel ludźmi jest zjawiskiem niejednorodnym. Obejmuje on wiele zróżnicowanych
form aktywności przestępczej. Jedną z nich stanowi wykorzystywanie osób do pracy.
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja i analiza przepisów stosownych Konwencji
Międzynarodowej Organizacji Pracy, które to przepisy mogłyby stać się podstawami
do zwalczania i zapobiegania zjawisku handlu ludźmi w aspekcie pracy przymusowej.
Zgodnie z art. 1 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy2, Międzynarodowa Organizacja Pracy (dalej określana jako MOP) jest organizacją stałą,
posiadającą program wynikający zarówno z niniejszej Konstytucji, jak też Deklaracji Filadelfijskiej uchwalonej w dniu 10 maja 1944 r.3 Podstawowe założenia
programowe MOP obejmują następujące zasady:
– praca nie jest towarem;
– wolność wypowiadania się i zrzeszania się jest warunkiem nieodzownym
trwałego postępu;
– ubóstwo, gdziekolwiek istnieje, stanowi niebezpieczeństwo dla dobrobytu
wszystkich;
– walkę z niedostatkiem należy prowadzić z niestrudzoną energią w łonie każdego
narodu oraz wysiłkiem międzynarodowym stałym i uzgodnionym, w którym
przedstawiciele pracowników i pracodawców, współpracując na stopie równości
z przedstawicielami rządów, biorą udział w wolnych dyskusjach i w decyzjach
o charakterze demokratycznym celem dążenia do dobra powszechnego.
Z kolei Deklaracja MOP dotycząca fundamentalnych zasad i praw pracy w preambule zakłada między innymi, że wszyscy Członkowie MOP mają – wynikający
1.	Dr hab. Justyna Jurewicz, Katedra Prawa Karnego Międzynarodowego Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat.
2.	Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy, tekst polski, Dz.U. z 1948 r. nr 43 poz. 308,
zwana dalej w skrócie: Konstytucją, tekst Konstytucji zaczerpnięto z: www.mpips.gov.pl, dostęp
dnia 05.12.2013 r.
3.	Deklaracja Filadelfijska z dnia 10 maja 1944 r., zwana dalej w skrócie: Deklaracją, tekst Deklaracji zaczerpnięto z: www.mpips.gov.pl, dostęp dnia 05.12.2013 r.
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z samego faktu członkostwa w organizacji – obowiązek przestrzegania, realizowania i promowania, w dobrej wierze i zgodnie z Konstytucją, zasad dotyczących
fundamentalnych praw, to jest:
– wolności zrzeszania się i skutecznego uznania prawa do rokowań zbiorowych;
– eliminacji wszystkich form pracy przymusowej lub obowiązkowej;
– skutecznej likwidacji pracy dzieci;
– likwidacji dyskryminacji w dziedzinie zatrudnienia i wykonywania zawodu4.
Do Konwencji MOP, służących realizacji drugiego z wymienionych obowiązków
– rozpatrywanego w aspekcie handlu ludźmi, zaliczyć należy:
– Konwencję nr 29 z dnia 28 czerwca 1930 r. dotyczącą pracy przymusowej lub
obowiązkowej5;
– Konwencję nr 105 z dnia 25 czerwca 1957 r. dotyczącą zniesienia pracy przymusowej6;
– Konwencję nr 138 z dnia 26 czerwca 1973 r. dotyczącą najniższego wieku
dopuszczenia do zatrudnienia7;
– Konwencję nr 182 z dnia 17 czerwca 1999 r. dotyczącą zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci8;
–K
 onwencję nr 189 z 1 czerwca 2011 r. dotyczącą pracowników domowych9.
Pierwsza ze wskazanych Konwencji przyjęta została przez Konferencję Ogólną
Międzynarodowej Organizacji Pracy 28 czerwca 1930 r. w Genewie jako Konwencja
(29) dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej. Treść niniejszego aktu prawa
międzynarodowego wydaje się być przydatna dla wykładni wyrażeń używanych
w Konwencji w sprawie niewolnictwa z 1926 r., przede wszystkim w zakresie ustalenia niezdefiniowanego w niej pojęcia pracy przymusowej lub obowiązkowej,
4. Tekst Deklaracji zaczerpnięto z: www. .mpips.gov.pl, dostęp dnia 05.12.2013 r.
5.	Konwencja nr 29 z dnia 28 czerwca 1930 r. dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej,
tekst polski: Dz. U. z 1959 r. nr 20, poz. 122.
6.	Konwencja nr 105 z dnia 25 czerwca 1957 r. dotycząca zniesienia pracy przymusowej, tekst
polski Dz. U. z 1959 r. nr 39, poz. 240.
7.	Konwencja nr 138 z dnia 26 czerwca 1973 r. dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do
zatrudnienia, tekst polski Dz. U. z 1978 r. nr 12, poz. 53.
8.	Konwencja nr 182 z dnia 17 czerwca 1999 r. dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na
rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, tekst polski Dz. U. z 2004 r. nr 139, poz. 1474.
9. Tekst pobrany ze strony: www..mop.pl, dostęp dnia 05.12.2013 r..

70

Justyna Jurewicz

które mieści się także w zastosowanym w Konwencji Uzupełniającej pojęciu stanu
poddaństwa. Trzeba przy tym zauważyć, iż z kryminologicznego punktu widzenia
handel ludźmi zdaje się być stosowany dla określenia sytuacji, w której ludzie są
traktowanie jak towar: kupowani i sprzedawani, także w celu wykorzystania przy
wykonywaniu pracy przymusowej10.
W art. 2 Konwencji MOP postanowiono, że dla jej celów praca przymusowa lub
obowiązkowa oznacza wszelką pracę lub usługi wymagające od jakiejś osoby pod
groźbą jakiejkolwiek kary i do których dana osoba nie zgłosiła się dobrowolnie.
Definicja kładzie nacisk na stosunek zależności pomiędzy podmiotem zlecającym
czy nadzorującym pracę, a podmiotem ją wykonującym. Brak tutaj cechy dobrowolnego podjęcia decyzji o rozpoczęciu, trwaniu i zakończeniu wykonywania
pracy lub usług. Niedostosowanie się podmiotu do narzuconych warunków pracy
ma wiązać się z możliwością zastosowania kar – bliżej nie sprecyzowanych, określonych w Konwencji jako „jakiekolwiek”. Wydaje się, iż rozważać należy każdą
formę dolegliwości, która może być odczuwalna dla poddanego pracy przymusowej
lub obowiązkowej, a więc między innymi kary cielesne, pozbawienie wolności,
obciążenia finansowe, zaniechanie pewnych świadczeń, np. wydawania posiłków.
W art. 1 pkt 2 określono ramowo sytuację, w której praca przymusowa lub obowiązkowa jest dopuszczalna. Mając na uwadze deklarację zamieszczoną w art. 1 pkt 1,
w ramach której członkowie MOP ratyfikujący niniejszą Konwencję zobowiązali się do
zniesienia pracy przymusowej lub obowiązkowej we wszelkich jej postaciach w możliwe najbliższym czasie, stwierdza się, iż praca taka może być stosowana:
a) W tzw. okresie przejściowym – czyli do całkowitego zniesienia;
b) Wyjątkowo;
c) Dla celów publicznych;
Pod warunkami i przy zachowaniu gwarancji wynikających z Konwencji. pkt 2 określono ramowo sytuację, w której praca przymusowa lub obowiązkowa jest dopuszczalna.
Mając na uwadze deklarację zamieszczoną w art. 1 pkt 1, w ramach której członkowie
MOP ratyfikujący niniejszą Konwencję zobowiązali się do zniesienia pracy przymu-

10.	B. Andrees, Praca przymusowa jako forma handlu ludźmi, [w:] Z. Lasocik (red.), Handel ludźmi.
Zapobieganie i ściganie, Warszawa 2006, s. 191.
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sowej lub obowiązkowej we wszelkich jej postaciach w możliwe najbliższym czasie,
stwierdza się, iż praca taka może być stosowana:
a) W tzw. okresie przejściowym – czyli do całkowitego zniesienia;
b) Wyjątkowo;
c) Dla celów publicznych;
Pod warunkami i przy zachowaniu gwarancji wynikających z Konwencji.

Podobnie jak Konwencja w sprawie niewolnictwa, Konwencja MOP nie zawiera
określenia celów publicznych. Wskazuje natomiast rodzaje pracy, które nie są uznawane za kategorie pracy przymusowej lub obowiązkowej w rozumieniu Konwencji.
Zgodnie z art. 2 ust. 2 są to:
a) Praca lub usługi wymagane w myśl ustaw o obowiązkowej służbie wojskowej i poświęcone pracom o charakterze czysto wojskowym;
b) Praca lub usługi wchodzące w zakres normalnych obowiązków obywatelskich
w krajach rządzących się całkowicie samodzielnie;
c) Praca lub usługi wymagane od jakiejś osoby w wyniku skazania jej przez władzę
sądową pod warunkiem, że będą one wykonywane pod nadzorem i kontrolą władz
publicznych, i że ta osoba nie będzie najęta lub oddana do rozporządzenia jednostkom, prywatnym spółkom lub stowarzyszeniom;
d) Praca lub usługi wymagane w wypadkach siły wyższej, to znaczy w razie wojny, klęsk lub groźby klęsk takich jak: pożary, powodzie, głód, trzęsienia ziemi,
gwałtowne epidemie i choroby bydła, najścia zwierząt, owadów lub szkodliwych
pasożytów roślinnych i innych okoliczności stanowiących niebezpieczeństwo lub
ryzyko niebezpieczeństwa dla życia lub normalnych warunków egzystencji ogółu
lub pewnej części ludności;
e) Drobne roboty wiejskie, to znaczy roboty wykonywane w bezpośrednim interesie
ogółu przez członków tego ogółu, które z tego tytułu mogą być uznane za normalne
obowiązki obywatelskie, obowiązujące członków społeczności, pod warunkiem, że
sama ludność lub jej bezpośredni przedstawiciele będą mieli prawo wypowiadania
się co do celowości tych robót.
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Z powyższego można wyprowadzić wniosek, że Konwencja MOP nr 29 wprowadza ogólny zakaz pracy przymusowej. Definiuje ona pracę przymusową lub
obowiązkową jako każdą pracę lub usługę, która jest oczekiwana od jakiejkolwiek
osoby pod groźbą kary i od strony której to osoby praca ta nie jest oferowana
dobrowolnie11. Trzeba uznać, iż wskazane określenie odróżnia pracę przymusową
od niewolnictwa w tym sensie, że praca przymusowa nie zawiera w sobie żadnego elementu specyficznego dla wykonywania prawa własności. Niemniej jednak
wydaje się jasne, że oba rodzaje niedozwolonych praktyk cechują się zbliżonym
stopniem pogwałcenia wolności jednostki, często poprze używanie środków przymusu, które upodabniają pracę przymusową do niewolnictwa poprzez wywieranie
wpływu na jednostkę12.
Szczegółowe wskazania co do wyjątkowości pracy przymusowej zawiera art. 9.
Niniejszy przepis stanowi, że żadna władza upoważniona do zarządzenia pracy przymusowej lub obowiązkowej nie będzie mogła pozwolić na uciekanie się do tej formy
pracy, jeżeli nie upewniła się uprzednio, że:
a) Usługi lub prace, które mają być wykonane, mają bezpośrednie i ważne znaczenie
dla społeczności powołanej do jej wykonywania;
b) Usługi lub praca są koniecznością obecnie lub w najbliższej przyszłości;
c) Nie było możliwe uzyskanie dobrowolnych sił roboczych dla wykonywania tych
usług lub tej pracy, pomimo zaproponowania płac i warunków pracy co najmniej
równych tym, jakie stosowane są na danym obszarze za pracę lub usługi analogiczne;
d) Praca lub te usługi nie będą stanowić nadmiernego ciężaru dla ludności, uwzględniając rozporządzalne siły robocze i ich zdatność do podjęcia danej pracy,

Wyjątkowa dopuszczalność zastosowania pracy przymusowej lub obowiązkowej
doznaje dalszych ograniczeń, opisanych w art. 10.

11.	D. Weissbrodt and Anti-Slavery International, Abolishing Slavery and its Contemporary Forms,
UN New York and Geneva 2002, s. 12.
12. Tamże.
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Zgodnie z tym przepisem należy stopniowo znieść te rodzaje pracy, jeśli wymagane
są z tytułu podatku lub nakazane ze względu na roboty o charakterze użyteczności
publicznej przez kierowników, którzy spełniają czynności administracyjne. Tymczasowo, zarządzając tego rodzaju prace, stosowne władze powinny się upewnić, że:
a) usługi lub praca, które mają być wykonane, przedstawiają bezpośredni i doniosły
interes dla społeczności, która ma je wykonać;
b) usługi lub praca mają charakter bezpośredniej lub bliskiej konieczności;
c) praca lub usługi nie będą nadmiernym ciężarem dla zainteresowanej ludności ze
względu na rozporządzalną siłę roboczą i jej zdatność do wykonywania danej pracy;
d) wykonywanie usług lub pracy nie będzie zmuszało pracowników do wydalania się
z miejsca ich zwykłego zamieszkania;
e) wykonywanie pracy lub usług będzie prowadzone zgodnie z wymaganiami, jakie
stawia religia, życie społeczne i rolnictwo.

Interpretacja art. 9 i 10 Konwencji MOP prowadzi do konstatacji, iż właściwie
przewiduje się w nich dwa rodzaje pracy przymusowej lub obowiązkowej, które są
– przy zachowaniu warunków określonych w niniejszych przepisach – wyjątkowo
dopuszczalne. Art. 9 przewiduje warunki „ogólnej” pracy lub usług o charakterze
przymusowym lub obowiązkowym, zaś art. 10 – przesłanki stosowania pracy o charakterze administracyjnym, stricte dotyczącej użyteczności publicznej.
Powyższe regulacje skłaniają do refleksji, ze Konwencja obliguje Państwa – Strony
do zlikwidowania pracy przymusowej lub obowiązkowej w możliwie najkrótszym
czasie. Brak absolutnego zakazu był wyjaśniany rutynowymi działaniami władz
kolonialnych, które opierały prace publiczne właśnie na koncepcji pracy przymusowej. Międzynarodowa Organizacja Pracy doszła w ostatnich latach do przekonania,
że państwa nie mogą już powoływać się na owo specyficzne ograniczenie czasowe
dla usprawiedliwienia nieadekwatnej ochrony interesów wewnętrznych poprzez
wykonywanie prac publicznych o charakterze obowiązkowym13.
Konwencja Dotycząca Pracy Przymusowej lub Obowiązkowej określa szczegółowo wiek i warunki zdrowotne odnoszące się do osób, które mają wykonywać te

13. D. Weissbrodt and Anti-Slavery International, Abolishing…, s. 12.
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postaci prac, okres i długość czasu ich trwania, wynagrodzenie i odszkodowania
za wypadki oraz miejsce wykonywania pracy przymusowej lub obowiązkowej.
W kwestii wieku i stanu zdrowia art. 11 stanowi, że co do zasady do prac przymusowych lub obowiązkowych mogą być pociągani tylko dorośli mężczyźni w wieku od 18
do 45 lat. Nie wprowadza się obowiązku metrykalnego szacowania wieku; decydujące
znaczenie mają tzw. oznaki zewnętrzne., a więc budowa ciała, wzrost itp. Nadto – przy
„ogólnych” pracach przymusowych lub obowiązkowych, tj. takich, które zostały opisane w art. 9, a które nie cechują się aż taką niezbędnością, jak te z art. 10 o charakterze
administracyjnym, muszą być przestrzegane następujące ograniczenia i warunki:
a) we wszystkich wypadkach, gdy to będzie możliwe, wyznaczony przez administrację
lekarz powinien uprzednio stwierdzić brak jakiejkolwiek choroby zakaźnej oraz
zdatność fizyczną osób do nakazanej pracy i warunków, w jakich będzie ona wykonywana;
b) wyłączenie personelu szkolnego, uczniów i nauczycieli, jak też w ogólności personelu administracji;
c) utrzymanie w każdej społeczności zdrowych dorosłych mężczyzn w liczbie potrzebnej do życia rodzinnego i społecznego. Dla tego m. in. celu, na mocy art.
23 właściwe władze powinny wydać specjalną reglamentację o stosowaniu pracy
przymusowej lub obowiązkowej, w której zostanie określony odsetek zdrowych
jednostek spośród stałej ludności płci męskiej, który będzie mógł być przedmiotem danego werbunku, przy czym odsetek ten w żadnym razie nie będzie mógł
przekraczać 25% tej ludności. Przy ustalaniu niniejszego odsetka właściwe władze
powinny mieć na względzie gęstość zaludnienia, rozwój społeczny i fizyczny tej
ludności, porę roku i stan robót, które mają do wykonania zainteresowani na miejscy
i na własny rachunek przy uszanowaniu konieczności gospodarczej i społecznej
normalnego życia społeczności;
d) poszanowania więzów małżeńskich i rodzinnych.
Przepisy art. 12 i 13 Konwencji MOP regulują czas pracy pracowników przymusowych lub obowiązkowych. Normalne godziny pracy każdej takiej osoby powinny
odpowiadać tym, które są w użyciu przy pracy wolnej. Z kolei godziny nadliczbowe,
czyli wykonywane ponad normalny czas pracy, powinny być wynagradzane według
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tych samych stawek, jakie są w użyciu przy nadgodzinach pracowników wolnych.
Maksymalny okres dla każdej formy pracy przymusowej lub obowiązkowej nie może
przekraczać 60 dni w ciągu 12 miesięcy, przy czym do tego czasu wlicza się drogę
z miejsca i do miejsca pracy. Ponadto każdy pracownik, na którego nałożono pracę
przymusową lub obowiązkową, powinien być zaopatrzony w świadectwo, wykazujące
okresy pracy przymusowej lub obowiązkowej, którą wykonał. Wszystkim wykonawcom tego rodzaju prac powinien być udzielany jeden dzień odpoczynku tygodniowo,
który powinien – w miarę możliwości – zbiegać się z dniem uświęconym przez tradycję
lub zwyczaj danego kraju lub obszaru.
W kwestii wynagrodzenia, Konwencja MOP w art. 14 przewiduje następujące rozwiązania. Różnicuje ona „ogólną” pracę przymusową lub obowiązkową o i charakterze
administracyjnym. W pierwszym przypadku nakazuje natychmiastowe wprowadzenie
wynagrodzeń, natomiast w drugim – w możliwie najszybszym czasie. Praca przymusowa lub obowiązkowa powinna być wynagradzana w gotówce i według stawek,
które nie powinny być niższe ani od tych, jakie za ten sam rodzaj pracy obowiązują
na obszarze, gdzie pracownicy są zatrudniani, ani od tych, jakie obowiązują na obszarze, gdzie pracownicy zostali zwerbowani. Część płacy stanowić mogą dostarczane
pracownikom zwykłe racje żywnościowe, które powinny odpowiadać co najmniej
kwocie pieniężnej, jaką mają reprezentować. Nie należy dokonywać potrąceń z płacy
ani dla spłaty podatków, ani za specjalną żywność, odzież i mieszkanie, jakie będą
dostarczane pracownikom, aby umożliwić im kontynuowanie pracy z uwzględnieniem
jej specjalnych warunków, jak również za dostarczanie narzędzi. Podkreśla się, że
płace powinny być doręczane każdemu pracownikowi indywidualnie, z pominięciem
jakiejkolwiek władzy, np. wodza plemienia.
Konwencja Dotycząca Pracy Przymusowej lub Obowiązkowej zawiera regulacje odnoszące się do odszkodowań za wypadki i choroby, jakich doznała osoba wykonująca pracę przymusową lub obowiązkową, jak też gwarancje związane z nieprzenoszalnością
do innego miejsca i nietypowością pracy dla wykonawcy. Interpretacja przepisów art.
15 i 16 pozwala na stwierdzenie, że władze zatrudniające pracownika przymusowego
lub obowiązkowego powinny ponosić obowiązek jego utrzymania, jeżeli wypadek lub
choroba wynikająca z jego pracy czynią go całkowicie lub częściowo niezdolnym do
utrzymania się samodzielnie. Władze zobowiązane są zapewnić środki egzystencji
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każdej osobie będącej faktycznie na utrzymaniu danego pracownika w razie jego
niezdolności lub śmierci wynikłych z pracy. Przepisy prawa wewnętrznego, dotyczące
odszkodowania za wypadki lub choroby wynikające z pracy oraz przewidujące odszkodowanie dla osób, które były utrzymywane przez zmarłych lub są utrzymywane przez
inwalidów, powinno się stosować do osób podlegających przymusowi lub obowiązkowi
pracy na takich samych warunkach jak do pracowników wolnych.
Pracownicy przymusowi lub obowiązkowi, co do zasady wykonują czynności stanowiące istotę obowiązku w warunkach i miejscu, które są dla nich znane i akceptowane
zarówno zdrowotnie, jak i psychologicznie. Osoby podlegające pracy przymusowej
lub obowiązkowej nie powinny być przenoszone na obszary, gdzie warunki odżywiania i klimatu tak dalece różnią się od tych, do których są one przyzwyczajone, że
stanowiłoby to niebezpieczeństwo dla ich zdrowia. Przeniesienie takie jest jednak
możliwe, gdy uzasadnia to wyjątkowa konieczność. Przeniesienie w ramach wyjątkowej
konieczności obwarowane zostało warunkami. Nie jest dopuszczalne, jeżeli nie zostaną
ściśle zastosowane wszelkie środki w zakresie higieny i pomieszczenia, konieczne dla
zainstalowania tych pracowników oraz zabezpieczenia ich zdrowia. Przy przeniesieniu
należy zastosować środki dla stopniowego dostosowania pracowników do nowych
warunków pożywienia i klimatu, zgodnie ze wskazówkami właściwej służby zdrowia. W razie skierowania do wykonywania stałej pracy, do której pracownicy nie są
przyzwyczajeni, powinno się zastosować środki w celu zapewnienia przystosowania
ich do tego rodzaju pracy, w szczególności co do stopniowego wdrożenia do pracy,
godzin pracy, rozkładu przerw w pracy i w razie potrzeby poprawienia jakości lub
zwiększenia racji żywnościowych.

Konwencja dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej – podobnie jak
Konwencja w sprawie zniesienia niewolnictwa – została przyjęta w okresie międzywojennym, i była przystosowana do panujących wówczas realiów. Podkreśla
np. prace typowe dla pieszych tragarzy, co w dzisiejszych czasach traci nieco na
aktualności ze względu na rozwój motoryzacji. Niemniej jednak może ona znaleźć
zastosowanie do praktyk, które obecnie występują w niektórych koncernach czy
firmach odnośnie czasu pracy, zakresu obowiązków, ubezpieczeń czy maksymalnych ciężarów, jakie dana osoba może dźwigać. W Konwencji MOP nie dostrzega
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się kwestii związanych z dyskryminacją ze względu na płeć, rasę czy wyznanie.
Widać za to wyraźnie aspekt zniewolenia i próby jego całkowitej eliminacji m. in.
poprzez konieczność nagradzania pracy, wręczania wynagrodzenia indywidualnemu pracownikowi z pominięciem innych osób.
Konwencja MOP z 1930 r. zwraca szczególna uwagę na formy pracy przymusowej
wykonywanej dla celów ekonomicznych w systemie kolonialnym. Nie uwzględnia
ona w kategoriach pracy przymusowej pracy więźniów14.
W tym miejscu należy ponownie wyraźnie podkreślić, iż analizowana Konwencja
MOP nie zakazuje wszelkich form pracy przymusowej. Art. 2 pkt 2 niniejszego
aktu prawa międzynarodowego wprowadza pewne szczególne zwolnienia, które
mogą legalizować przypadki pracy przymusowej lub obowiązkowej. Wspomniana
już praca osadzonych nie jest uznawana za pracę przymusową, ale jest obwarowana
restrykcjami. Konwencja wyłącza swą właściwość co do jakiejkolwiek pracy lub
usługi, która stanowi część zwykłych obywatelskich obowiązków państwa samorządnego oraz jakąkolwiek pracę lub usługę wymaganą w ramach służby wojskowej
dla celów czysto militarnych. Nadto Konwencja nie znajdzie zastosowania w sytuacji
niebezpieczeństwa. Wówczas stosowne władze państwowe mają prawo wprowadzić
prace przymusowe na czas niebezpieczeństwa. Za takie niebezpieczeństwo, usprawiedliwiające wprowadzenie pracy przymusowej uważa się: wojnę, klęskę żywiołowa bądź zagrożenie taka klęską, w tym: pożarem, powodzią, głodem, trzęsieniem
ziemi czy epidemią. Poza dotychczas wskazanymi przypadkami prac przymusowych
Konwencja dodaje jeszcze wyjątek na rzecz niewielkich usług komunalnych (na
rzecz społeczności lokalnej) wykonywanych przez członków danej społeczności
w bezpośrednim interesie tworzonych przez nich wspólnoty15.
Konwencja MOP nr 105 z 1957 r. dotycząca Abolicji Pracy Przymusowej uwzględniła rozważania poczynione po II wojnie światowej, które wiązały stosowanie pracy przymusowej z politycznym zniewoleniem. Wzywa ona do natychmiastowej
i kompletnej abolicji jakiejkolwiek formy pracy przymusowej. Komitet Ekspertów
przeprowadził wykładnię tego szerokiego sformułowania w tym kierunku, że obej-

14.	A. Blackett, Whither Social Clause? Human Rights, Trade Theory and Treaty Interpretation,
„Columbia Human Rights Law Review”, 31, 1999, s. 18.
15. D. Weissbrodt and Anti-Slavery International, Abolishing…, s. 13-14.
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muje ona również pracę więźniów16. Konwencja z 1957 r. zawiera postanowienia
odnośnie niezwłocznego i pełnego wytępienia pracy przymusowej wykonywanej
w specyficznych okolicznościach. Art. 1 nakłada na Państwa – Strony obowiązek
zlikwidowania pracy przymusowej podejmowanej dla celów politycznych, celów
ekonomicznego rozwoju oraz jako środka utrzymywania dyscypliny czy karania
za akcje strajkowe oraz jako środka dyskryminującego17. Nadto – stosownie do art.
2 niniejszej Konwencji, każdy Członek MOP, ratyfikujący opisywaną konwencję,
zobowiązuje się zastosować skuteczne środki w celu natychmiastowego i całkowitego zniesienia pracy przymusowej i obowiązkowej, którą określono w art. 1.
W Konwencji MOP nr 138 z 1973 r., odpowiednio w art. 1-3 oraz 7, stwierdzono, że każde Państwo – Strona zobowiązuje się prowadzić politykę krajową, która
zmierza do zapewnienia skutecznego zniesienia pracy dzieci i do stopniowego
podnoszenia najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia lub pracy do granicy
wieku umożliwiającej młodocianymi osiągnięcie jak najbardziej wszechstronnego
rozwoju fizycznego i umysłowego.
Trzeba zauważyć, iż w Konwencji różnicuje się dolny wiek zatrudnienia. Co do zasady
najniższy wiek zatrudnienia nie powinien być niższy niż wiek, w którym ustaje obowiązek szkolny, a każdym wypadku – nie niższy niż piętnaście lat. Jednakże Państwo
– Strona, w którym gospodarka i system szkolny nie są rozwinięte w dostatecznym
stopniu, może, po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi organizacjami
pracodawców i pracowników, jeśli takie istnieją, określić dla początkowego etapu
jako najniższy wiek lat 14. Ostatnia z regulacji może rodzić pole do nadużyć w kwestii
pracy przymusowej. Postępowanie dowodowe w sprawach handlu ludźmi może być
utrudniane przez powoływanie się na okoliczność konieczności pracy i niedostatku
ekonomicznego i edukacyjnego danego państwa.
Najniższy wiek dopuszczenia do prac, które ze względu na swój charakter lub warunki,
w jakich są wykonywane, mogą zagrozić zdrowiu, bezpieczeństwu lub moralności
młodocianych, nie powinien być niższy niż osiemnaście lat.

16. A. Blackett, Whither…, s. 18-19.
17. D. Weissbrodt and Anti – Slavery International. Abolishing…, s. 13.
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W prawodawstwie krajowym można zezwolić na zatrudnienie przy lżejszych pracach
osób w wieku od trzynastu do piętnastu lat lub na wykonywanie przez te osoby takich
prac, pod warunkiem że:
a) nie będą one narażone na zagrożenie zdrowia lub ich rozwoju;
b) prace te ze względu na swój charakter nie przeszkodzą w obowiązkach szkolnych
tych osób lub w udziale w programach szkoleniowych lub szkolenia zawodowego
zatwierdzonych przez właściwe władze ani tez w możliwości korzystania przez nie
z otrzymanego przeszkolenia.

Na uwagę w kwestii zjawiska handlu ludźmi zasługuje również Konwencja MOP
nr 182 z 1999 roku w sprawie eliminacji najgorszych form pracy dzieci. Regulacje
służące zwalczaniu i zapobieganiu handlowi ludźmi określają przepisy art. 3, 6 oraz
7. Za najgorsze formy pracy dzieci, to jest osób, które nie ukończyły osiemnastego
roku życia, uznano:
– wszystkie formy niewolnictwa lub praktyk podobnych do niewolnictwa, takich jak sprzedaż i handel dziećmi, niewolnictwo za długi i pańszczyzna lub
praca przymusowa albo obowiązkowa, w tym przymusowe lub obowiązkowe
rekrutowanie dzieci do udziału w konflikcie zbrojnym;
– korzystanie, angażowanie lub proponowanie dziecka do prostytucji, produkcji
pornografii lub przedstawień pornograficznych;
– korzystanie, angażowanie lub proponowanie dziecka do nielegalnych działalności, w szczególności do produkcji i handlu narkotykami;
– pracę, która ze względu na swój charakter lub okoliczności, w których jest
prowadzona, może zagrażać zdrowiu, bezpieczeństwu lub moralności dzieci18.
Co do handlu ludźmi w Konwencji MOP nr 189, w art. 3 wyraźnie stwierdza
się, że Państwa – Strony mają stosować fundamentalne zasady pracy także do
pracowników domowych, to jest osób wykonujących pracę domową (wykonywaną
18.	Państwa – Strony zobowiązały się do opracowania i realizacji, jako priorytetu, krajowych
programów działania na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci. Poza tym podejmą one wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia skutecznej realizacji i stosowania
postanowień wprowadzających w życie opisywaną konwencję, w tym zapewnienia stosowania
sankcji karnych. Podkreślono znaczenie kształcenia w eliminowaniu pracy dzieci.
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w gospodarstwie domowym lub w gospodarstwach domowych albo na ich rzecz)
w ramach stosunku pracy19.

Podsumowanie
Sumując przedstawione rozważania, można stwierdzić, że formalnie Międzynarodowa Organizacja Pracy poświęciła wiele miejsca kwestiom zwalczania i zapobiegania pracy przymusowej jako przejawu handlu ludźmi. Reaguje ona na przemiany
zachodzące w świecie, dostosowując regulacje do nono powstałych sytuacji (tak
jak w przypadku pracowników domowych).
Z drugiej strony należy jednak nadmienić, że wszystkie akty wydawane przez
Międzynarodową Organizację Pracy, cechują się stosunkowo słabą skutecznością.
Organizacja bowiem nie wdraża, ani nie stosuje żadnych środków przymusu wobec
państw czy pracodawców. Brakuje stosownych organów władzy, które wdrażałyby
sankcje za niedostosowanie się do postanowień Konwencji20.

Streszczenie
Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie aktywności prawodawczej Międzynarodowej Organizacji Pracy w zakresie zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi
w aspekcie pracy przymusowej i obowiązkowej. W ramach artykułu wskazano
i omówiono najważniejsze Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, odnoszące się do opisywanego zjawiska oraz powiązano je z wybranymi regulacjami
poświęconymi stricte handlowi ludźmi. W konkluzji stwierdza się słaba skuteczność oddziaływań formułowanych na gruncie prawotwórczym Międzynarodowej
Organizacji Pracy.
Słowa kluczowe: handel ludźmi, praca przymusowa, Międzynarodowa Organizacja
Pracy, konwencje.

19.	Chodzi tu przede wszystkim o eliminację wszystkich form pracy przymusowej lub obowiązkowej oraz o skuteczną likwidację pracy dzieci. Na mocy art. 5 Państwa – Strony zobowiązują się
podjąć środki, które zapewnią, iż pracownicy domowi będą korzystać ze skutecznej ochrony
przed wszelkimi postaciami wykorzystywania, znęcania się i przemocy.
20.	B. E. Hernandez-Truyol and J. E. Larson, Sexual Labor and Human Rights, Columbia Human
Rights Law Review, 37, 2005-2006, s. 416.
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Summary
Human trafficking in the law-making activity of The International Labour Organisation
The text treats about the question of human trafficking in aspect of forced labor.
The Author gives a view on the conventions of ILO which may be used to combat
and prevent trafficking in human beings. The mainstream of the article concentrates
on finding the solutions that support the international law directed onto human
trafficking. It turns out that The ILO conventions are rather weak prevention because of not having effective sanctions.
Keywords: human trafficking, forced labor, ILO, conventions.
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Pomoc państwa dla osób bezrobotnych i ich
rodzin
Alina Maria Basak1

Wprowadzenie
Przemiany ustrojowe, dokonujące się w Polsce na przełomie lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych XX wieku, spowodowały wiele zmian społeczno-gospodarczych i znacząco wpłynęły na pojawienie się i nasilenie negatywnych zjawisk.
Jednym z nich stało się bezrobocie. Nie znane dotychczas w takiej skali w Polsce,
zjawisko bezrobocia dla wielu rodzin stało się dotkliwym i przykrym faktem.

Uwarunkowania polskiego bezrobocia
Zjawisko bezrobocia na ziemiach polskich nie jest zjawiskiem nowym. W okresie
rozwoju przemysłu kapitalistycznego, przypadającego na przełomie wieku XIX i XX,
pojawiła się nowa grupa ludności poszukująca pracy zarobkowej. Szczególnie mocno zjawisko bezrobocia dało się zauważyć w latach trzydziestych ubiegłego wieku,
kiedy fala recesji gospodarczej ogarnęła cały niemal świat, również państwo polskie.
W latach 1918-1939 bezrobocie było niemal stałym elementem społeczno-gospodarczej rzeczywistości naszego kraju. Decydujące znaczenie w kształtowaniu się
poziomu bezrobocia okresu międzywojennego odegrał ogromny przyrost liczby
ludności w wieku produkcyjnym, w większości zamieszkałej na wsi (wysoka podaż
siły roboczej). Drugim czynnikiem kształtującym zjawisko bezrobocia w latach
dwudziestych i trzydziestych XX wieku, były skutki kryzysu gospodarczego (ograniczone możliwości inwestowania, spadek produkcji i zatrudnienia), szczególnie
dotkliwe w warunkach zacofanej struktury gospodarczej, charakteryzującej się
niską chłonnością zatrudnienia w przemyśle i rolnictwie (niedostateczny popyt
na pracę)2. Sytuacja ta uległa zmianie dopiero po zakończeniu II wojny światowej.
Nastąpił wówczas szybki wzrost produkcji przemysłowej i spowodował pojawienie

1. Dr inż. Alina Maria Basak, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.
2.	K. Mlonek, Bezrobocie, [w:] A. Kurzynowski (red.), Polityka społeczna, SGH, Warszawa 2003,
s. 98.
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się zmian w strukturze społecznej. Mnóstwo ludzi odeszło z pracy w rolnictwie,
przenosząc się do stale rozwijającego się przemysłu i rzemiosła. Ponadto nowy
ustrój polityczny, który zapanował w powojennej Polsce nie dopuszczał istnienia
bezrobocia3. Był to okres, któremu towarzyszyło konstytucyjnie gwarantowane
prawo do pracy każdemu obywatelowi. W rzeczywistości jednak Polska była krajem o niezwykle wysokim bezrobociu, ale ukrytym, ponieważ w praktyce istniało
mnóstwo nieproduktywnych stanowisk pracy.
Przemiany gospodarcze początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia przyniosły kolejne zmiany. Upadek realnego socjalizmu stał się dla Polski okresem
nowych szans w rozwoju gospodarczym, ale przyniósł również nowe zagrożenia.
Z jednej strony pojawiła się szansa na zbudowanie nowoczesnego i sprawiedliwego społeczeństwa, opartego na poszanowaniu praw człowieka oraz wydajnej
gospodarki, zaspokajającej materialne potrzeby społeczeństwa. Z drugiej zaś strony
– upadek systemu socjalistycznego opierającego się na błędnych ideach materializmu dialektycznego łączył się z zagrożeniem nadmiernego rozpowszechnienia się
ideologii radykalnego kapitalizmu, według której rozwiązanie wszelkich problemów
gospodarczych i społecznych powierza się swobodnej grze sił rynkowych. W latach
1989-1990 państwo polskie znalazło się w sytuacji znacznego wyniszczenia zarówno
materialnego, jak i moralnego. Przez ostatnie dziesięciolecia wypaczane były najbardziej podstawowe stosunki gospodarcze, a także wykorzenione zostały elementarne
cnoty związane z życiem gospodarczym: pracowitość, wiarygodność, uczciwość
zawodowa czy inicjatywa. Konieczna więc stała się odbudowa materialna i moralna
społeczeństwa, które wyczerpane długotrwałymi wyrzeczeniami domagało się od
nowo rządzących namacalnych i natychmiastowych rezultatów w postaci dobrobytu
i odpowiedniego zaspokojenia ich aspiracji. Nowe rządy polityczne i gospodarcze
nie zdołały jednak wypracować długofalowej i skutecznej strategii przezwyciężenia
istniejącego kryzysu, będącego spuścizną po okresie rządów realnego socjalizmu.
Brak prorozwojowej polityki przemysłowej, restrykcyjne obciążenia podatkowe
i niekorzystna polityka importowa, doprowadziły do upadku wielu przedsiębiorstw.
Prywatyzacja i restrukturyzacja przedsiębiorstw oraz konieczność dostosowania

3.	B. Baraniak, Współczesna pedagogika pracy z perspektywy edukacji, pracy i badań, WUKSW,
Warszawa 2010, s. 94.
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przemysłu do nowych wymagań gospodarki rynkowej wywołały istotne zmiany
na rynku pracy, powodując przede wszystkim spadek zatrudnienia w przemyśle4.
Polska z początkiem trzeciego tysiąclecia, pomimo przeprowadzanych reform,
z których wiele okazało się trafnych i skutecznych, znalazła się w sytuacji kryzysu
społecznego - gospodarczego. Przede wszystkim dotyczy on postępującego rozwarstwienia społecznego, będącego następstwem niekorzystnej sytuacji na rynku
pracy oraz pojawienia się w społeczeństwie postaw charakteryzujących się brakiem
wiary w lepszą przyszłość. Godne uwagi jest także postępujące upolitycznienie życia
gospodarczego, które dokonuje się w atmosferze walki o strefy wpływu w gospodarce i wykorzystania państwa do realizacji interesów grupowych5. W ten sposób
wypaczona została prawdziwa wizja polityki, która powinna angażować się przede
wszystkim na rzecz dobra wspólnego.
Niechlubnym skutkiem powyższych uwarunkowań stał się gwałtowny wzrost
liczby osób pozbawionych możliwości podejmowania pracy zarobkowej. Stan ten
spowodował, że bezrobocie okazało się najważniejszym problemem reformującego
się państwa polskiego i dotyka ono społeczeństwa, które nie ma żadnych doświadczeń w radzeniu sobie z tym zjawiskiem6. Szybko wzrastające zjawisko bezrobocia
przybrało wymiar zjawiska w skali masowej, powodując dramatyczną sytuację
na rynku pracy. Pomimo, że taka sytuacja jest zjawiskiem płynnym, generalnie
krajowy rynek pracy nadal nie potrafi wchłonąć wzrastającej wciąż liczby osób
bezrobotnych.

Ekonomiczne, psychologiczne i społeczne konsekwencje
bezrobocia
Zjawisko bezrobocia i jego konsekwencje postrzegane są wielowymiarowo, dlatego
też problematyką skutków bezrobocia zajmuje się szereg nauk. Ekonomiści uważają,
że bezrobocie napędza inflację (dzięki zwiększaniu wydatków budżetowych). So4.	B. Kieniewicz, B. Szopa, Polityka dochodowa na tle rynku pracy w Polsce w warunkach transformacji systemowej, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1997, s. 58.
5. A. Szewczyk, Informacja w walce z bezrobociem, PWN, Warszawa 2004, s. 55.
6.	M. Marody, Kilka uwag o problemach wyznaczających rozwój, ustalenie sytuacji społeczno-politycznej, [w:] I. Krzemiński (red.), Wielka transformacja ustrojowa – zmiany ustroju w Polsce
po 1989, WN ŁOŚGRAF, Warszawa 2011, s. 86.
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cjologowie i pracownicy socjalni ostrzegają przed patologiami społecznymi (przestępczość, alkoholizm, narkomania, rozkład rodziny), z których część występuje
wśród bezrobotnej młodzieży. Psychologowie podkreślają negatywne konsekwencje
osobowościowe bezrobocia (trwającego dłużej niż rok), takie jak rosnąca frustracja,
apatia, bierność. Politologowie zaś twierdzą, że duża liczba bezrobotnych może
mieć wpływ na okresowe destabilizowanie systemu politycznego (przy założeniu,
że osoby bezrobotne są generalnie bardziej podatne na populistyczne hasła polityków)7. Powyższe konsekwencje współtworzą obraz bezrobocia, jawiącego się
jako masowe zagrożenie ekonomiczne, psychologiczne i społeczne współczesnego
społeczeństwa.
Konsekwencje bezrobocia mogą być rozpatrywane na różnych poziomach mikro
i makrospołecznych, jednak najbardziej dotkliwe skutki dotyczą jednostek i rodzin. Osoba pozbawiona możliwości podjęcia pracy zarobkowej nie jest w stanie
samodzielnie zaspokoić wielu ważnych potrzeb, przede wszystkim materialnych
(z powodu braku źródła dochodu), społecznych (osamotnienie, wykluczenie) oraz
potrzeb natury psychicznej (bezradność, pesymizm, poczucie skrzywdzenia). Sytuacja utraty pracy powoduje nie tylko straty materialne, ale jest to również moment,
kiedy osoba bezrobotna zaczyna obawiać się, że utraci wiele innych równie ważnych wartości, które mają dla niej określone znaczenie. Bezrobocie jest to sytuacja
powodująca obok uczucia niedostatku, mniejsze lub większe poczucie zagrożenia.
Podstawową sferą, w której najszybciej można zauważyć skutki bezrobocia, jest
sfera dochodów czyli zagrożenie materialnych aspektów życia osoby bezrobotnej
oraz członków jej rodziny. Zagrożenie ekonomiczne polega na wzroście prawdopodobieństwa utraty lub obniżeniu się dotychczasowego standardu życia8. Istotą
zagrożenia ekonomicznego jest więc brak równowagi pomiędzy wydatkami ponoszonymi na utrzymanie, a posiadanymi zasobami finansowymi. Ograniczenie lub brak dopływu tych zasobów spowodowane brakiem pracy lub jej utratą,
przyczynia się do poczucia zagrożenia dotychczasowego poziomu konsumpcji.
Całkowita utrata dochodów lub ich spadek prowadzi do obniżenia się poziomu

7. T. Borkowski, A. S. Marcinkowski, Socjologia bezrobocia, BPS, Katowice 1999, s. 28.
8.	A. Chudzicka-Czupała, Bezrobocie - różne oblicza wsparcia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, s. 22.
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życia i nieuniknionych zmian w sposobie gospodarowania budżetem domowym9.
Często wiąże się to także z drastycznym ograniczeniem spożycia podstawowych
produktów. Negatywne skutki braku pracy odczuwają nie tylko osoby bezrobotne,
ale też członkowie ich rodzin. Znaczna część rodzin dotkniętych bezrobociem żyje
na granicy nędzy, brakuje im środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb
w zakresie wyżywienia, mieszkania, higieny, zdrowia, ubrania czy korzystania
z kultury10. Brak pracy zmniejsza przede wszystkim szanse na prawidłowy rozwój
dzieci i młodzieży. Pojawiają się problemy związane z ich niedożywieniem, brakiem
wyposażenia w podręczniki i przybory szkolne oraz brakiem możliwości korzystania z zajęć pozaszkolnych czy zorganizowanych form wypoczynku. Rozległe
zaniedbania w zakresie edukacji, higieny czy leczenia przyczyniają się do rozwoju
sytuacji patologicznych i znacznie ograniczają dzieciom z rodzin bezrobotnych
szanse na zdobycie dobrego wykształcenia i odniesienie sukcesu w życiu zawodowym. Automatycznie więc dzieci z rodzin bezrobotnych mają o wiele cięższy
i gorszy start w dorosłe życie11. Charakterystyczne więc staje się występowanie
zjawiska dziedziczenia statusu bezrobotnego, które dotyka nie tylko rodziców, ale
i dzieci. Często całe rodziny pozostają w zamkniętym kręgu bezrobocia.
Negatywne skutki utraty albo obniżenia się dochodu uzależnione są jednak od
sytuacji materialnej konkretnych osób. Mianowice ludzie, którzy osiągali stosunkowo wysokie dochody i posiadają znaczne oszczędności z okresu zatrudnienia,
a których współmałżonek pracuje, zmuszeni są jedynie do ograniczenia pewnych
wydatków, rezygnacji z niektórych inwestycji czy rozrywek, kupowania tańszych niż
dotychczas produktów. Gorzej sytuacja wygląda u osób, które nie posiadają żadnych
zasobów finansowych, dla których dotychczasowa praca była jedynym źródłem
dochodu i wraz z jej utratą zmuszeni są korzystać ze świadczeń pomocy społecznej
i pomocy charytatywnej. Osoby te nie mają możliwości zaspokajania najbardziej
elementarnych potrzeb zarówno własnych, jak i swojej rodziny. Niejednokrotnie
9.	K. Głąbicka, Polityka społeczna państwa polskiego u progu członkostwa w Unii Europejskiej,
Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2004, s. 56.
10. E. Szarzyńska, Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych, UMCS, Lublin 2010, s. 73.
11.	G. Makula, Poradnictwo zawodowe osób długotrwale bezrobotnych, [w:] D. Kukla, Ł. Bednarczyk
(red.), Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka, Difin, Warszawa 2010,
s. 153.
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uciekają się one do żebractwa, kradzieży bądź sięgają po używki – alkohol, papierosy
czy nawet narkotyki12. Dlatego też brak zabezpieczenia socjalnego często wiąże się
z rozwojem patologii społecznej.
Pomimo różnic w sposobie i natężeniu odczuwania zagrożenia materialnego
można stwierdzić, iż dla osób pozostających bez pracy, których status ekonomiczny
ulega znacznemu pogorszeniu, a także dla tych, którzy spodziewają się takiego
pogorszenia, sytuacja zubożenia jest sytuacją bardzo trudną. Subiektywne poczucie
pogorszenia się standardu życia oraz ciągłe obawy związane ze stratami finansowymi mogą wywołać szereg problemów natury emocjonalnej, tj. depresja, lęk, apatia,
agresja. Długotrwała bezczynność zawodowa wywiera negatywny wpływ na wiele
sfer życia człowieka, powoduje złe samopoczucie i pogorszenie stanu zdrowia,
sprzyja frustracji, budzi obawy o los własny i najbliższych, rodzi poczucie braku
chęci do życia13. Emocje te zazwyczaj wywołuje obniżenie się statusu społecznego,
prowadzącego równocześnie do poczucia wstydu, poczucia braku bezpieczeństwa
oraz braku niezależności. Utrata pracy to także utrata możliwości samorealizacji
i rozwoju mająca ogromny wpływ na obniżenie się samooceny osoby bezrobotnej.
Konsekwencje utraty pracy mogą być jednak różne, zależą bowiem od konstrukcji
psychicznej jednostki, a zwłaszcza jej odporności na sytuacje stresowe, posiadanych
zdolności i umiejętności, temperamentu oraz od funkcji, jaką praca zawodowa
pełniła w jej życiu.
Praca jest nie tylko podstawową formą aktywności człowieka dorosłego, ale
stanowi także wartość kształtującą jego osobowość. Praca to istota człowieczeństwa
i niezbędna czynność jednostki ludzkiej. Wykonywanie pracy zawodowej zaspokaja
potrzebę osiągnięć, pobudza zainteresowania oraz stawia wymagania, których
spełnienie pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne. Dzięki pracy człowiek przebywa w określonym środowisku i wchodzi w kontakty z innymi osobami. Ma on
wówczas możliwość podejmowania współpracy i współdziałania14. W momencie
utraty zatrudnienia człowiek przestaje ćwiczyć indywidualne i społeczne umiejętności, a to negatywnie wpływa na jego autonomię i aktywność. Do psychologicz12. K. Głąbicka, Polityka społeczna państwa polskiego…, s. 57.
13. G. Makula, Poradnictwo zawodowe osób długotrwale bezrobotnych…, s. 153.
14.	E. Kolasińska, Praca jako cenna wartość, [w:] D. Walczak-Duraj (red.), Przemiany pracy, postaw
i ról zawodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 203.
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nych konsekwencji bycia osobą bezrobotną zalicza się cztery kategorie zjawisk:
pogorszenie się dobrostanu psychicznego, brak strukturalizacji życia codziennego,
koncentracja na sobie, izolacja społeczna i konflikty interpersonalne. Wycofanie się
z życia towarzyskiego spowodowane jest w pewnej mierze trudnościami finansowymi, ale głównie powodują ją motywy psychologiczne15. Cechą charakterystyczną
psychologicznych konsekwencji bycia osobą bezrobotną jest jej bezradność, która
wynika z poczucia bezsilności. Zazwyczaj osoby bezrobotne mają za sobą mnóstwo
nieudanych prób uzyskania zatrudnienia, co w znacznej mierze powoduje u nich
poczucie braku sprawstwa.
Utratę pracy i długotrwałe pozostawanie bez zatrudnienia można określić jako
kryzysowe bądź krytyczne wydarzenie w życiu człowieka. Konsekwencje sytuacji
braku pracy ponosi nie tylko osoba bezrobotna, ale także członkowie jej najbliższej
rodziny (małżonek, dzieci, rodzice), którzy przeżywają tę niekorzystną sytuację
niejednokrotnie bardziej dotkliwie niż osoba bezrobotna. Odczuwane przez bezrobotnego deficyty dodatkowo potęguje świadomość faktu sprawiania członkom
rodziny zawodu i cierpień16. Długotrwałe pozostawanie bez pracy niesie ze sobą
konsekwencje społeczne, uwidaczniające się pogorszeniem stopy życiowej, wzrastającym ubóstwem, a niejednokrotnie wykluczeniem i marginalizacją społeczną,
która staje się wynikiem zaniżenia aspiracji zawodowych i zdolności poszukiwania
pracy.
Bezrobocie jest zjawiskiem negatywnym dotykającym nie tylko osoby bezpośrednio doświadczające sytuacji braku pracy i ich rodziny. Jest również sporym
obciążeniem dla gospodarki makroekonomicznej, ponieważ część budżetu państwa
zostaje przeznaczona na zasiłki, programy przeciwdziałania bezrobociu oraz na
świadczenia socjalne. Osoby bezrobotne nie płacą zarówno składek na ubezpieczenie społeczne, jak i podatków dochodowych, co w znacznym stopniu zmniejsza
dochody państwa.

15. E. Szarzyńska, Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych…, s. 74.
16.	M. Kabaj, Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu. Studium porównawcze, WN Scholar,
Warszawa 1997, s. 74-75.
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Instrumenty polityki rynku pracy w procesie
przeciwdziałania bezrobociu
Wraz z pojawieniem się kwestii bezrobocia rozpoczął się proces tworzenia instytucjonalnych podstaw polityki przeciwdziałania bezrobociu. Funkcjonowanie
instytucji oraz instrumentów rynku pracy w zakresie zatrudnienia i aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych oparte zostało na realizacji konstytucjonalnego
zapisu, który brzmi: władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego,
produktywnego zatrudniania poprzez realizowane programy zwalczania bezrobocia, w tym organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz
robót publicznych i prac interwencyjnych17. Nowoczesne państwo powinno stwarzać
warunki do otrzymania pracy i prowadzić politykę przeciwdziałania bezrobociu.
Polityka rynku pracy realizuje zadania w sferze przeciwdziałania bezrobociu. Jest
to ogół środków zmierzających do takiego ukształtowania rynku pracy i możliwości zatrudnienia pracobiorców, które pozwolą na osiągnięcie określonych celów
społeczno-gospodarczych18. Główne cele polityki rynku pracy to przede wszystkim
zmniejszenie rozmiarów bezrobocia, zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom bezrobotnym oraz poprawa funkcjonowania rynku pracy.
Polityka rynku pracy przewiduje aktywne i pasywne instrumenty przeciwdziałania bezrobociu. Celem pasywnej polityki rynku pracy jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osób bezrobotnych. Wśród instrumentów pasywnych polityki
rynku pracy wyróżnić można: zasiłki dla osób bezrobotnych oraz inne świadczenia
socjalne, które chronią egzystencję bezrobotnych, kompensując im brak dochodów
z pracy. Polityka aktywizacji na rynku pracy ukierunkowana jest na tworzenie
miejsc pracy i aktywizację zawodową, obejmuje przeważnie instrumenty służące podwyższeniu kwalifikacji pracowników, a w sposób ogólny – przygotowaniu
siły roboczej do zmian strukturalnych, umożliwiających jej dostosowanie się do
zmian popytu na pracę, zorientowanych na wysoce wydajną i elastyczną pracę
wykwalifikowaną. Jej główne zadanie to przerywanie bezczynności zawodowej
osób bezrobotnych i stworzenie pomostu prowadzącego do podjęcia zatrudnie-

17.	Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483,
art. 65.
18. Z. Wiśniewski, Zarys polityki zatrudnienia, PWE, Warszawa 1989, s. 11.
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nia. Do instrumentów aktywnych polityki rynku pracy zalicza się: pośrednictwo
pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia i przekwalifikowania zawodowe, roboty
publiczne, prace interwencyjne, pożyczki dla osób bezrobotnych i dofinansowania
dla pracodawców zatrudniających bezrobotnych19. Głównym celem instrumentów polityki rynku pracy zarówno tych pasywnych, jak i aktywnych jest przede
wszystkim kreowanie zatrudnienia oraz poprawa szans osób bezrobotnych na
znalezienie pracy.
W ostatnich latach na skutek ciągle wzrastającej stopy bezrobocia w Polsce ustawodawca ewaluował podejście do polityki rynku pracy, które polega na stopniowym
odchodzeniu od działań osłonowych na rzecz wzmacniania roli instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych20. Wyraźny zwrot w sferze walki z bezrobociem
nastąpił w ustawie z 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy21,
w której przyjęto regulacje sprzyjające współpracy publicznych i niepublicznych
podmiotów zatrudnienia, zwrócono uwagę na zwiększenie selektywności instrumentów aktywizacji osób bezrobotnych, natomiast zmniejszeniu uległa ochrona
socjalna osób bezrobotnych.

Bezpieczeństwo socjalne osób bezrobotnych i ich rodzin
Zachodzące współcześnie zmiany w sferze zatrudnienia, a przede wszystkim zauważalna tendencja spadkowa w zapotrzebowaniu na siłę roboczą i pogłębianie
się masowego bezrobocia budzą spory niepokój społeczny i powodują wzrost zagrożenia bezpieczeństwa socjalnego osób bezrobotnych i ich rodzin.
Wraz z rozpoczęciem się okresu transformacji bezpieczeństwo socjalne osobom
bezrobotnym zapewniały świadczenia urzędów pracy, a w szczególności zasiłek dla
bezrobotnych, który ma na celu skompensowanie utraty dochodu z tytułu pracy
i z tego powodu wydaje się być właściwym środkiem solidarności, stosowanym dla
złagodzenia utraty zatrudnienia, jak również częściowego zmniejszenia nierówności

19. J. Gazon, Ani bezrobocie, ani opieka społeczna, PWN, Warszawa 2008, s. 59.
20.	M. Szylko-Skoczny, Problemy społeczne w sferze pracy, [w:] G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny
(red.), Polityka społeczna, PWN, Warszawa 2007, s. 227.
21.	
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. 2004, Nr 99, poz. 1001,
z późniejszymi zmianami.
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wywołanych przez funkcjonowanie rynku pracy22. Zasiłek dla bezrobotnych jest to
świadczenie zastępcze o charakterze obligatoryjnym, okresowym i powszechnym,
przyznawane na podstawie decyzji administracyjnej przez właściwego ze względu
na miejsce zameldowania starostę. Prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych
przysługuje osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy, dla
której nie ma propozycji odpowiedniej pracy, szkolenia, robót publicznych, prac
interwencyjnych, stażu lub przygotowania zawodowego. Kolejnym warunkiem
koniecznym w uzyskaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest posiadanie zatrudnienia w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie
przez okres co najmniej 356 dni i osiągania dochodu w wysokości odpowiadającej
kwocie minimalnego wynagrodzenia. Okres wypłaty zasiłku dla bezrobotnych
wynosi 6 lub 12 miesięcy i uzależniony jest od: stopy bezrobocia na lokalnym
rynku, stażu zatrudnienia i sytuacji rodzinnej osoby bezrobotnej23. Otrzymywanie zasiłku nie chroni jednak jednostki i rodziny przed zubożeniem, ponieważ
zbyt niska wysokość tego świadczenia powoduje szybki spadek poziomu życia
zarówno osoby pozostającej bez pracy, jak i członków jej rodziny. Negatywnym
zjawiskiem, występującym wśród osób uprawnionych do pobierania zasiłku dla
bezrobotnych jest ich stopniowe oddalanie się od rynku pracy. Na ogół, im dłuższy
jest okres gwarantowania dochodu zastępczego, tym bardziej osoba bezrobotna
traci motywację do aktywnego poszukiwania pracy. Dlatego też, do katalogu świadczeń służących ochronie socjalnej osób bezrobotnych, ustawodawca wprowadził
świadczenia, których pobieranie uzależnione zostało od aktywnego zachowania się
bezrobotnych na rynku pracy. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy wymienia tu: stypendia, przyznawane osobom bezrobotnym w przypadku
podjęcia szkolenia bądź stażu u pracodawcy; dodatki szkoleniowe, mające na celu
motywowanie osób bezrobotnych do podjęcia szkolenia zawodowego oraz dodatki
aktywizacyjne, przysługujące osobom bezrobotnym uprawnionym do pobierania
zasiłku dla bezrobotnych i jednocześnie podejmującym zatrudnienie w niepełnym
wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem niższym od minimalnego wynagrodze-

22. J. Gazon, Ani bezrobocie, ani opieka społeczna…, s. 48.
23.	Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. 2004, Nr 99, poz. 1001,
art. 71-73, z późniejszymi zmianami.
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nia za pracę. Inną, specyficzną formą mającą na celu redukcję ryzyka związanego
z brakiem pracy i źródła dochodu stały się świadczenia i zasiłki przedemerytalne,
przyznawane osobom posiadającym długoletni staż pracy i będącym w starszym
(przedemerytalnym) wieku24.

Aktywizacja zawodowa osób dotkniętych bezrobociem
Aktywna polityka przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia powinna zmierzać w kierunku realizacji trzech podstawowych zasad: 1) prymatu
pracy nad bezrobociem, 2) prymatu dochodu z pracy nad zasiłkiem oraz 3) prymatu szkolenia nad bezrobociem. Aby zasady te można było w pełni zrealizować
należy politykę przeciwdziałania skutkom bezrobocia (politykę osłonową) zastąpić polityką walki z przyczynami i czynnikami generującymi bezrobocie25. Jest to
celowe, ponieważ działania osłonowe polityki rynku pracy nie dają możliwości
tworzenia nowych miejsc pracy, natomiast specjalistyczne działania aktywizujące
wobec osób bezrobotnych, w znacznym stopniu sprzyjają pozyskiwaniu przez nich
zatrudnienia.
Tempo zmian następujących we współczesnym świecie oraz ich złożoność sprawiają, że bycie całkowicie samowystarczalnym w podejmowaniu racjonalnych
decyzji dotyczących kształtowania własnego obrazu rzeczywistości przysparza coraz
więcej trudności. Elementem naturalnym życia człowieka staje się więc obecność
organizacji i wyspecjalizowanych instytucji wspierających, które nie narzucają,
a raczej oferują, przekazują wiedzę, mobilizują do samodzielności i wzmacniają ambicje poprzez przykład własnych kompetencji i zaangażowania. Zadania te
w odniesieniu do osób dorosłych spełnić może poradnictwo, czyli działanie zaplanowane lub okolicznościowe, mające na celu pomoc w realizacji określonego
zadania jednostce lub instytucji26. Poradnictwo zawodowe definiowane jest jako:
udzielanie pomocy w wyborze zawodu w trakcie interakcji, w jaką wchodzi radzący

24. M. Szylko-Skoczny, Problemy społeczne w sferze pracy…, s. 228.
25. M. Kabaj, Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu…, s. 75.
26.	O. Czerniawska, Poradnictwo, [w:] K. Wojciechowski (red.), Encyklopedia oświaty i kultury
dorosłych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1986, s. 235-236.
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się i doradca27. W szerszym ujęciu poradnictwo zawodowe utożsamia się z wychowawczym, całożyciowym procesem pomagającym jednostce w świadomym
i samodzielnym planowaniu i realizowaniu samodzielnie skonstruowanej drogi
zawodowej28. Poradnictwo zawodowe jest to dziedzina aktywności, której podstawowym zadaniem jest udzielanie pomocy ludziom w znalezieniu najbardziej
odpowiedniego dla nich miejsca na rynku pracy. Zadania z zakresu poradnictwa
zawodowego realizują doradcy zawodowi, których obszarem działania jest udzielanie specjalistycznej pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze
zawodu, kierunku kształcenia bądź podjęcia lub zmiany zatrudnienia29. Doradca
zawodowy udziela porad osobom nie umiejącym podjąć trafnej decyzji dotyczącej
wyboru szkoły i zawodu, osobom posiadającym problemy zdrowotne mogące mieć
wpływ na wykonywany zawód, które chcą zmienić szkołę lub zawód. Doradca
zawodowy skupia się na dobru klienta, na jego właściwościach psychofizycznych,
zainteresowaniach, uzdolnieniach, jak również na jego aspiracjach zawodowych
i szansach rozwoju.
Niewątpliwie ważnym czynnikiem zwiększającym szansę na podjęcie zatrudnienia przez osoby bezrobotne jest sprawne i efektywne pośrednictwo pracy
prowadzone zarówno przez urzędy pracy, jak i agencje zatrudnienia. Aktywne
pośrednictwo pracy stanowi podstawowy warunek sprawnego funkcjonowania
rynku pracy i zapewnienia bezrobotnym pomocy w znalezieniu pracy, a przedsiębiorstwom odpowiednich pracowników30. Pośrednictwo pracy generalnie polega
na kojarzeniu osób, które poszukują pracy z potencjalnymi pracodawcami w celu
nawiązania między nimi kontaktu i zwiększenia prawdopodobieństwa zatrudnienia
osoby bezrobotnej.
Osoby bezrobotne chcące zwiększyć swoje szanse na uzyskanie zatrudnienia
bądź innej pracy zarobkowej poprzez podwyższenie kwalifikacji zawodowych
27.	B. Wojtasik, Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne, Warszawa 1997,
s. 11.
28.	W. Rachalska, Poradnictwo wobec problemów jednostki i rynku pracy, „Pedagogika pracy” 2001,
nr 38, s. 39.
29.	J. Figurski, K. Symela, Doradca zawodowy - wymagania kwalifikacyjne, [w:] H. Bednarczyk,
J. Figurski, M. Żurek (red.), Pedagogika pracy. Doradztwo zawodowe, WSP, Radom 2005, s. 66.
30. M. Kabaj, Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu…, s. 99.
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mogą skorzystać z organizowanych przez urzędy pracy szkoleń. Ta forma aktywizacji skierowana jest przede wszystkim do osób bezrobotnych, które nie posiadają
żadnych kwalifikacji zawodowych, nie są zdolne do podejmowania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, nie potrafią umiejętnie i aktywnie poszukiwać
zatrudnienia oraz występuje konieczność uzupełnienia lub zmiany posiadanych
kwalifikacji zawodowych w związku z brakiem propozycji pracy adekwatnych
do posiadanych kwalifikacji. Aby zwiększyć efektywność szkolenia, trzeba je tak
projektować, by było ono zgodne z potrzebami rynku pracy31. Efektywne szkolenie jest szkoleniem, dzięki któremu osoby bezrobotne mają możliwość nie tylko
zdobycia lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych, ale przede wszystkim po ich
ukończeniu podjęcia pracy zarobkowej.
W myśl obowiązującej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, dużą szansą na podjęcie stałego zatrudnienia przez osoby bezrobotne jest organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych, dlatego też tworzenie nowych
miejsc pracy stanowi jeden z podstawowych kierunków aktywnego przeciwdziałania bezrobociu. Prace interwencyjne i roboty publiczne oparte są na porozumieniu
zawartym pomiędzy starostą, a poszczególnymi pracodawcami, którzy zatrudniają
osoby bezrobotne w zamian za zwrot części kosztów poniesionych z tytułu wynagrodzenia, składek na ubezpieczenie społeczne bądź nagrody dla zatrudnionego
bezrobotnego. Głównym celem prac interwencyjnych i robót publicznych jest
wsparcie osób bezrobotnych, znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka,
do której zaliczani są: bezrobotni do 25 roku życia, bezrobotni długotrwale, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotni
samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia i bezrobotni
niepełnosprawni. Prace interwencyjne i roboty publiczne kierowane są zatem do
osób bezrobotnych mających ograniczone możliwości w podjęciu zatrudnienia,
wynikające z braku doświadczenia zawodowego bądź posiadania kwalifikacji nieadekwatnych do potrzeb obecnego rynku pracy, a także z posiadanych deficytów
zdrowotnych. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stwarza
również możliwość ubiegania się przez osoby bezrobotne o jednorazowe przyznanie

31.	A.M. Basak, Aktywizacja zawodowa absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych Podkarpacia
w latach 1990-2005, HEDOM, Krosno 2007, s. 94.
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środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także pozwala
staroście zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
w wysokości określonej w umowie32. Środki przeciwdziałania bezrobociu z pewnością sprzyjają aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, stwarzają warunki na
tworzenie nowych miejsc pracy oraz wspierają samozatrudnienie bezrobotnych,
wpływając tym samym na poprawę funkcjonowania osób bezrobotnych i ich rodzin.

Bezrobotny i jego rodzina w systemie pomocy społecznej
Nowe warunki społeczno-gospodarcze w Polsce w latach 90. ubiegłego stulecia
oraz pojawienie się bezrobocia, znalazły odbicie także w pomocy społecznej. Ustawodawstwo zmuszone zostało do weryfikacji zasad funkcjonowania pomocy społecznej. Niebywale istotną rolę odegrało przyjęcie w listopadzie 1990 roku nowej
ustawy o pomocy społecznej, dzięki której powstała nowa struktura organizacyjna,
zmienili się podopieczni i rozwinęły się kadry pomocy społecznej33.
Pomoc społeczna, dzięki elastyczności i wielopostaciowości, dzięki rosnącemu
potencjałowi kwalifikacji jej pracowników, jest predestynowana do pełnienia roli
pierwszego indykatora kwestii społecznych i łatacza dziur w polityce społecznej34.
W ramach obowiązującego w naszym państwie prawa pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa odpowiedzialną za podejmowanie działań pomocowych na rzecz jednostek i rodzin dysfunkcyjnych. Działania te wykonywane są
przez jednostki samorządu terytorialnego, a także organy administracji rządowej.
Głównymi elementami określającymi jej miejsce, a także rolę pośród innych systemów społecznych są zadania i cele jej działania zawarte w podstawowym akcie
prawnym, którym jest Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej35.
Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując
własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Tak rozumiana pomoc społeczna posiada
32.	Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. 2004, Nr 99, poz. 1001,
rozdział 11, z późniejszymi zmianami.
33. D. Zalewski, Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji, WUW, Warszawa 2005, s. 120.
34. J. Supińska, Wartości i cele pomocy społecznej, „Polityka Społeczna” 1998, nr 7, s. 38.
35. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. 2004, Nr 64, poz. 593.
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trzy główne cele operacyjne: pierwszy to zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych jednostek i ich rodzin, a także stwarzanie im możliwości godnego człowiekowi
funkcjonowania; drugim celem jest działanie, dzięki któremu jednostki i rodziny
mogą podejmować próby usamodzielnienia się; trzeci cel polega na zapobieganiu
powstawania kolejnych trudnych sytuacji życiowych36. Pomoc społeczna wkracza
zatem w sytuację jednostek i rodzin wtedy, gdy pojawia się zagrożenie, że jednostka
i rodzina nie jest w stanie poradzić sobie z trudnościami, wykorzystując własne
zasoby i własne możliwości. Oznacza to, że pomoc społeczna jest końcowym elementem, który domyka system zabezpieczenia społecznego. Osoby bezrobotne
niejednokrotnie oczekują pomocy nie tylko w postaci rzeczowej i finansowej, ale
także działań aktywizujących, zachęcenia do przełamania barier i wsparcia w działaniach umożliwiających powrót na rynek pracy.

Podsumowanie
Wysoki poziom bezrobocia wpływa na powiększające się nierówności społeczne
oraz marginalizację osób bezrobotnych i całych rodzin. Wśród osób bezrobotnych,
pozbawionych możliwości wykorzystania swojego potencjału ludzkiego, narasta
niepewność ekonomiczna. Bezrobocie jest szczególnie dotkliwie odczuwane przez
osoby, które długotrwale pozostają bez pracy, dla których praca była bardzo wysoko
cenioną wartością. Funkcjonowanie osób bezrobotnych i ich rodzin w warunkach
bezrobocia umożliwiają i ułatwiają instrumenty polityki rynku pracy i pomoc
społeczna.

Streszczenie
Bezrobocie jest zjawiskiem negatywnym dotykającym nie tylko osoby bezpośrednio doświadczające sytuacji braku pracy, ale i ich rodziny. Pogłębianie się masowego bezrobocia powoduje wzrost zagrożenia bezpieczeństwa socjalnego osób
bezrobotnych i ich rodzin. Zadania w sferze przeciwdziałania bezrobociu realizuje
polityka rynku pracy, dążąc do zmniejszenia rozmiarów bezrobocia oraz zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego osobom bezrobotnym i ich rodzinom. Z kolei

36.	A. Słaboń, Model pomocy bezrobotnemu, [w:] Z. Ratajczak (red.), Bezrobocie – strategie zaradcze
i wzorce pomocy psychologicznej, WUŚ, Katowice 1998, s. 243.
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pomoc społeczna wkracza w sytuacje jednostek i rodzin wtedy, gdy pojawia się
zagrożenie, że jednostka i rodzina nie jest w stanie poradzić sobie z trudnościami,
wykorzystując własne zasoby i własne możliwości.
Słowa kluczowe: rodzina, bezrobocie, pomoc społeczna.

Summary
Support of the state for the unemployed and their families
Unemployment is a negative phenomenon that affects not only the people directly
experiencing the lack of work, but also their families. The rise in mass unemployment increases a risk of social insecurity of the unemployed and their families.
Labour market policies implement tasks counteracting unemployment aiming to
reduce it and ensure social security to the unemployed and their families. Social
assistance supports individuals and families when there is a risk that they are not
able to cope with difficulties using their own resources and abilities.
Keywords: family, unemployment, social assistance.
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Kultura masowa i postmodernizm: przegląd
definicji i poglądów
Zenon Ślusarczyk1

Wprowadzenie
Pisząc o kulturze i jej desygnatach część antropologów i większość socjologów,
wychodzi od grup ludzkich, stosunków społecznych, dziedzictwa kulturowego itd.
Natomiast część przedstawicieli tych dyscyplin, głównie zaś teoretycy i badacze
literatury i sztuki, zaczynają od badania systemów komunikacji – znaków, znaczeń
i symboli. Niektórzy badacze kultury pomijają jej samoistne wartości i określają ja
jako jeden z systemów sterowania zachowaniami ludzkimi. Inni znów prezentują
skrajny antropologizm i socjologizm wyrażający się tym, że traktują oni wzorce
społeczne i kulturowe jako decydujące i pozostawiają niewiele miejsca jednostkowej
woli, przypadkowi i zmianie.
Jest to ujęcie ahistoryczne, negujące lub pomniejszające dynamizm zmian kulturowych2.

Kultura masowa – popkultura
Wiele kontrowersji budzi wśród badaczy kultury i opinii społecznej zjawisko kultury masowej, zwane inaczej kulturą popularną lub popkulturą. Ze względu na
zasięg, znaczenie i oddziaływanie kultury masowej na jednostki i grupy wydaje się
nam uzasadnione przedstawienie jej istoty. Zacznijmy od prezentacji wciąż młodej
i nośnej społecznie teorii McLuhana i jej krytyka przez S. Millera. Z przyczyn zrozumiałych nie możemy danego zagadnienia omówić szczegółowo. Ch. Jenks pisząc
o kulturze masowej stwierdza: Przybliżając obiekt sztuki ludziom w ramach kultury
masowej, demokratyzując produkcję kulturalną, traktuje się go wyłącznie jako towar, a istota jego kreatywności zatraca się, czego znakiem są koszulki z wizerunkiem

1.	Dr hab. Zenon Ślusarczyk, profesor AHE, Katedra Europeistyki i Stosunków Międzynarodowych Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
2.	Patrz: S. Czerwiński, Profile kultury, Warszawa 1978, s. 7-25, 143-156; Ch. Jenks, Kultura,
Poznań 1999, s. 73 i n.; A. Kłoskowska, Kultura masowa, Warszawa 1980, s. 12 i n.
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Picassa, albo utwory Pavarottiego jako hymn piłkarski3. W tym ujęciu kultura masowa – rozumiana jako proces – obrasta artefaktami, zwyczajami, symbolicznymi
reprezentacjami i konwencjami, które wydają się tworem wszystkich członków tej
kultury i do wszystkich się odnoszą. Autor dostrzega (podobnie jak wielu innych
badaczy kultury) negatywne konsekwencje dominacji kultury masowej i stwierdza:
To co utraciliśmy, to społeczność organiczna z żywą kulturą. Pieśni ludowe, tańce (…)
i wyroby rękodzielnicze są wyrazem czegoś więcej: sztuki życia, sposobu bytowania
uporządkowanego i podległego wzorom zawierającym społeczne umiejętności, kody
wzajemnych stosunków i wrażliwe dostosowanie, wyrastające z odwiecznego doświadczenia, ze środowiska naturalnego i rytmu pór roku (…). Maszyna zniszczyła
stare style życia, stare formy, a z powodu radykalnej zmiany, którą powoduje, stoi na
przeszkodzie powstania nowych4. O wpływie industrializacji i postindustrializacji
na zmiany bytowania i kultury obszernie pisze A. Toffler5 i J. Bańka6.
W ujęciu F. R. Leavisa i A. Tofflera kultura masowa jest swoistym odzwierciedleniem technicznej materialności (technicyzacji) współczesności, a nie istotą
ludzkiego doświadczenia; nie może więc być dobrem ani wybawieniem. Bardziej
dosadnie problem ten formułuje T. S. Eliot (choć się to często przemilcza), który
dostrzega masowej kultury i relatywizmu etycznego w kapitalistycznym współzawodnictwie, konkurencji, w stosunkach międzyludzkich opartych na kategoriach
rynku, handlu przenikającym całkowicie życie społeczne oraz zysku, jako głównym
motywie działania jednostek. Według niego wszystkie te zasady rządzące nowoczesną kulturą i nowoczesnym życiem społecznym stają w sprzeczności z moralnym
życiem chrześcijańskim. Wyróżnia trzy warstwy kultury: jednostkową, grupową
i społeczną. Uważa, że nie możemy i nie powinniśmy stosować wymiennie odnoszących się do nich standardów kulturowych. Zaś demokratyzowanie kultury
wyższej – jego zdaniem – prowadzi do utraty znaczenia i upadku standardów.

3.
4.
5.
6.
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Patrz: A. Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1986, s. 23-28
J. Bańka, Przeciw szokowi przyszłości, Katowice 1977.
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W efekcie tych rozważań stwierdza, że: Istota, jakość i tradycja w centrum kultury
muszą być na dobre i złe zachowane przez strażników naszego dziedzictwa etycznego7.
Problem elitarności i powierzchowności kultury podejmował również Ortega
u Gasset, który zakładał całkowitą kruchość i ulotność kultury w tym sensie, że
nie wszyscy są jednakowo gotowi strzec dziedzictwa wartości, które tworzy ludzka kultura. Zatem opór wobec kulturowego i moralnego upadku jest zadaniem
zarówno elity kulturalnej, jak i liberalnej. Albowiem zwykły człowiek nie dysponuje wystarczającą energią i świadomością własnej kultury, więc musi się zdać na
przewodnictwo elity. To, co społeczne i kulturowe nie idzie w parze ze spontanicznym. Zazwyczaj dobrze wykształcona mniejszość pracuje nad projektem kultury,
wspólnej dla wszystkich.
W swych poglądach na temat kultury masowej Leavis, Eliot i Gasset uważani są
za konserwatystów, stojących w opozycji do egalitaryzmu. Inaczej mówiąc – konserwatyści tłumaczą ubóstwo kultury masowej skupiając się na przyziemności zbiorowego smaku publiczności i jej niepełnej zdolności odbioru wyższych treści kultury.
Z pozycji radykalnej lewicy problem kultury masowej atakowany jest głównie ze
względu na pośrednictwo rynku w kształtowaniu wzorów i gustów kulturowych
oraz erozji spontanicznej kultury ludowej, ginącej i wypieranej przez komercyjną
kulturę popularną. Jednocześnie, te dwie grupy krytyków czują się zaniepokojone,
a nawet zagrożone kształtowaniem się coraz bardziej autonomicznej i ich zdaniem
bezmyślnej kultury popularnej. Nie po raz pierwszy i nie tylko w sprawie kultury
masowej, prawica i lewica – wychodząc z różnych przesłanek i poglądów – „zgadzają” się w ocenie pewnych zjawisk społecznych. Jest to zagadnienie wykraczające
poza ramy niniejszej publikacji. Nie należy jednak bagatelizować wpływu wspomnianych ocen i opinii na poglądy różnych odłamów społeczeństwa na temat
kultury masowej, czego przykładem są choćby debaty sejmowe w Polsce na temat
ograniczeń dostępności filmów ze względu na wiek widzów, nagłaśniania problemu
dewiacji płciowych osobników, wychowania seksualnego, wolności mediów itp.
Bardzo często kultura masowa rozumiana jest jako antyteza i pośledni partner
kultury wysokiej. Wbrew tym poglądom w społeczeństwach współczesnych, kultura

7.	T. S. Eliot, After Strange, The Idea of a Christian Society and Notes Towards the Definition of
Culture, London 1949.
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popularna spełnia jednak potrzeby i pragnienia zgodnie z określonym lecz autentycznym gustem publiczności. Poza tym, przyjmując za fakt oczywisty istnienie
swobody wybory treści kultury i stylu życia, wszyscy mają prawo do kształtowania
gustów w sferze treści i form kulturowych według własnych upodobań. Przyjmując
takie stanowisko H. J. Gans powiada, że krytyka kultury popularnej jest źle umiejscowiona i składa się z czterech elementów, którymi są:
– Negatywny charakter kultury popularnej. Kultura popularna jest mile widziana, ponieważ w odróżnieniu od kultury wyższej jest masowo wytwarzana
przez żadnych zysku przedsiębiorców.
– Kultura popularna ma negatywny wpływ na kulturę wyższą. Kultura popularna wykorzystuje zapożyczenia z kultury wyższej i w ten sposób ją deprecjonuje, a także przyciąga wielu potencjalnych twórców kultury wyższej, przez co
uszczupla bogactwo jej talentów.
– Ma negatywny wpływ na publiczność. Treści kultury popularnej w najlepszym
razie służą fałszywemu zadowoleniu, w najgorszym są emocjonalnie szkodliwe.
– Wywiera negatywny wpływ na społeczeństwo. Szeroka dystrybucja kultury popularnej nie tylko obniża poziom kultury, ale także wspomaga totalitaryzm dzięki
tworzeniu biernej publiczności szczególnie podatnej na techniki masowej perswazji (propagandy) stosowane przez demagogów zmierzających do dyktatury.
Zdaniem Gansa powyższe cztery negatywne oceny i opinie wynikają ze szczególnych i partykularnych interesów. Większość obecnych badaczy kultury i środowisk
opiniodawczych to zwolennicy kultury wyższej. Gans opowiada się za pluralizmem
w kulturze i dlatego uważa, że powyższa krytyka kultury popularnej jest pod wieloma względami stronnicza i myląca. Albowiem nie ma dowodów, że kultura popularna posiada szkodliwe atrybuty, które się jej przypisuje. Wszystkie kulturowe
reprezentacje pokojowo ze sobą współegzystują, a może nawet pozostają w symbiozie. Jego zdaniem jest to krytyka głównie ideologiczna, oparta na estetycznym
odrzucaniu treści, kultury popularnej i pogardzie dla zwykłych ludzi. To kapitalizm
konsumencki, a nie tworzenie ogromnych, homogenicznych i kulturalnie prymitywnych mas jest źródłem odmienności gustów oraz zróżnicowania publiczności
i konsumentów. Kultura jest uwarstwiona, a konsumpcja zróżnicowana8.
8.	Por. H. J. Gans, Popular Culture and High Culture, New York 1974, s. 15-20; C. Geertz, The
Interpretation of Cultures. Selected Essays, New York 1973, s. 49 i n.
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Jak pisze J. Miller, w latach 60. i 70. ubiegłego wieku postacią modną intelektualnie i wypowiadającą się na temat kultury „pop” stał się M. McLuhan. Spełniał
również rolę superarbitra we wszystkich problemach dotyczących przyszłości i nowoczesności nadchodzącej epoki środków elektronicznych. Pisarstwo McLahuna
mieści się w ramach kultury określanej skrótowo jako „kultura pop”, to znaczy
kultura kształtowana w ogromnym stopniu przez elektroniczne środki masowego
przekazu, wielonakładową prasę, masowe manifestacje mody, zbiorowe fascynacje
artystyczne (głównie muzyczne i piosenkarskie). McLuhan stał się najbardziej
konsekwentnym apologetą tej kultury. W swych wypowiedziach i stworzonej teorii
przyznał on ludziom kierującym telewizją, radiem czy reklamą rolę, o jakiej nawet
nie marzyli i jakiej nie chciał im przyznać nikt wcześniej (świadczą o tym m.in.
wzmiankowane wcześniej głosy krytyczne na temat kultury masowej), a mianowicie
rolę animatorów odrodzenia ludzkiego ducha. Jak konkluduje J. Miller, niezależnie
od tego, czy i w jakim stopniu jego poszczególne poglądy i stwierdzenia wytrzymają
naukową krytykę, McLuhan jest pierwszym uczonym typu akademickiego, który
zdołał sformułować nie tylko kompletną, ale przede wszystkim optymistyczną
teorię kultury masowej opartej na elektronicznych środkach masowego przekazu9.
Rola McLuhana – kontynuuje J. Miller – w rozwoju myślenia o kulturze masowej
polega na tym, że przeciwstawił się pesymistycznym konserwatystom, a także tzw.
„szkole liberalnej”, której rzucił jako wyzwanie swój słynny slogan: „środek przekazu
jest przesłaniem”, czym przekreślił wielkie koncepcje „podrasowywania” kultury
masowej wartościami kultury tradycyjnej, twierdząc, że same środki tej kultury –
a więc ekran telewizyjny, radio, reklama itd. – wytwarzają nową, zwartą i rządzącą
się własnymi prawami rzeczywistość kulturową, nowe środowisko człowieka, które
trzeba traktować jako nową samoistną jakość. Pozytywna i najważniejszą cechą tej
nowej rzeczywistości kulturowej jest odbudowa poczucia wspólnoty, która zdaniem McLuhana cechowała przedhistoryczną plemienną wioskę, a która została
zniszczona przez epokę specjalizacji i rozczłonkowanie związane z wynalezieniem
pisma i druku10.
W skrócie przedstawiam podstawowe tezy teorii McLuhana. Społeczeństwa
i poszczególne formacje cywilizacyjne różnią się między sobą przede wszystkim
9. Por. J. Miller, Spór z McLuhanem, Warszawa 1974, s. 6-7.
10. J. Miller, Spór…, s. 8-9.

107

Kultura masowa i postmodernizm...

pod względem szybkości, z jaka odbywa się w ich granicach przepływ informacji.
To jednoprzyczynowe źródło przemian cywilizacyjnych pociąga jednak za sobą
niesłychanie złożone konsekwencje. U początków więc dziejów cywilizacji ludzkiej
umieszcza McLuhan plemienną wioskę, gdzie przepływ informacji dokonuje się
bardzo powoli i na ograniczonej przestrzeni i jego głównym elementem jest kultura
oralna, kultura słowa mówionego. Owa kultura oralna jest tą formą współżycia
ludzkiego, która najpełniej wykorzystuje zasoby ludzkiego ducha, dostarczając
również we wzajemnym obcowaniu najbogatszego zbioru informacji. McLuhan bowiem, mówiąc o środkach przekazu, stoi na stanowisku, że środki te są tym doskonalsze, im bogatsze jest zawarte w nich doświadczenie sensualistyczne, zmysłowe.
Charakter naszego doświadczenia jest zmysłowy, a zarazem pluralistyczny. To,
co wiemy o świcie, doświadczamy przede wszystkim poprzez zmysły, poprzez nasz
system nerwowy, przy czym bodźce kształtujące nasze doświadczenie w kontakcie ze światem przychodzą z różnych źródeł – są to bodźce wzrokowe, słuchowe,
dotykowe, atakujące nieustannie naszą wrażliwość ze strony otaczającego nas środowiska, zarówno naturalnego, jak i społecznego. Mowa, bezpośredni kontakt
z rozmówcą, jest więc z tego stanowiska najdoskonalszym sposobem na przekazanie nagromadzonego doświadczenia. Dzieje się tak dlatego, że mowa obok swojej
struktury werbalnej, posługuje się także szerokim wachlarzem efektów akustycznych, modulacyjnych, które w przypadku rozmowy lub opowiadania maja jeszcze
dodatkową stronę gestyczna i mimiczną, odbieraną za pomocą wzroku. Tak więc
mówiąc lub słuchając mowy angażujemy nie tylko naszą wrażliwość intelektualną
na przekazywany nam komunikat słowny, ale także wsłuchujemy się w melodie
mowy i chwytamy te treści komunikatu, których nasz rozmówca w ogóle nie formułuje w słowach, lecz przekazuje mimiką, ruchem, modulacją głosu, wreszcie
gestem rytualnym, jak na przykład dotknięcie, uściśnięcie ręki czy pocałunek.
W ten sposób ludzie kultury oralnej, mieszkańcy plemiennej wioski, byli w stanie
przekazać sobie całość dostępnego im doświadczenia, przy czym całość tę należy
rozumieć w sposób szczególny. Chodzi tu bowiem nie tylko o doświadczenie dające
się tak lub inaczej zwerbalizować, ująć w słowa lub opisać, ale także – a może przede
wszystkim – całą przebogatą sferę doświadczenia intuicyjnego, o świat wrażeń
i uczuć. Człowiek z plemiennej wioski, człowiek kultury oralnej, żył w świecie nie
tylko przez fakty i wydarzenia, ale także przez niesłychane bogactwo wyobrażeń,
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mitów, obrzędów i świętości. Jego myślenie i odczuwanie otwarte było szeroko
zarówno na wyrażalne, jak i niewyrażalne aspekty świata, jego stosunek do faktów i słów miał również rys symboliczny. Słowo stanowiło więc dlań nie tylko
komunikat, ale także rodzaj zaklęcia otwierającego zakorzenione w jego wyobraźni
tajemnicze sezamy. W ten sposób – dzięki owemu symbolicznemu sposobowi
porozumiewania się – kultura oralna zyskiwała swoją wewnętrzną spoistość w postaci łączących jej uczestników wspólnych emocji i wrażeń. I oto – pisze McLuhan
– ideałowi kultury oralnej, historia rzuciła śmiertelne wyzwanie. Stało się tak na
skutek rozszerzenia się granic pierwszej wspólnoty plemiennej i formowania się
coraz większych obszarów terytorialnych, podlegający wspólnej, centralistycznej
administracji. Jednakże na skutek powstania wielkich organizmów państwowych,
owa samowystarczalność wspólnoty plemiennej uległa załamaniu. Następuje
przyspieszenie obiegu informacji i rozdzielenie funkcji zarówno handlowych, jak
i politycznych na specjalistyczne sfery działania, a gdy przekracza pewien pułap,
powoduje zaburzenia i upadek każdego systemu. Narzędziem przyspieszenia obiegu informacji przy przejściu od plemiennej wioski do cesarstwa stało się przede
wszystkim pismo. Wprowadzenie pisma doprowadziło do rozczłonkowania, a zarazem sformalizowania funkcji społecznych. Społeczność, którą rządzi władca,
staje się dla niego abstrakcją, ujętą w spisach i rejestrach, podobnie jak i on sam
staje się figurą abstrakcyjną dla tej społeczności. Równocześnie zaś z tym procesem
rodzi się konieczność systematyzowania, klasyfikowania, segregowania wszystkiego
i wszystkich, ponieważ tylko wówczas, przy wprowadzeniu pojęcia klasyfikacji
i jednolitości, możliwe jest administrowanie, a także społeczny podział funkcji.
Godzi to w kompetencję jednostki, którą kultywowała plemienna kultura oralna.
Przejście od kultury oralnej do kultury pisma i słowa pisanego – a więc, jak określa McLuhan, „kultury oka zamiast ucha” – zmienia miejsce i koncepcję człowieka
w społeczności. Na miejsce uczestnika grupy zatopionego w jej wspólnym bycie,
wspólnych wierzeniach, obrzędach i zbiorowym odczuwaniu, pojawia się jako
twór epoki pisma „człowiek cywilizowany”, którego wyróżniającymi się cechami
są – traktowane przez McLuhana z wyraźną wzgardą – indywidualizm i humanizm. Mówiąc więc o indywidualizmie, ma on na myśli przeciwstawienie, gdzie po
jednej stronie stoi wydzielona, wyspecjalizowana, a więc z natury rzeczy niepełna,
indywidualistyczna jednostka, z drugiej zaś człowiek żyjący pełnią zbiorowego losu
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swojej społeczności. Zdaniem McLuhana epoka maszyny drukarskiej Gutenberga
i jej wpływ na osobowość ludzką i na cywilizację wyraża się w dalszym przyspieszaniu informacji, przez co życie społeczne poddane zostało dalszej formalizacji
i rozczłonkowaniu. Stopniowo zanikać poczyna w oczach „cywilizowanego człowieka” całościowy obraz świata, rozpadając się na poszczególne części. Zmniejszeniu, albo też całkowitej likwidacji ulega poznanie intuicyjne, sacrum zawarte
w dawnym życiu plemiennym, ustępuje miejsca empiryzmowi i logice. Kontakt
człowieka z człowiekiem ulega spłyceniu i schematyzacji. Druk – twierdzi McLuhan
– przez samą swoją formę narzucił nam dwie dewastujące naszą naturę tendencje i skłonność do „myślenia linearnego” oraz skłonność do rozczłonkowywania,
dzielenia pojęć na czynniki pierwsze. Myślenie linearne powoduje skłonność do
jednotorowości, do rozpatrywania wszystkiego, co otacza człowieka, jako pewnej
„linii”, ciągu następujących po sobie zdarzeń, którymi rządzi zasada przyczynowo – skutkowa, a więc zasada wynikania, zasada logiki formalnej. Ten nawyk,
potęgując element logiczny w rozumowaniu równocześnie staje w sprzeczności
z zasadą pluralizmu i sensualizmu poznania ludzkiego. Prawda bowiem o faktach
nie polega na tym, że każde zjawisko jest efektem nieskończonej ilości wpływających na siebie bodźców, samo z kolei promieniując na wiele stron i różne sposoby.
A więc nie „linia” i „myślenie linearne” jest prawidłową drogą poznania, ale raczej
wyobrażenie sobie świata jako pewnego skupiska elementów oddziaływujących na
siebie wzajemnie w spontanicznym, twórczym chaosie. W „myśleniu linearnym”
nie tylko analiza i rozczłonkowanie wydaje się nam zasadniczym procesem badawczym, instrumentem nauki i rozumowania, ale także nasze instytucje rosną
i rozwijają się przez podział, dążąc do nieustannego wydzielania coraz bardziej
wyspecjalizowanych komórek. Przypomina to twierdzenia Parkinsona. Podział,
oddzielenie od siebie poszczególnych funkcji, staje się aksjomatem w produkcji.
System taśmowy Forda-Taylora okazuje się w tym świetle nieodrodnym dzieckiem
„galaktyki Gutenberga”, a jego stwierdzone przez socjologię negatywne wpływy na
psychikę ludzką są jedynie fragmentem tej ogólnej deformacji, McLuhan, prorok
epoki środków elektronicznych, widzi na horyzoncie jutrzenkę zbawienia. Dla
McLuhana elektroniczne środki przekazu stanowią bowiem wynalazek – pierwszy
tego rodzaju – który nie umniejsza, ale przeciwnie potęguje sferę naszych doznań
zmysłowych. Dotychczasowe sposoby przyspieszonego przekazu informacji, przede
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wszystkim zaś pismo i druk, zubożyły nasze możliwości ekspresji, dając nam „oko
zamiast ucha” i sprowadzając całe bogactwo naszych odczuć do suchego komunikatu. Obecnie działające z oszałamiającą szybkością środki elektroniczne nie tylko
nie obdzierają naszych doznań z ich bogactwa, ale stanowią co McLuhan podkreśla wielokrotnie „przedłużenie naszego systemu nerwowego”. Radio jest naszym
„przedłużonym” wielosetkrotnie wzmocnionym słuchem, telewizja jest naszym
spotęgowanym wzrokiem. Nagle więc, dzięki tym środkom przekazu, człowiek
zaczyna odzyskiwać swoje dawne zagubione poczucie uczestnictwa w wielkiej
plemiennej wspólnocie, która znów może się widzieć i słyszeć nawzajem i która
otacza nas zewsząd, niczym dawna, plemienna wioska. W ten sposób w terminologii
McLuhana pojawia się termin – „globalna wioska” obejmująca cały świat. Zanika
w efekcie cała, odrębna problematyka treści, jaką przynoszą środki przekazu, problematyka, którą reprezentował konserwatyzm lub szkoła liberalna.
Technika elektroniczna, jak uważa bowiem McLuhan, jest bezpośrednio związana
z centralnym układem nerwowym człowieka, więc bzdurą jest mówić o „preferencjach programowych” odbiorców, skoro rzecz dotyczy przekazów nadawanych po
„ich własnych włóknach nerwowych”. To tak, jakby pytać mieszkańców wielkiego
miasta, jakie widoki i dźwięki chcą mieć w swoim otoczeniu. Skoro raz pozwolimy
prywatnym osobom manipulować naszymi zmysłami i nerwami i zarabiać na dzierżawie naszych oczu, uszu i nerwów to właściwie pozbawiamy się wszelkich praw.
Człowiek wtapia się w swoje nowe, elektroniczne środowisko dokładnie tak samo,
jak jego praprzodek wtapiał się w środowisko dżungli czy stepu, nie wybierając
sobie tego, co chciałby od nich otrzymać. Jest rzeczą dosyć łatwą wskazać w przeprowadzonym powyżej wywodzie, będącym streszczeniem historiozofii McLuhana,
istotne braki i punkty wątpliwe. Można więc powiedzieć, że człowiek, „galaktyki
Gutenberga”, mimo że posługuje się drukiem jako zasadniczym środkiem przekazu
informacji, nie przestaje przez to rozmawiać i myśl o likwidacji kultury oralnej
przez kulturę alfabetu fonetycznego jest wyraźnym przejaskrawieniem. Można
także powątpiewać, czy jedynie kultura oralna jest w stanie wytworzyć w ramach
organizacji ludzkiej więzi wspólnego sacrum, mając na uwadze wiele zbiorowych
symboli, wierzeń i świętości, które nie tylko przechowały się, ale wręcz wyrosły na
gruncie słowa pisanego, w postaci np. pomników literatury czy systemów filozoficznych. Można wreszcie zakwestionować zasadniczy aksjomat tego rozumowania,
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w myśl którego kultura oralna, prelogiczna i prehistoryczna, stanowi rzeczywisty
teren najpełniejszej realizacji naturalnych potrzeb człowieka; samo pojęcie tych
„naturalnych potrzeb” jest bowiem nieco wątpliwe, zakładając, że potrzeby te stanowią wartość stałą, niezmienną, która ulec może jedynie deformacji, nigdy zaś
pełnej przemianie. Naturalizm tej teorii jest oczywisty, pobrzmiewają w niej także
dalekie echa poglądu, w którego myśl ludzie żyjący w małym skupisku, obcujący
z przyrodą i rolą, są dobrzy, przyjacielscy itd.11
Poglądy i tezy McLuhana posiadają, obok swego waloru ściśle filozoficznego,
także doniosłe znaczenie instrumentalne. Po raz pierwszy bowiem umysł przenikliwy i operujący w kategoriach szerszych, zadał sobie trud zbadania autentycznych właściwości środków, którymi cywilizacja dotychczas posługuje się niejako
na oślep, bez należytego rozeznania ich natury. Punktem wyjścia jest tu twierdzenie o środkach elektronicznych jako o „przedłużeniu systemu nerwowego”.
Słowo drukowane – pisze McLuhan – stworzyło publiczność złożoną z jednostek
o indywidualnym punkcie widzenia. Obwód elektryczny tworzy masy, które nie
składają się z odrębnych jednostek, lecz z ludzi złączonych wzajemnym zaangażowaniem. Zaangażowanie to nie jest funkcja ilości ludzi, lecz prędkość informacji.
Struktura cywilizacji środków masowego przekazu jest nielinearna, nieciągła, ale
„mozaikowa”, a także odwołująca się do motywów prelogicznych, pozwalających
wzbogacać zbieractwo informacji także o elementy zbieractwa wierzeń i zbiorowych mitologii. Owe prelogiczne motywy występują, wg McLuhana, w reklamie.
Reklama rzadko, lub wręcz nigdy, nie odwołuje się do logicznego dowodzenia,
natomiast przemawia do nas językiem symboli, które w naszym umyśle układają
się w fantastyczne, przesycone wyobraźnią wizje. Pomiędzy obrazkami reklamy
w telewizji nie ma żadnego związku. Z owych symboli, zaklęć, obrazów, tworzy
reklama współczesny swój język, w którym zawarte są ideogramy, ożywiające świat
naszych marzeń i nieartykułowanych przeczuć nowej zbiorowości. Przykładem zaś
„mozaikowej” struktury świata elektronicznego staje się przede wszystkim telewizja.
Telewizja, rozumiana jako całodzienny program, nadawany w dodatku na kilku
(kilkudziesięciu) kanałach, jest w samej swej naturze potokiem nieartykułowanego
bełkotu, gdzie informacje mieszają się ze sobą, dotycząc najrozmaitszych dziedzin
11. J. Miller, Spór…, s. 19-45.
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życia, gdzie komunikat wojenny sąsiaduje z piosenkarzem, a dramat telewizyjny
z meczem futbolowym. Tradycyjna szkoła badaczy kultury masowej skłonna jest
widzieć w tym głośne zjawisko „homogenizacji”, w ramach którego treści wzniosłe
i przyziemne, informacje doniosłe i banalne, wymieszane zostają we wspólnym
tyglu, niczym homogenizowane mleko, dając w efekcie niedorzeczną „papkę”, przysłowiową „gumę do żucia dla oczu”. McLuhan jednak to samo zjawisko pojmuje
inaczej. W owym potoku informacji dopatruje się on więc powrotu do pluralizmu
poznania. Nie jest w istocie ważne, co miesza się ze sobą w nieprawdopodobnym,
telewizyjnym mieszadle, ważne jest natomiast to, że telewizja jako środek przekazu
staje się świadectwem wielkości świata, jego różnorodności, wieloaspektowości.
Telewizja bowiem dla McLuhana „jest nie tylko środkiem wizualnym, ile dotykowo – słuchowym, wciągając wszystkie nasze zmysły do głębokiego współdziałania.
Właśnie ta „dotykowa” głębia doświadczenia telewizyjnego wytrąca ludzi z dawna
przywykłych do doświadczeń wizualnych, takich jak druk czy fotografia, ze zwykłej
ich postawy bierności i niezaangażowania”. Należy podkreślić, że w przekonaniu
McLuhana dzieje się to całkiem niezależnie od treściowej zawartości programu
telewizyjnego. Sam środek, z którym obcujemy, żłobi z naszej świadomości i podświadomości tak głębokie bruzdy, że nie sposób uznać go za działający niezależnie,
oddzielny „przekaz”. Ten przekaz odradza naszą wyobraźnię i odbudowuje nasz
aktywny, całościowy i zaangażowany stosunek do świata. Trzonem jednakże teorii McLuhana dotyczącej środków masowego przekazu, jest jego teoria środków
„zimnych” (cool) i „gorących” (hot). Jak już zdążyliśmy się zorientować, kryterium wartościującym, jakie autor stosuje przy ocenie sposobów komunikowania
się, jest ich zdolność do przekazywania jak największej ilości informacji, a także
możliwie najpełniejszego zaangażowania wrażliwości odbiorcy. Mowa, dialog jest
sposobem komunikowania się, który McLuhan uważa za najdoskonalszy, że obok
komunikatu słownego składa się nań bogaty zasób efektów akustycznych połączony
dodatkowo z efektami wzrokowymi, a czasem i dotykowymi. Wszystkie zaś inne
środki przekazu, poza bezpośrednią konwersacją, są rezultatem stopniowej redukcji
komunikatu oralnego, przy czym najbardziej posuniętym stopniem tej redukcji
jest pismo drukowane.
Otóż w terminologii McLuhana owe komunikaty, bogate i wielostronne, otrzymują nazwę środków „zimnych” (cool), podczas gdy komunikaty skrótowe, zredu-
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kowane, znajdują się na stopniowo nasilającej się skali środków „gorących” (hot).
Jest to sprzeczne z tradycyjnymi konotacjami pojęć „zimny” i „gorący” w języku
polskim. Środek „zimny” – zyskuje w jego oczach silniejszą aprobatę niż środek
„gorący”. Wiąże się to z ideałem McLuhana, którym jest odnajdowanie się człowieka
w klimacie zbiorowym, a więc proces łagodny, letni, nie zaś gwałtowne „gorące”
doświadczenie zewnętrznego, obcego bodźca. Mowa jest „zimna”, ponieważ pozwala nam na refleksję, na wszechstronną obserwację, pismo zaś jest „gorące”,
ponieważ poraża nas swoim apodyktycznym, skrótowym komunikatem. W ten
sposób najbardziej „zimnym” spośród środków przekazu jest telewizja, ponieważ
dostarcza nam ona wrażeń słuchowych i wzrokowych. Znacznie „gorętszym” od
telewizji środkiem jest radio. Opiera się ono bowiem na jednym tylko zmyśle odbiorcy – słuchu. Jest zawieszane na jednym tylko narządzie zmysłowym, i w tym
sensie jest gwałtem na naszej wrażliwości.
Z tej klasyfikacji środków przekazu McLuhan wyciąga daleko idące wnioski
zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Twierdzi on więc, że środki „gorące” mają
znacznie większą zdolność wywoływania irracjonalnych emocji niż środki „zimne”. Telewizja zaś wykazuje działania łagodzące. Człowiek, którego oglądamy na
ekranie, okazuje się mimo wszelkich różnic – takim samym człowiekiem, nawet
wtedy gdy nie rozumiemy jego języka; rozumiemy przecież jego gesty i intonację.
Akcent pada tu więc raczej na podobieństwo niż na inność. Hamowane są w ten
sposób uczucia niechęci oraz instynkt agresji.
Miejsce natomiast dla sztuki, dla odkrycia artystycznego i naukowego, widzi
McLuhan w koncepcji „środowiska” i „anty-środowiska”. Człowiek, a zwłaszcza
człowiek ery elektronicznej, pogrąża się coraz bardziej w otaczającym go, kreowanym głównie przez elektronikę, środowisku. Zyskuje z nim tożsamość. Środowisko to jest procesem aktywnym, który wywiera wpływ na wszystkie składniki
rzeczywistości. Nieustanne obcowanie z tym środowiskiem, którego wpływ działa
na nas także i podświadomie, prowadzi jednak do stępienia naszej wrażliwości,
niedostrzegania wreszcie samego środowiska.
Rola sztuki – powiada McLuhan – polega na umożliwieniu percepcji ludziom
odrętwiałym, o zdolnościach postrzegania stępionych przez niezauważalne dla innych
środowisko. Pomoże im w tym anty-środowisko, które artysta tworzy w postaci swoich
dzieł sztuki. Na innym miejscu stwierdza zaś dobitnie: „Sztuka i nauka stanowią
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anty-środowisko pozwalające nam dostrzegać samo środowisko”. McLuhan nie neguje
także tradycyjnej roli sztuki jako intelektualnego wyposażenia człowieka, niosącego
przekazy moralne i myślowe dopomagające mu w odnalezieniu swojej tożsamości
w atakującym go świecie elektroniki12.
Innym zjawiskiem współczesnym, stanowiącym wyzwanie dla tradycyjnego
ujmowania kultury i – podobnie jak teoria McLuhana – wprowadzającym nowe
koncepcje w jej rozumieniu i traktowaniu, jest postmodernizm. Cechuje go krytyka nowoczesnego życia, a zwłaszcza form wiedzy i wartości będących ostoją
i potwierdzeniem takiego życia.
Naczelną tezą postmodernizmu jest tez o całkowitej równoprawności wszelkich
dyskursów o kulturze. Reguła jest taka, że nie ma reguł. Postmodernizm zdaje się
świadomie unikać zdefiniowania. Z różnych rozproszonych elementów próbuje się
określić czym jest postmodernizm. Jak stwierdza Ch. Janks – nie jest on zwartą
całością ani świadomie ukierunkowanym ruchem; jest raczej przestrzenią, kondycją, drogą – gdzie zbierają się i ścierają konkurencyjne zamierzenia, definicje
i rezultaty, odmienne tendencje społeczne i intelektualne siły. Nowoodkrytym
filozofem postmodernizmu stał się Nitzsche oraz jego twierdzenia o zbędności
i demontażu moralności. Głosił on upadek wartości; zamiast jednolitości tworzonej
przez kulturę proponuje jej rozproszenie, Według Nitzschego potęga woli i stałe
przenicowanie wartości są dobrem samym w sobie; żaden zbiór nowych wartości
nie jest celem życia, jest nim podważanie konwencji.
Uważa się, że cywilizacja współczesna przedstawia obszerny i zmienny zestaw
propozycji, z których każda z założenia, ma tę samą wartość. Różnią się one tylko
przydatnością, a akceptacja którejkolwiek z nich nie wyklucza akceptacji innej,
całkowicie różnej. Na tym ma polegać istota postmodernizmu.
Jakkolwiek byśmy oceniali postmodernizm, nie można go ignorować. Zjawisko
to przeniknęło media, jak również uczelnie. Nawet o zarządzaniu pisze się już
w postmodernistycznym stylu. Jest on niewątpliwie pewną próbą zrozumienia
współczesności, podważenie utrwalonych reguł, wzorów i pewników proponowanych i głoszonych przez naukę i kulturę; odwoływaniem się jednak do prawa
nieograniczonego wyboru, bądź kreowania własnych idei bez oglądania się na
12. J. Miller, Spór…; patrz także: P. Stone, Analisis of Communication Content, New York 1969.
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konwenanse. Zazwyczaj sprawia kłopoty w konfrontacji z ustalonymi regułami,
zasadami i ujęciami w przedstawianiu kultury i etyki zawodu, kultury organizacji
jak i innych dziedzin, z uwagi na propagowanie totalnego relatywizmu.

Podsumowanie
Pojęcie kultury jest tak złożone i znajduje tak wiele zastosowań, iż nie ma możliwości przedstawienia wszystkich aspektów jego znaczenia. Wielość dróg i sposobów
definicji kultury, wychodzących z różnych stanowisk, odpowiada rozmaitym aspektom zjawisk odnoszących się do człowieka, grup etnicznych, kategorii społeczno-zawodowych i społecznych. Ta wielość aspektów zjawisk dotyczy także jednostek
jako osobników przeżywających wartość kultury i kierujących się nimi w swoim
działaniu i zachowaniach oraz specyficznych artefaktów czy symboli, a wreszcie
różnie ujętych relacji wzajemnych.
Z perspektywy antropologicznej i socjologicznej żadne badania kultury i społeczeństwa nie mogą być pełne i wiarygodne, jeśli pomijają niektóre kategorie. To
samo odnosi się do tych badań, które rozpatrują jednostki ludzkie w oderwaniu
od życia społecznego i kulturowego oraz ich sposobu zachowania. Poznać człowieka i jego kulturę możemy jedynie w relacji z innymi ludźmi. Ludzie nie tylko
tworzą społeczeństwo i kulturę, ale tworzą je w niezliczonych wariantach, stale
podlegających zmianie. Z jednej strony istnieje mnóstwo różnorodnych kultur
ludzkich, z drugiej – każda z nich stanowi niesłychanie złożony i kompleksowy
sposób życia, który ogarnia językowe, rodzinne, ekonomiczne, społeczne, religijne
jak i inne wymiary doświadczenia. Różnice między kulturami, sposobami, stylami
życia, mogą dotyczyć języka, środków utrzymania ustroju politycznego, dziedzictwa historycznego, organizacji gospodarstw domowych i rodziny, gospodarowania i zarządzania, wyobrażeń religijnych, ubioru i wielu innych dziedzin. Jednak
istnienie różnorodności jako takiej musi tłumaczyć sama możliwość powstania
różnych form życia społecznego i kultury. Powinno pokazywać, wspólne ludzkie
predyspozycje do tworzenia takiej rozmaitości. Kultura, nauka, życie zbiorowe
i zmienność społecznego świata dokonuje się między ludźmi. Zrozumienie jak
dochodzi do powstania tych zjawisk otwiera drogę do zrozumienia innych. Nawet
kiedy nasze działania sprawiają wrażenie tradycyjnych, wykonujemy je przecież
w nowych warunkach, raczej odtwarzamy, choć częściowo tradycję, niż ją kopiu-
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jemy. Zarazem ludzie nie żyją po prostu w relacjach, ludzie tworzą relacje by żyć.
W toku swojego istnienia wynajdują nowe sposoby myślenia i działania zarówno
w stosunkach wzajemnych, jak i w stosunku do przyrody, która ich otacza. Tym
samym tworzą kulturę i tworzą historię. Ludzie żyją dzięki wchodzeniu w związki
intelektualne i emocjonalne. Mowa, której się uczymy, ma sens jedynie w odniesieniu do innych ludzi, od których się uczymy i do których ją kierujemy. Wartości,
jakim podporządkowujemy nasze zachowanie, mają znaczenie ze względu na innych ludzi, czy też na to, co przyjmujemy za ich punkt widzenia. W tym wypadku
kultura oznaczająca przede wszystkim dobra sztuki i literatury, wiedzy i wartości
służące życiu, a więc ta wyuczona lub stworzona kultura, jest zrozumiała jako coś,
czego używają ludzie i tylko w odniesieniu do ludzi. Innymi słowy kultury zakładają
istnienie relacji. Wyobrażenia zbiorowe maja znaczenie wtedy i tylko wtedy, kiedy
używają ich ludzie w związkach z innymi ludźmi.
Tak więc, zjawisko kultury wiąże różnorodne elementy rzeczywistości, z którą
styka się podmiot ludzki. Różni ludzie w różnych układach społecznych i ekonomicznych i rozmaite składniki świata materialnego przedstawiające niejednakowe
wartości z ludzkiego punktu widzenia. W całym swoim aspekcie instrumentalnym
kultura składa się z elementów, które coś komunikują, aby spowodować coś w zachowaniach i przeżyciach ludzi. Owe elementy inaczej są ujmowane, odgrywają
odmienną rolę, jako nośniki znaczeń, inaczej zaś jako stymulatory zachowań.
W uproszczeniu, które tu jednak jest użyteczne, kulturę przedstawić można jako
zespół wzorów kształtujących zachowania i znormalizowanych w danym społeczeństwie (lub grupie) sposobów artykulacji rzeczywistości. Zajmując się historią
kultury można rejestrować owe wzory i owe sposoby artykulacji, opisywać ich
wzajemne zależności, ich przemijanie i pojawianie się nowych.
Nie można jednak zaniechać rozróżniania socjologicznego pojęcia kultury jako
sposobu życia ludzi i jej elastycznego, selektywnego i hierarchicznego ujęcia stanowiącego w istocie ważkie osiągnięcia cywilizacji. W wielu wypadkach posługując się
pojęciem kultury w ujęciu antropologicznym – głównie odnosi się to do badaczy
i teoretyków sztuki i literatury – używa się go w węższym znaczeniu, jako kultury
wyższej, co widać w odwoływaniu się do poezji, muzyki, malarstwa, pisarstwa itd.
I w tym wypadku kultura tak rozumiana zakłada istnienie utrwalonych, reprezentowanych i istotnych dla danego społeczeństwa symboli, jest kontekstowym syste-
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mem semiotycznym. Kultura nie jest jedynie rozrywką gdyż wzbogaca i podnosi
na duchu, uosabia zmagania człowieka z rzeczywistością przyrodniczą i społeczną,
rozwiewa jego lęki i obawy, nadzieje i rozczarowania. Dlatego też kultury nie można traktować z lekceważeniem, rozmywać w ogólnikach i upraszczać do postaci
etykiety i regulaminu zachowań, czy też łączyć ją jedynie z postmodernistycznym
relatywizmem.
Kultura masowa jest złożonym, kontrowersyjnym zjawiskiem. Jej krytycy twierdzą wręcz, że kształtuje nowy typ mass mana, urabianego przez tanie, powielane
mechanicznie stereotypy myślowe i barbaryzowanego przez wąską specjalizację. Jej
konsekwencją jest zagłada dawnej kultury złożonej z wielkich arcydzieł, będących
indywidualnymi zwycięstwami ludzkiego geniuszu, arcydzieł wypieranych obecnie
przez wytwarzany masowo komercyjny produkt kulturalny.
Teoria McLuhana nie odnosi się do treści kulturowych, koncentruje się głównie
na przekazywaniu znaczenia przez współczesne środki elektroniczne. Autor widzi
w nich źródło siły zmian społecznych, które determinują sam fizyczny charakter
środków przekazu oraz przesłanie, jakie jest w nich zawarte. W odbiorze potocznym największą karierę zrobiły jego określenia „globalnej wioski” i „cool” oraz
pochwała roli reklamy.
Postmodernizm głosi, że współczesność proponuje obszerny i zmienny zestaw
propozycji, z których każda, z założenia, ma tę samą wartość. Różnią się one tylko
przydatnością, a akceptacja którejkolwiek z nich nie wyklucza akceptacji innej,
całkowicie różnej. Może to powodować relatywizm norm, wzorów i preferencji
kulturowych, a w ślad za tym relatywizm zachowań kulturalnych i etycznych ludzi.

Streszczenie
Autor w artykule zdefiniował pojęcie kultury masowej, omówił jej cechy w oparciu
o poglądy wielu myślicieli, w szczególności Ch. Jenksa, F. R. Leavisa i A. Tofflera,
T. S. Eliota, H. J. Gansa. Wskazał na rolę jaką w kulturze masowej odgrywa kultura
pop, którą Autor scharakteryzował w oparciu o poglądy M. McLuhana.
Słowa kluczowe: kultura, kultura masowa, popkultura, postmodernizm.
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Summary
Mass culture and postmodernism: a review of definitions and views
The author in the article defined the concept of mass culture, discussed its features
based on the views of many thinkers, especially Ch. Jenks, FR Leavis and A. Toffler,
TS Eliot, HJ Gans. He pointed to the role that popular culture plays a pop culture
that characterized the author based on the views of M. McLuhan.
Keywords: culture, mass culture, pop culture, postmodernism.
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Żebractwo internetowe
Anita Sobotka1

Definicja żebractwa i żebraka
Żebractwo jest podstawowym zajęciem i często głównym źródłem dochodu osób,
które ubiegają się jałmużnę (niewielkie kwoty pieniężne, rzadziej zdarza się wsparcie
rzeczowe) w miejscach publicznych2.
Definicja tego zjawiska ulegała zmianie na przestrzeni wieków, ponieważ jest to
zjawisko o bardzo długiej historii. Pozostaje ono jednak nadal aktualne, zmienia się
wraz ze zmianą uwarunkowań oraz zewnętrznego obrazu. Obejmuje ono również
modyfikacje, które zachodzą pomiędzy osobami żebrzącymi a potencjalnymi jałmużnikami, czyli osobami, które mogą wesprzeć je pieniężnie lub też zwyczajnie
przejść obok proszącego, nawet go nie zauważając. Zalicza się tu również interakcje
między jednostkami zajmującymi się tym procederem, to jest relacje żebrak – żebrak3.
Zawsze dotyczyło ono najuboższej grupy ludności i było przejawem patologii
społecznej. W przeszłości było jednak traktowane, jako zwód. W okresie średniowiecza osoby żyjące z jałmużny tworzyły odrębną grupę społeczną, która posiadała
swoje cechy. Podczas karnawału wybierano nawet przywódcę, czyli króla żebraków. Ich liczebność w Paryżu w XIII wieku wynosiła w przybliżeniu 4 tysiące, co
w przeliczeniu na mieszkańców dawało 2% populacji miasta. W Gdańsku, 200 lat
później, liczba osób utrzymujących się z jałmużny określał przedział między 1,4%
a 2% mieszkańców. Król Jan Olbracht nakazał wyznaczenie dopuszczalnej liczby
żebraków, co mieli uczynić proboszczowie wiejscy wraz z radami miejskimi. W statutach piotrowskich znalazł się również wpis polecający wydanie tym jednostkom
specjalnych odznak, które miały uprawniać do wykorzystywania jałmużny4.
1. Mgr Anita Sobotka, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie.
2.	M. Karolczuk-Kędzierska (red.), Encyklopedia powszechna, Wyd. Ryszard Kluszczyński, Kraków
2002, Tom 8, s. 433.
3.	R. Krajewski, Żebractwo w ujęciu przepisów prawa karnego, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 5, s. 5.
4.	R. Krajewski, Prawo wobec kwestii żebractwa, [w:] J. Auleytner, K. Głąbacka (red.), Polskie
kwestie socjalne na przełomie wieków, Warszawa 2001, s. 10.
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K. Król w książce pt. Żebractwo we współczesnej Polsce, jako kwestia społeczna,
podaje podział żebraków z 1512 roku. Zawarł się on w publikacji pt. Liber vegatorum. Opisuje ona środowisko włóczęgów i wykorzystywane przez nich techniki
oszukiwania ludzi. Wyróżnia ona 28 typów5:
1. Breger – autentyczni żebracy, którzy często mają na wychowaniu dzieci. Pochodzą z danej miejscowości, w której są powszechnie znani. Żebrzą niechętnie
i wstydzą się prosić o jałmużnę osób, które ich znały zanim stali się ubodzy. Cechuje
ich to, że gdyby mieli możliwość utrzymania rodziny z pracy, nie podjęliby się
takiego zajęcia. Tym osobom powinno się udzielać wsparcia;
2. Stabuler – osoby, które tułają się po kraju ze swoimi rodzinami, na zniszczonych ubraniach można dostrzec medaliony z wizerunkami świętych. Nie wykazują
chęci do jakiejkolwiek pracy, co skutkuje tym, że ich dzieci wychowują się w żebractwie i to jest ich sposób na życie. Można wesprzeć te osoby, ponieważ są „po
połowie dobrzy, po połowie źli”;
3. Lossner – byli więźniowie, którzy odbyli karę sześciu lub siedmiu lat pozbawienia wolności oraz posiadają dokumenty poświadczające ten fakt. Twierdzą,
że ślubowali Najświętszej Marii Pannie, czy też któremuś ze świętych, że obiecali
złożyć funt wosku lub srebrny krucyfiks, dzięki czemu odzyskali wolność i chcą teraz
spełnić ślub. Łańcuchy, które noszą, sami zrobili, kupili lub ukradli. Nie zasługują
na wsparcie, bo z tysiąca żaden nie mówi prawdy;
4. Klencker – żebracy, którzy pod kościołami zbierają jałmużnę w dni odpustowe
oraz targowe, eksponują swoje ułomności i kalectwo (czasami symulowane), którego źródłem jest kara lub bójka. U niektórych z nich można zauważyć łańcuchy,
których obecność tłumaczą, jako symbol ich niesłusznego uwięzienia. Lamentują,
krzyczą i płaczą;
5. Debisser (dopffer) – odwiedzają domostwa, gdzie domowników dotykają
świętymi obrazkami, czasami mówiąc, że są zakonnikami a zebrane pieniądze
przeznaczają na kaplicę. Czasami posiadają dokumenty z pieczęciami, które maja
dowieść ich prawdomówności. Takim, co przychodzą z daleka, należy dać, co się
uważa za stosowne, ale innym nie należy niczego dawać;

5.	K. Król, Żebractwo we współczesnej Polsce, jako kwestia społeczna, Wyd. Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Konin 2010, s. 17.
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6. Kammesierer – studenci lub młodzi scholarzy, którzy zostawili dom rodzinny i nie biorą pod uwagę rad swoich mistrzów, przez co uczą się zawodu żebraka
i wpadają w towarzystwo innych włóczęgów. Opowiadają zmyślone historie, proszą
o płótno, pieniądze, noszą oszukańczo wystrzyżone tonsury, a myślą tylko o grze
i rozpuście;
7. Vagierer – osoby posługujące się czarną magią, przedstawiają się, jako „mistrzowie siedmiu sztuk wyzwolonych oraz żacy”. Wyłudzają jałmużnę od ludzi
twierdząc, że umieją nimi odpędzić złe duchy;
8. Grantner – chodzą od domu do domu i opowiadają o chorobach. Aby wyzwolić
się od nich, ślubowali złożyć sześć funtów wosku i obrus na ołtarz. Inni padają przed
kościołami z mydłem w ustach, przy pomocy słomy puszczają sobie krew z nosa
i udają ciężkie choroby;
9. Dutzer – utrzymują, że przebyli długotrwałą i ciężką chorobę. Ślubowali, iż
odbędą pielgrzymkę, gdzie każdego dnia będą prosić o wsparcie, aż uda im się
zebrać trzy srebrne monety jednego dnia (trzy jałmużny);
10. Schlepper – osoby, które podają, że są księżami. Datki zbierają na wyposażenie liturgiczne, które posłuży im do odprawiania mszy. Gospodarzom obiecują
w zamian błogosławieństwo i liczne odpusty;
11. Zickisse – niewidomi żebracy;
12. Schenfelder – osoby, które leżą bez ubrań przed kościołami i twierdzą, że
zostali okradzeni albo, że z braku pieniędzy musieli sprzedać swoją odzież z powodu
choroby. Trudnią się tą formą sami oszuści;
13. Vopper – żebracy (w większości są to kobiety), którzy udają, iż są obłąkani,
obdzierają się z ubrań i każą prowadzić się przy pomocy łańcuchów. Czasami
stojąc przed kimś twierdzą, że widzą ją opętaną przez złego ducha lub po prostu
udają chorobę piersiową;
14. Dalliger – jałmużnicy, którzy pokutują przed kościołami, ponieważ wykonywali zawód kata. Zbierają oni największe datki i budzą zainteresowanie innych ludzi;
15. Dutzbetterin – żebraczki, które preparują swój wygląd tak, aby wiarygodna była historia, że kilka tygodni temu urodziły dziecko, które zmarło ubiegłego
wieczora;
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16. Sundfegerin – to mocni pachołkowie chodzący z długimi szpadami i opowiadający, że popełnili zabójstwo, ale w obronie własnej, teraz grozi im ścięcie, jeśli
nie zapłacą kary;
17. Sundfegerin – byłe nierządnice, które włócząc się po kraju chcą zmienić
swoje życie;
18. Biltregerin – kobiety symulujące ciąże poprzez sztuczny brzuch, który wykonują ze szmat;
19. Junckfrane – osoby, które żebrzą udając trędowatych;
20. Mumsen – osoby udające beyardów. Zakładają na głowę kaptur, wykrzykują,
iż są ubogimi z własnej woli;
21. Ubern suentzen gangen – żebracy oraz włóczędzy, który udają, że są szlachetnie urodzeni a w biedę popadli przez niewolę lub pożogę wojenną. Ubierają
się w odświętne szaty i posiadają ze sobą dokumenty, które potwierdzają ich słowa;
22. Kandierer – oszuści, którzy podają się za zamorskich kupców i twierdzą, iż
zostali napadnięci przez rabusiów;
23. Veranerin – kobiety udające nawrócone wyznawczynie judaizmu, innym
ludziom mówią, jaki los spotkał ich rodziców po śmierci. Posługują się sfałszowanymi listami i pieczęciami;
24. Ebracy – handlujący między sobą czapkami ze znaczkami pielgrzymie, które
również noszą;
25. Seffer – osoby udające obłożnie chorych, które leżą pod kościołem i smarują
się różnego rodzaju pomadami, by uwiarygodnić swoją historię o ciężkiej chorobie;
26. Schwaiger – żebracy udający chorych na żółtaczkę;
27. Burckart – osoby udające chorobę świętego Antoniego;
28. Platschierer – siedzą na krzesłach przed kościołami, grają na lutni i śpiewają
o obcych krajach, w których nie byli, a potem zaś opowiadają historie o tym, jak
stracili wzrok.
Żebractwo ze zjawiska powszechnie akceptowanego zmieniło się we wstydliwy
problem, a w Hiszpanii zostało ono uznane nawet za proceder, który należy karać6.
Pojawiały się pierwsze akty prawne, które były przeciw żebractwu powstawały

6. R. Krajewski, Prawo wobec kwestii żebractwa…, s. 10.

124

Anita Sobotka

w wielu krajach. Ówczesną definicję żebraka najpełniej opisują statuty angielskie.
W myśl tych regulacji żebrakiem możemy nazwać osoby:
– s przedające odpusty i relikwie oraz podają się za kwestarzy,
–u
 żywające „subtelnych, przemyślnych i bezprawnych gier i sztuczek”,
–p
 odające się za osoby znające fizjonomikę, chiromancję oraz inne nauki,
– zdolne do pracy, ale nieposiadające ziemi ani pana nad sobą, nie posiadają też
żadnego wyuczonego rzemiosła ani nawet kunsztu,
– aktorzy interludiów, niedźwiednicy, szermierze, który nie należą do żadnego
królestwa, barona lub innej osoby czcigodnej,
– f ałszujące dokumenty, np. paszporty i licencje oraz używający sfałszowanych
kopii świadomie,
– druciarze, domokrążcy, kuglarze, handlarze wędrowni, którzy nie posiadają
licencji wydanej od dwóch sędziów pokoju,
–o
 dmawiające pracy za opłatę zwyczajną i dozwoloną tj. robotnicy,
– żacy, którzy zbierają jałmużnę, a nie posiadają autoryzacji uniwersytetu z jego
pieczęcią,
– z wolnione z więzień oraz nieposiadające licencji,
– żeglarze, którzy utrzymują, że ponieśli straty podczas pracy na morzy, gdy
nie jest to prawdą7.
Z biegiem czasu osoby proszące o jałmużnę zaczęto utożsamiać, jako wyrzutków
społeczeństwa oraz przestępców8. Takie traktowanie miało miejsce w XVII i XVIII
wieku. Wprowadzono wówczas w Polsce m.in. uniwersał króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i Rady Nieustającej (1786 r.), co miało za zadanie ograniczyć
proceder żebractwa. W myśl uniwersału szkodliwe stało się też wspieranie osób
proszących o jałmużnę. W XIX wieku zaczęła rozwijać się pomoc społeczna dla
ubogich. Powstawały towarzystwa i stowarzyszenia, zarówno z inicjatywy władz
jak i osób prywatnych, których zadaniem było wspieranie potrzebujących9.

7.	S. Grzybowski, Książęta i żebracy, [w:] S. Maruszewski, A. Bukowski (red.), Żebracy w Polsce,
Kraków 1995, s. 22-23.
8. R. Krajewski, Prawo wobec kwestii żebractwa…, s. 10.
9. K. Król, Żebractwo we współczesnej Polsce, jako kwestia społeczna…, s. 31
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Ze zjawiska powszechnie akceptowanego i wywołującego współczucie, we współczesnym świecie przerodziło się w obojętność, którą każdy z nas, choć raz wykazał
w kontakcie z osobą żebrzącą.

Rodzaje żebractwa
Każdy człowiek proszący o jałmużnę jest inny. Jest niesprowadzalną do innych indywidualności, różniącą się od pozostałych żebraków, tak jak ludzie potrafią różnić
się między sobą10. Żebracy są specyficzną grupą ludzi, która charakteryzuje się
określonym sposobem działania, własnymi prawidłowościami jak również stylem
życia oraz cechami, które można wskazać. Na podstawie badań K. Król wyodrębniła
następujące rodzaje żebractwa11:
– żebractwo stacjonarne, żebractwo ruchome (włóczęgostwo),
– żebractwo bierne, żebractwo czynne,
– żebractwo płytkie (okazjonalne), żebractwo głębokie,
– żebractwo krajowe, żebractwo importowane,
– żebractwo instytucjonalne (filantropijne).
Żebractwo stacjonarne, żebractwo ruchome
Pierwszy rodzaj żebractwa odnosi się do miejsca pochodzenia osoby proszącej o jałmużnę i ruchów społeczeństwa żebraczego. Możemy tu wykazać podział na dwie
grupy, tj. stacjonarnych, czyli ludzi żebrzących w jednym miejscu oraz włóczęgów,
którzy szukając nowych źródeł jałmużny często zmieniają miejsce swojego pobytu.
Ich punktem docelowym są przede wszystkim duże miasta, gdzie dana osoba może
zachować anonimowość oraz gdzie otrzymana jałmużna może być dużo wyższa.
Cechy charakteryzujące żebractwo stacjonarne:
– pochodzenie żebraka wiąże się z miejscem gdzie prosi o jałmużnę,
– miejsce, które wybiera dana osoba jest przeważnie taki sam,
– żebracy stacjonarni posługują się określonymi i sprawdzonymi przez doświadczenie socjotechnikami,

10.	S. Maruszewski, J. Światłowski, Rola żebracza i jej ekspresja, [w:] S. Maruszewski, A. Bukowski
(red.), Żebracy w Polsce, Kraków 1995, s. 122,
11. K. Król, Żebractwo we współczesnej Polsce, jako kwestia społeczna…, s. 93 – 103.
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– poprzez proszenie o jałmużnę w tym samym miejscu przez określony czas
powstaje poczucie bezpieczeństwa i uznanie tej przestrzeni, jako swojej,
– ż ebrak zadomawia się w przestrzeni ulicznej. która sprawia wrażenie przychylnej
temu, co robi; on sam staje się być czymś naturalnym dla jałmużnika, który
przyzwyczaja się do osoby żebraka i do jego figury żebraczej.
Żebractwo ruchome odnosi się głównie do włóczęgów i osób bezdomnych, którzy
skupiają się i wędrują między dużymi aglomeracjami. Ten ruch można zauważyć
szczególnie między wrześniem a majem. Bezdomni wędrują wzdłuż linii kolejowych od miasta do miasta. W tym przypadku możemy zauważyć, że Warszawa jest
głównym punktem tranzytowym tego procederu. Swobodne zmienianie miejsca
pobytu odnosi się do wolności człowieka i bez zdarzenia burzącego spokój publiczny, nie może być karane.
Ten typ żebractwa opisują następujące cechy:
– większość przypadków odnosi się do osób, które nie posiadają domu oraz do
włóczęgów. Osoby te często mogą cierpieć na różne choroby m.in. narkomania,
alkoholizm lub choroby psychiczne,
– osoby te wskazują odrzucenie, zerwanie więzów z rodziną lub jej brak, nie
wierzą w pomoc instytucji rządowych oraz pozarządowych, jako powód ich
stylu życia,
– najwięcej tych osób możemy spotkać na dworcach PKP oraz PKS, w pociągach,
największym oblężeniem cieszą się duże miasta,
– prezentacja figury żebraczej w tym przypadku musi być bardzo wiarygodna,
ponieważ ci żebracy często zmieniają miejsce pobytu i nie zdąża zapaść w pamięć potencjalnym jałmużnikom,
– dokonując swojej autoprezentacji, żebrak podkreśla moment przypadkowości
i zaskoczenia swym pojawieniem się, akcentuje stan swojej bezdomności, niezaradności, choroby, niepełnosprawności,
–p
 rzekazanie informacji o powodach proszenia o jałmużnę, żebrak przekazuje
za pomocą kilku słów opisujących jego sytuację.
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Żebractwo bierne, żebractwo czynne
Kryterium podziału w tym przypadku stanowi ekspresja żebracza. Oznacza to ogół
znaków w relacji między proszącym o jałmużnę a jałmużnikiem. Jest to sposób
przekazywania informacji, które zawierają aspekt kalectwa, bezradności, bezrobocia, samotności i ubóstwa, z którymi zmaga się żebrak.
Żebractwo bierne jest przejawem biernej, statecznej postawy względem jałmużnika. Stosuje on figury żebracze, czyli postawy, które przyjmuje, aby prosić o jałmużnę.
Wśród nich możemy wyróżnić najczęściej spotykane12:
–K
 ościół w tle – osoba prosząca o jałmużnę zajmuje miejsce pod kościołem.
Prosi o wsparcie osoby uczestniczące w mszy.
–W
 spółczesny trędowaty – na tabliczce, która opisuje jego sytuację jest podkreślona informacja o tym, na jaką chorobę cierpi, np. AIDS. Jego postawa
jest skulona, ukrywa twarz przed przechodniami, próbuje być niewidocznym.
–D
 ziad – żebrzący przyjmuje modlitewną postawę, przeważnie klęczy z opuszczoną głową oraz jest zamknięty w sobie.
–O
 fiara losu – podobnie jak przy figurze „współczesnego trędowatego”, ta osoba
również posiada tabliczkę. Zamieszcza na niej swoisty wykaz nieszczęść, które
spotkały tą osobę. Siedzi zazwyczaj na podwyższeniu, jego ramiona są opuszczone, dłonie spoczywają na kolanach oraz głowa jest spuszczona.
–N
 ikt – żebrak ten ma starą i zniszczoną odzież, której kolor wtapia się w otoczenie. Siedzi często bezpośrednio na ziemi, bokiem do przechodniów. Jego
twarz jest bez wyrazu, nieruchoma. Jedynym elementem, po którym można
rozpoznać, że ta osoba żebrze jest mały pojemnik na pieniądze ustawiony
w pobliżu.
Cechy, które charakteryzują biernego żebraka:
– I zoluje się od przestrzeni ulicznej, odseparowuje od otoczenia,
–N
 ie mamy to odczynienia z bezpośrednią prośbą o jałmużnę, lecz z subtelną
informacją, iż ta pomoc jest potrzebna, np. w formie tabliczki opisującej sytuację tej osoby,

12.	S. Maruszewski, J. Światłowski, Rola żebracza i jej ekspresja, [w:] S. Maruszewski, A. Bukowski
(red.), Żebracy w Polsce, s. 131 – 142.
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– Specyficzna postawa żebrzącego, czyli unikanie kontaktu wzrokowego z potencjalnym jałmużnikiem, skulona postawa, spuszczone ramiona. Wytwarza
to barierę między przechodniem a żebrakiem.
Przeciwieństwem tego typu jest żebractwo czynne, które posiada następujące
cechy:
– Przekaz informacji jest wzmocniony bezpośrednim kontaktem z potencjalnym
jałmużnikiem. Jest to przejaw pewnego rodzaju przedsiębiorczości żebraka.
– Przeważnie prośba o datek jest bardzo konkretna i sprecyzowana, np. brakuje
mi 50 groszy do kupna chleba.
Dotyczy ono w szczególności figur żebraczych:
– Kwestarz – osoba żebrząca trzyma w rękach tabliczkę, na której ma wyszczególnione zdarzenia, które dotknęły osobę, na której rzecz zbiera pieniądze,
– Figura z rekwizytem – rekwizyt, którego używa żebrzący ma wywołać współczucie i przekonać potencjalnego jałmużnika do udzielenia wsparcia. Takim
rekwizytem może być pies, ale również i dziecko,
– Grajek uliczny,
– Wędrowiec – spotykany najczęściej podczas zbierania datki podczas podróży,
np. pociągiem. Chodzi wtedy od wagony do wagonu i bezpośrednio prosi
o pieniądze podróżnych,
– Figura komunikacyjna – miejscem żebrania jest najczęściej ruchliwe skrzyżowanie gdzie żebrak prosi kierowców pojazdów, które zatrzymały się na czerwonym świetle, o wsparcie pieniężne.
Żebractwo płytkie (okazjonalne), żebractwo głębokie
Żebractwo płytkie odnosi się do osób, które utrzymują, że chwilowo znalazły się
w gorszej sytuacji, co skłoniło ich do wyjścia na ulicę. Są to w większości osoby,
które uciekły z domu, bezrobotni, którzy nie mają wsparcia ze strony najbliższych,
osoby, które doznały konfliktów rodzinnych oraz ci, którzy czasowo nie posiadają
dachu nad głową. Do cech charakterystycznych żebractwa płytkiego zaliczamy:
–W
 yraźne odróżnienie od otoczenia. Żebrak okazjonalny budzi zaufanie, jest
czysty i ładnie ubrany,
–P
 rosząc o jałmużnę przekazuje konkretne prośby.
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Drugim typem z tej kategorii jest żebractwo głębokie. Obejmuje ono ludzi, dla
których wyjście na ulicę jest sposobem na utrzymanie się i przetrwanie. Dla żebraka jest to styl życia i w konsekwencji staje się zawodem. Należą do nich przede
wszystkim osoby pozostające przez długi czas na marginesie społecznym, niezdolne do życiowej samodzielności. Z rożnych powodów żebracy głębocy nie chcą
zmieniać swojej sytuacji życiowej, ponieważ to im odpowiada. Przyzwyczaili się
do tego sposobu zdobywania środków finansowych. Ten ostatni powód może być
również przyczyną zacierania się granicy między żebrakiem okazjonalnym a żebrakiem głębokim. Zdarzają się przypadki, gdy osoby „chwilowo” wychodzące na
ulicę, aby poprawić swoją trudną sytuację, zostają już tam i stają się żebrakami
z wyboru a nie konieczności. Przeważnie przyczyną takiego toku wydarzeń są
łatwo zarobione pieniądze.
Żebractwo krajowe, żebractwo importowane13
Ten podział żebrzących odnosi się do kraju ich pochodzenia. Prawie 70% osób proszących o jałmużnę na ulicach polskich miast to obcokrajowcy. Większość z nich to
Cyganie pochodzenia rumuńskiego. Duża część to obywatele byłego ZSRR. Można
tu zauważyć różnicę między rodzimymi żebrakami a tymi z zagranicy. Generalnie
żebrzący Polak to mężczyzna w starszym wieku, a żebrzący cudzoziemiec to młoda
kobieta, zwykle narodowości rumuńskiej. Stereotypowy polski żebrak to mężczyzna,
który ma brudne włosy i ręce, ubrany jest z stare szmaty. Najczęściej spotykamy
go na chodniku klęczącego lub stojącego, który trzyma w dłoniach pojemnik na
darowizny. Natomiast przeciętny żebrzący obcokrajowiec, w szczególności kobieta
pochodzenia rumuńskiego, której przeważnie towarzyszą dzieci. Często dochodzi
do tego, iż dzieci tych kobiet również są skłaniane do żebrania.
Żebractwo instytucjonalne (filantropijne)
Na terenie Polski czynnie działa ponad 20 tysięcy stowarzyszeń o charakterze dobroczynnym oraz prawie 5 tysięcy fundacji. Coraz więcej osób chce wesprzeć tego
typu aktywności. Przejawem takiej pomocy są zbiórki odzieży oraz żywności dla
potrzebujących. Coraz częściej powstają kompleksowe programy, które wspierają,
13. R. Krajewski, Prawo wobec kwestii żebractwa…, s. 10-11.
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kulturę, edukacje, ochronę zdrowia. Coraz częściej powstają również organizacje
pozarządowe o takim profilu.
Większość fundacji działających obecnie na terenie naszego kraju można określić
jak żebracze. To nazewnictwo wynika z faktu, iż dana fundacja najpierw potrzebne
pieniądze musi „wyprosić” od ludzi dobrej woli a dopiero później przekazać na
szczytny cel, np. pomoc chorym dzieciom. „W Polsce obserwujemy masowe żebry
kapeluszowe i tzw. puszkową filantropię”. Można powiedzieć, że już codziennością
są dla nas ludzie zbierający datki na ulicy, poprzez zaczepianie przechodniów. Ma
to miejsce praktycznie wszędzie, np. w szpitalu, pod sklepem, przed bankiem.
Najwyższe sumy pieniężne Polacy przekazują, wspierając Jerzego Owsiaka i Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Na drugim miejscy wg badań CBOS znalazł się
Caritas, pieniądze wydajemy również na zakup kart UNICEFu, pomoc ludziom
dotkniętym klęskami żywiołowymi, wsparcie dla rodaków, którzy mieszkają na
Wschodzie oraz dla domów dziecka.

Istota żebractwa internetowego i jego form
Świat, w którym żyjemy bardzo szybko się rozwija. Jesteśmy rządni informacji
i dostępu do nich w każdym miejscu. Społeczeństwo informacyjne charakteryzuje
się przygotowaniem i zdolnością do użytkowania systemów informatycznych i wykorzystuje usługi telekomunikacyjne do przekazywania i zdalnego przetwarzania
informacji14.
W czasie, gdy w praktycznie każdym domu jest komputer i stały dostęp do
Internetu, wykształciła się nowa forma żebractwa internetowego, które staje się
coraz bardziej popularne. Nie każdy słyszał o tym pojęciu, więc co ono znaczy?
Jest to wirtualna forma tradycyjnego i znanego od wieków żebractwa. Można ją
zdefiniować, jako proszenie obcych ludzi o pieniądze, które posłużą na realizację
własnych potrzeb za pośrednictwem sieci. Transakcje odbywają się przy pomocy
przelewów internetowych lub PayPal.
Pierwsze próby żebractwa w sieci odbywały się za pośrednictwem próśb, które
były publikowane na BBSach czyli Bulletin Board System, gdzie internauci mogli
wymieniać się plikami i komunikatami elektronicznymi. Nie podbiły one rynku,
14. H. Dmochowska (red.), Społeczeństwo informacyjne w Polsce, GUS, Warszawa 2008.
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ponieważ niewielu ludzi o nich słyszało. Na jakiś czas próby takiej działalności
pozostawały w cieniu. Popularna przeglądarka Yahoo już w 1996 roku wprowadziła
kategorię „cyber żebractwo” do swojego katalogu. Liczyło ono wtedy cztery strony.
Przełom nastąpił w czerwcu 2002 roku, za sprawą Karyn Bosak. Miała ona problemy
ze spłatą kart kredytowych. Założyła ona stronę internetową opatrzoną apelem:
Nie przekazujesz pieniędzy na cele charytatywne, ale pomagasz lasce, która wydaje
zbyt wiele pieniędzy. Jej prośba spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem
i cel udało się osiągnąć w ciągu kilku miesięcy. Zainteresowanie tą akcją wykazały
również media. Karyn zaczęła pojawiać się w programach telewizyjnych, a ciągle
rosnące zaciekawienie ludzi, jej osobą skłoniło ją do napisania książki pt. Save Karyn. Opowiedziała w niej jak dzięki obcym ludziom i ich pomocy wyszła z długów.
Publikacja została przełożona na kilka języków. „New York Times” wyróżnił ją,
jako jedną z najciekawszych idei w roku 2002.
Sukces odniesiony przez Karyn Bosak zainspirował innych do szukania pomocy
finansowej przez Internet. Powstało wiele stron wyspecjalizowanych do tego typu
działalności. Zakres próśb był bardzo szeroki. Na stronie Make Mike Millonarie
mogliśmy znaleźć apel autora, który prosi o pieniądze z powodu lenistwa oraz aby
nigdy nie musiał już pracować. Za okazaną pomoc udostępniał darczyńcom fakty
i wydarzenia z własnego życia15. Innym przykładem takiej działalności jest strona
A Million Dollar Home Page, której autorem jest Alex Tew. Zamieszczony tu apel
dotyczył uzyskania wsparcia finansowego, potrzebnego do opłacenia czesnego za
studia. Przedmiotem „transakcji” były piksele, sprzedawane przez studenta. Jego
prośba została wykonana w ciągu kilku tygodni. O jego inicjatywie pisała również
prasa m.in.: „The Guardian”, „The Daily Telegraph” oraz „The Sun”. Pod adresem
LazyBeggers.com, który założyli dwaj Hiszpanie, mogliśmy odszukać wpis mówiący o powodzie żebrania przez Internet, czyli piwo, podróże, jedzenie, piwo, nemo,
piwo, kafejki internetowe, piwo. Za otrzymane pieniądze udostępniali swoje zdjęcia
i odpowiadali na pytania, które dotyczyły ich życia. W Polsce pomysł wsparcia
finansowego przez Internet zrealizował Michał Kubiak. Zbierał on na wyjazd do
Australii, po wyborach prezydenckich, które wygrał Jarosław Kaczyński. Do tego

15.	M. Rybacka, Cyberbegging czyli o sieciowych żebrakach, http://doza.o2.pl/?s=4097&t=8393
(18.11.2013).
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projektu wykorzystał ogólnopolski portal sprzedażowy Allegro. Sprzedawał on
na nim cegiełki, które miały mu pomóc zrealizować ten cel. Inne przykłady stron
żebraczych to:
– www.savekaryn-originalsite.com
– www.smashmyipod.com
– www.makemeateacher.com
– www.givebobadollar.com
– www.milliondollarhomepage.com16
–w
 ww.dajnabulke.za.pl – strona polska
Oprócz stron stworzonych przez indywidualne osoby, zaczęły powstawać również specjalne witryny zrzeszające osoby, które potrzebują wsparcia. Jedną z takich
stron jest w Polsce jest cyberzebracy.pl. Jest to portal umożliwiający ludziom potrzebującym zamieszczanie anonimowych próśb o pomoc finansową. Jeżeli potrzebujesz wsparcia finansowego, chciałbyś spełnić swoje marzenia, pojechać w podróż,
sfinansować leczenie, lub Twoje potrzeby są bardziej przyziemne i niewiarygodne,
ta strona jest dla Ciebie. Opisz dokładnie Swoje potrzeby i przekonaj chętne osoby,
aby zechciały Ci pomóc17. Możemy tu odnaleźć wiele przykładów próśb indywidualnych. Znajdują się one na 12 stronach. W październiku zostało dodanych
12 wątków, w listopadzie 5, natomiast w tym miesiącu już dwa. Podobne strony
możemy znaleźć pod adresami:
– www.ibeggar.com – strona bardzo nowoczesna, która posiada wyszukiwarkę.
Ułatwia nam ona odnaleźć tylko interesujące nas prośby. Ma ona ponadto
bardzo nowoczesny wygląd oraz zakładki powiązane z portalami społecznościowymi.
– www.caremaker.dk – portal powstał, aby wspierać projekty dobroczynne,
jednak trzy pierwsze ogłoszenia dotyczą prywatnych celów, tj. powiększenia
biustu. Chcielibyśmy, aby większość zbiórek dotyczyła pomocy krajom trzeciego
świata, ale jednocześnie widzimy, że zainteresowanie zbiórkami pieniędzy na
prywatne cele jest ogromne. Nie zakładałem, że nasz portal będzie służył do

16. M. Laskus, Jałmużna online, http://kartyonline.pl/ciek.php?id=38, (18.11.2013).
17. http://www.cyberzebracy.pl/c_onas.php (06.12.2013).
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finansowania operacji powiększania biustu, ale uważam, że to jest ok. – skomentował Soren Norgaard, dyrektor platformy18.
– www.begslist.org – witryna powstała w 2007 roku, założona przez Rexa Campsogrado. Autor inspirację do utworzenia strony zaczerpnął z życia, ponieważ,
gdy stał się bezrobotny również prosił o wsparcie w sieci.
Żebractwo internetowe staje się coraz bardziej popularne. Rozwija się wraz
z dostępnością technologii. Posiada inne cechy niż tradycyjne żebractwo uliczne. Osoba prosząca o wsparcie w sieci nie musi podawać swojej tożsamości, jeśli
chce może zostać w pełni anonimowa. Nie odczuwa się przy nim, aż tak dużego
poczucia wstydu, który jest dla wielu ludzi bardzo trudny do pokonania, podczas
wyciągania ręki proszącej o jałmużnę do obcych osób. Poczucie dorzucenia, które
wywołuje nieprzystanie na prośbę żebraka jest również niższe, ponieważ grono potencjalnych odbiorców stanowią wszyscy użytkownicy Internetu. Forma żebractwa
internetowego musi być przemyślana i wyróżniać się wśród pozostałych, ponieważ
konkurencja jest bardzo duża. Wytraca się tu również możliwość zaczepiania ludzi,
przechodniów i bezpośredniego proszenia o wsparcie, wzbudzając współczucie
lub nawet chęć uwolnienia się od żebraka, u jałmużnika, który czy w jednym czy
w drugim przypadku da pieniądze proszącemu. W sieci liczy się, więc pomysł
i efektowne, przykuwające uwagę przedstawienie problemu.
W większości odnosi się ono do proszenia o pieniądze nie tylko na życie, ale również na przyjemności, zabiegi kosmetyczne, podróże, hobby. Wykształciły się, więc
również specyficzne formy żebractwa. Przykłady najczęściej wykorzystywanych:
– Na chore dziecko – podawanie informacji o chorym dziecku nie zawsze jest
prawdziwe, lecz wzbudza ono uczucie współczucia i ludzie częściej wspomagają takie osoby,
– Na fajną laskę – tą metodę zastosowała Karyn Bosak,
– Na rozrywkę – prośba jest bardzo bezpośrednia i szczera. Osoba żebrząca
otwarcie przyznaje, że jest zbyt leniwa by podjąć pracę i prosi o wsparcie internautów,
– Na spłatę długów,

18.	
Publiczne zbiórki na powiększenie biustu, http://www.infodania.pl/aktualnosci/publiczne-zbiorki-na-powiekszenie-biustu (11.11.2013).
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– Na studia i inne wzniosłe cele jednostki,
– Na eksperyment –zbieranie pieniędzy na jakieś określone doświadczenie, np.
www.smashmyipod.com. Biorąc udział w takim przedsięwzięciu, stajemy się
jego częścią. Jesteśmy ciekawi jak się potoczy, śledzimy jego rozwój. Informujemy również znajomych aby i oni pomogli wypełnić założony cel19.
Bardzo popularnym przedstawieniem prośby o wsparcie są tzw. żebrolajki. Tam
forma odnosi się tylko do jednego portalu społecznościowego, czyli Facebooka. Pod
każdym opublikowanym zdjęciem, postem, informacją widnieje przycisk „Lubię
to”. Przez niego wyrażamy swoje uznanie dla czytanych treści. Ta czynność stała
się jednak bardzo ważna, dla ludzi, którzy chcą osiągnąć jakiś cel. Są dwa rodzaje
żebrolajków:
– indywidualne – osoby prywatne wykonują sobie zdjęcie, na którym trzymają
kartkę z prośbą. Apele te dotyczą wielu aspektów życia. Znajduje się tam również informacja ile kliknięć „Lubię to” muszą osiągnąć. Przykładem najbardziej
popularnych inicjatyw tego typu może być nastolatek z Norwegii, który za
milion kliknięć miał odbyć stosunek ze swoją koleżanką lub fanpage „Two
girls and a puppy”, które również za taką samą liczbę kliknięć miały otrzymać
wymarzonego pieska, na którego kupno nie wyraził zgody ojciec nastolatek.
Postawił warunek zebrania pod zdjęciem miliona kliknięć „Lubię to”, ponieważ
sądził, iż jest to nieosiągalne20.
– korporacyjne – status (najczęściej obrazek), który zachęca nas do wykonania
prostej czynności – polubienia, napisania komentarza lub udostępnienia. Tą
formę wykorzystują firmy, które chcą zdobyć nowych klientów. Polega to na
publikowaniu zdjęcia, np. najstarszego małżeństwa w Polsce i zachęcenie go do
polubienia. Obrazki te są bardzo często niezwiązane z ofertą danej firmy, ich
zadaniem jest wyrabianie statystyk portalu Facebook. Statystyki te pozycjonują
daną stronę u każdego użytkownika, czyli im więcej kliknięć „Lubię to”, tym
19.	A. Dutkowska, „Na Kaczyńskiego”, „na fajną laskę” – na co jeszcze naciągają e-żebracy?,
http://praca.wp.pl/title,Na-Kaczynskiego-na-fajna-laske-na-co-jeszcze-naciagaja-e-zebracy,wid,13021788,wiadomosc.html (11.11.2013).
20.	
Żebrolajki. Za milion „lubię to” na Facebooku dostajesz psa, seks, a może i mercedesa, http://
natemat.pl/47509,zebrolajki-za-milion-lubie-to-na-facebooku-dostaniesz-psa-seks-a-moze-i-mercedesa (11.11.2013).
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częściej treści ukazują się na naszych profilach. Do firm wykorzystujących tą
formę promocji należą telefonie komórkowe. Przykładem może być Plus, który
zamieścił obrazek z prośbą aby każdy kto pamięta czasy gdy sms-y pisało się
bez spacji, aby zaoszczędzić znaki. 1,3 tysiąca osób zaznaczyło, że to pamięta21.
Regulacje prawne dotyczące żebrania przez Internet znajdziemy w ustawie z dnia
15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych. Dotyczą go w szczególności następujące
artykuły:
– Art. 1. Wszelkie publiczne zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze na pewien
z góry określony cel wymaga uprzedniego pozwolenia władzy.
– Art. 3 § 3. Zbiórki publiczne, urządzane w interesie osobistym są wzbronione22,
oraz w Kodeksie wykroczeń dnia 20 maja 1971 r:
– Art. 56 § 1. Kto bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom organizuje lub przeprowadza publiczną zbiórkę ofiar, podlega karze grzywny23.
Wydaje się, że ustawodawca jasno określił definicję zbiórki publicznej, lecz niestety jest ona różnie interpretowana. Możemy to zobaczyć na przykładzie portalu
internetowego Histmag.org i Radia Maryja.
Pierwszym przykładem może być platforma założona przez Michał Świgonia,
o wymienionej wcześniej nazwie, Histmag.org. W październiku 2011 roku założyciel portalu dostał wezwanie, aby stawić się na komisariat. Był podejrzany
o popełnienie wykroczenia. Po wyjaśnieniu okazało się, że sprawa dotyczy przeprowadzenia zbiórki publicznej bez wymaganego pozwolenia. Na stronie od kilku lat
ukazywały się prośby o pomoc w jej finansowaniu, ponieważ środki zgromadzone
z udostępniania na nim reklam, okazały się niewystarczające. Zysk z tych wpłat był
obustronny, ponieważ portal mógł się rozwijać, a państwo zyskiwało na podatkach
odprowadzanych od tego wsparcia finansowego. Przez wiele lat ten proceder nie
był nigdzie zgłoszony, jako niezgodny z prawem. Postępowanie rozpoczęło się gdy
do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MWSiA, dziś Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych – MSW) wpłynęło doniesienie od jednego z internautów.
21.	P. Płaza, Żebrak na tablicy – jak buduje się popularność na polskim Facebooku, http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104665,12559014,Zebrak_na_tablicy___jak_buduje_sie_popularnosc_na.html (11.11.2013).
22. Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych, Dz. U. 1933 nr 22 poz. 162.
23. Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r., Dz. U. 1971 nr 12 poz. 114.

136

Anita Sobotka

Niosło ono ze sobą podejrzenie, że portal organizuje nielegalne zbiórki publiczne.
Autorzy apelu zapoznali się z treścią Ustawy o zbiórkach publicznych i byli przekonani, iż ten dokument ich nie dotyczy, ponieważ nie kwestowali na ulicach miasta,
a jedynie prosili czytelników o wsparcie finansowe drogą elektroniczną24. Jednak
6 listopada 2003 roku zostało wydane Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych
oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami, które zostało zmienione rozporządzeniem z dnia 18 marca 2004 r. Posiada ono następujący zapis:
§ 1. Zbiórka publiczna ofiar w gotówce może być przeprowadzona w formie:
1. dobrowolnych wpłat na konto, złożone osobno dla każdej zbiórki publicznej
przez prowadzącego zbiórkę publiczną;
2. zbieranie ofiar do puszek kwestarskich oraz skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników;
3. sprzedaży cegiełek wartościowych;
4. sprzedaży przedmiotów i usług (słowo „usług” zostało dopisane w rozporządzeniu z dn. 18 marca 2004 r.)25.
Pod koniec 2011 roku zapadł pierwszy wyrok. Sąd Wyrokiem Nakazowym uznał,
że obwiniony jest winny zarzucanego mu czynu, czyli wykroczenia na podstawie
art. 56 § 1 Kodeksu wykroczeń. Następnie do Sądu Rejonowego zostało złożony
sprzeciw obrońcy do wcześniejszego wyroku, przez tą czynność wyrok nakazowy
stracił swoją moc. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy wydawca portalu Histmag.
org został uniewinniony. Sąd uznał, że zbieranie pieniędzy przez Internet nie jest
zabronione w myśl powyższej ustawy o zbiórkach publicznych, ponieważ nie możemy go traktować jak zbiórka publiczna. Dzieje się tak, dlatego iż datki zbierane są
poprzez obrót bezgotówkowy tj. przelewy z rachunków internetowych. Potwierdza
to wyrok Sądu Rejonowego w Krakowie (sygn. akt. XI W 1497/11/P). Wykazał również, że Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi
24.	
Histmag w sądzie, czyli dlaczego zawiesiliśmy zbiórkę funduszy na portal, http://histmag.org/
Histmag-w-sadzie-czyli-dlaczego-zawiesilismy-zbiorke-funduszy-na-portal-6457 (09.12.2013).
25.	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami, Dz. U. 2003 nr 199
poz. 1947; Dz. U. 2004 nr 50 poz. 491.
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zbiórkami, które zostało zmienione rozporządzeniem z dnia 18 marca 2004 r. jest
sprzeczne z ustawą26.
Całkiem inny wyrok sądu zapadł przy postępowaniu prowadzonemu przeciwko
Radiu Maryja. Podobnie jak w poprzednim przykładzie wniosek został złożony
przez osobę prywatną. Rafał Maszkowski powiadomił policję, iż przez sześć miesięcy w 2009 roku na antenie radia była prowadzona zbiórka publiczna, która nie
miała wymaganego pozwolenia wydawanego przez MSWiA (dziś: MSW). Wezwania o pomoc finansową dotyczyły wsparcia TV Trwam, toruńskich odwiertów
geotermalnych oraz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Dowodem
w sprawie były nagrania audycji wykonane przez Maszkowskiego. Próba wykazania,
że powyższą działalność nie można nazwać zbiórką publiczną, ponieważ nie podano
numeru konta internetowego oraz „były to jedynie komunikaty o formach jej (Radia
Maryja) aktywności, zachęcające do składania darowizn, ale nie do zbiórki”, nie
została poparta przez Sąd w Toruniu. Podał on również. że komunikaty pojawiały się nawet do trzech razy dziennie i były jawnym nawoływaniem do składania
datków na wyżej wymienione cele. W lutym 2011 roku zapadł wyrok skazujący
Radio Maryja na karę grzywny w wysokości 3,5 tysiąca złotych. Jest ona wyższa
niż postulowała policja, która zaproponowała wysokość grzywny o 2,5 tysiąca
niższą ( maksymalna kwota to 5 tysięcy). Winnego obarczono również kosztami
postępowania i opłatą sądową na łączną sumę 450 złotych27.
Mamy tu przykłady dwóch całkowicie innych wyroków i interpretacji Ustawy
o zbiórkach publicznych. W obu sprawach mamy wykorzystanie do zbiórki formę
bezgotówkową, ponieważ ani Radio Maryja ani portal Histmag.org nie zbierali
fizycznie datków w gotówce. Sprawy są bardzo podobne, jednak ich zakończenie
całkowicie inne.
Problem niedostosowania Ustawy o zbiórkach publicznych, która powstała 80 lat
temu zauważyło również Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAC). W tym
roku powstał projekt nowej Ustawy, którego autorem był ówczesny Minister Admi26.	
Internetowy crowdfunding, a przepisy o zbiórkach publicznych – wyrok Sądu Rejonowego w Krakowie, http://prawo.vagla.pl/node/9704 (11.11.2013).
27. K. Dolecki, Skazany Rydzyk zapłaci 3,5 tysiąca zł,
http://torun.gazeta.pl/torun/1,35576,9094832,Skazany_Rydzyk_zaplaci_3_5_tysiaca_zl.html
(09.12.2013).
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nistracji i Cyfryzacji, Michał Boni. W prezentacji na ten temat pokazał, że zmiany
są konieczne, ponieważ od 1933 roku zmieniło się zarówno państwo jak i społeczeństwo, a dzięki połączeniom internetowym wymiana i dostęp do informacji jest
o wiele łatwiejszy. Projekt skraca organizowanie zbiórki z 30 dni do tylko 3. Tyle
dni jest potrzebne na dodanie wniosku na portal publiczny. Sprawozdanie i rozliczenie zbiórki „do puszki” (zbieranie datków w gotówce) również będzie ogólnie
dostępne na portalu internetowym. Obywatele sami będą mogli decydować, którą
z inicjatyw wesprzeć finansowo, będą mieli pełną wolność wyboru. Nowa ustawa,
gdy wejdzie w życie przyniesie wielkie ułatwienie dla finansowania społecznego
różnych inicjatyw tzw. crowdfundingu oraz przyniesie również oszczędności:
– 2 mil 925 tys. zł – zniesienie obowiązku, który zakładał publikacje sprawozdań
w prasie,
– Od 118 do 236 tys. zł – składanie wniosków drogą elektroniczną,
– 281 tys. zł – zniesienie opłaty skarbowej za złożenie wniosku.
Ponadto aktualizacja powyższych przepisów ma ułatwić budowanie kapitału społecznego. Będzie również promować współpracę, więzi społeczne oraz zaufanie
i troskę obywateli, które przejawi się na wspieraniu poszczególnych inicjatyw, do
których dzięki nowemu projektowi, każdy będzie miał nieograniczony dostęp28.

Skala zjawiska
Można przyjąć, że skala zjawiska jest bardzo duża, ponieważ wiele osób ma dostęp
do Internetu, posiada konta na portalu Facebook. Przykłady potwierdzające to
założenie (wspomniane we wcześniejszych częściach):
– Karyn Bosak w 20 tygodni uzbierała kwotę 20 tysięcy dolarów, przez ten czas
jej stronę internetową odwiedziło ok. milion osób,
– Alek Tew, twórca strony A Milion Dollar Homepade sprzedając piksele po
kilku tygodniach spłacił zaległe czesne. Sprzedał ich ponad 900 tysięcy (stan
na 2006 r.), czyli prawie milion dolarów.

28.	M. Boni, Projekt nowej Ustawy o zbiórkach publicznych, https://mac.gov.pl/wp-content/
uploads/2013/08/Prezentacja-270813-pdf.pdf (09.12.2013).
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– Michał Kubiak, autor hasła „Pomóż mi uciec przed Kaczyńskimi”, do momentu
zablokowania aukcji przez administratorów Allegro sprzedał 14 cegiełek, które
miały mu sfinansować podróż do Australii.
– Użytkownicy portalu Cyberbeg.com zebrali łącznie 11 046,23 dolary (stan
na 2007 r.).
– Fanpage „Twogirls and a puppy” w siedem godzin zebrały milion kliknięć
„Lubię to”.
– 153 978 osób polubiło zdjęcie najstarszego małżeństwa w Polsce, a 4 718 ponownie je udostępniło.
– Wyszukiwarka Yahoo z 4 stron rozwinęła definicję żebractwa internetowego,
aż do 51 stron.
Najodpowiedniejszym przykładem opisującym skalę zjawiska jest Tim Schafer,
projektant gier komputerowych. Potrzebował zebrać 400 tysięcy na wyprodukowanie nowej gry. Przeznaczył na ten cel 30 dni. Odzew internautów był ogromny
i Schafer w ciągu niecałej doby zebrał milion dolarów29.
Duże zainteresowanie tą formą żebractwa można przypisać jego łatwość. Osoba,
która chce prosić o wsparcie nie musi wychodzić z domu, wystarczy, aby włączyła
komputer. Nie są one narażone na niedogodności pogodowe oraz ich prośba ma
większy zasięg. Jeśli zamieści się ten sam apel na kilku różnych stronach, można
osiągnąć nawet zasięg międzynarodowy. Wraz z rozwojem cyberżebractwa, znajduje
się coraz więcej osób, które proszą o wsparcie na rzecz niepotrzebne do przeżycia,
np. operacje plastyczne. Taki obrót spraw, niestety „spycha w cień” prośby ludzi,
którzy naprawdę potrzebują pomocy. Chętniej w dzisiejszych czasach wesprzemy
osoby otwarcie piszące, że są leniwe i nie chcą pracować niż prośbę osoby, która
ponoć ma chore dziecko. Dzieje się tak, dlatego, że nie mamy zaufania do tego typu
próśb. Widzimy często ulicznych żebraków, którzy zbierają pieniądze, bo, np. nie
mogą chodzić, a na drugi dzień tą samą osobę spotykamy spacerującą po ulicach
miasta. Takie oszukańcze zachowanie przenosimy do Internetu i przez jego pryzmat
oceniamy prośby żebrzących. Ludzie odkryli, że w sieci można zbierać na swoje

29.	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, TRENDY: Crowdfunding, czyli jak zbierać pieniądze
w sieci, https://mac.gov.pl/dzialania/trendy-crowdfunding-czyli-jak-zbierac-pieniadze-w-sieci/
(18.11.2013).
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hobby, podróże itp. i bardzo chętnie to wykorzystują. Na szczególną uwagę zasługują inicjatywy, które nie są organizowane dla dobra i przyjemności organizatora,
ale wnoszą coś dobrego dla społeczeństwa. Mogą być to równie dobrze projekty
innowacyjnych technologii, które w przyszłości ułatwią nam życie, bądź zbiórki
i kwesty dla najbardziej potrzebujących.
Tylko od nas zależy komu ofiarujemy swój datek. Możemy podarować komuś
wymarzone wakacje ale również i wyczekiwaną pomoc rodzinie wielodzietnej,
która ledwo „wiąże koniec z końcem”.

Podsumowanie
Żebractwo internetowe będzie się jeszcze rozwijać, ponieważ posiada nieograniczony potencjał. Tym potencjałem są ludzie społeczeństwa globalnego (informatycznego). Dopóki istnieją jałmużnicy, którzy będą wspierać proszących, tak
długo to zjawisko będzie ewoluować i przybierać nowe formy, w szczególności
w cyberprzestrzeni.

Streszczenie
Niniejsza publikacja zajmuje się problemem zjawiska żebractwa, jego istotą i rodzajami. Szczególną uwagę poświęca się jednej z form działalności żebraczej tj.
żebractwa internetowego, definiowanego także, jako żebractwo społeczeństwa
informatycznego.
Słowa kluczowe: żebractwo, żebrak internetowy, jałmużna internetowa.

Summary
Internet begging
The present (hereby) publication deals with problem of phenomenon begging,
essence and kind. It is devoted one of form of beggar’s activity particular note i.e.
Internet begging, defined also, as a begging of information society.
Keywords: begging, internet beggar, internet handout.
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Status prawny rodziny zastępczej.
Zagadnienia społeczno-prawne
Marzena Wojtasik1
Rodzina jest to podstawowe środowisko, w którym żyje człowiek, jest ono szczególnie ważne w przypadku dziecka. Nie ma jednoznacznej definicji, czym jest rodzina,
wiemy na pewno, że jest to podstawowa komórka społeczna. Na przykład Kodeks
Rodzinny i Opiekuńczy w artykule 27 mówi nam, że obowiązkiem małżonków jest
zaspokajanie potrzeb rodziny, którą stworzyli, czyli tak zwana rodzina nuklearna2.
Prawo do opieki gwarantuje Konstytucja jak i Konwencje Praw Dziecka. Niestety nie
w każdym przypadku rodzina biologiczna jest w stanie w sposób należyty wypełniać swoje obowiązki względem dziecka. Zdarzają się również sytuacje, w których
rodzice zrzekają się praw do dziecka czy też są oni ich pozbawieni lub ograniczeni
władzy orzeczeniem Sądu Rodzinnego. W razie bezpośredniego zagrożenia życia
lub zdrowia dziecka przebywającego w rodzinie, w której jest używana przemoc,
pracownik socjalny ma prawo odebrać dziecko i umieścić je u innej osoby najbliższej, która nie mieszka wspólnie z rodzicami dziecka3. Poprzez takie działania dzieci
są umieszczane w różnych systemach opieki. Jednym z takich systemów jest rodzina
zastępcza. Właśnie tej formie sprawowania opieki jest poświęcony ten artykuł.

Rodzina zastępcza, jako jedna z form opieki nad
dzieckiem
Rodzina zastępcza to rodzina wychowująca dziecko, którego rodzice nie żyją lub
nie mogą pełnić swoich obowiązków z innych przyczyn. Rodzina zastępcza pełni
swe funkcje bezpłatnie, pomoc pieniężna jest przyznawana jedynie na pokrycie
kosztów utrzymania dziecka. Może ona przyjąć najwyżej 3 dzieci, wyjątek stanowią
rodzeństwa. Rodziną zastępczą może być zarówno małżeństwo jak również osoba
samotna, musi ona tylko posiadać zgodę władz oświatowych lub decyzję sądu.

1. Mgr Marzena Wojtasik, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie.
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, Dz. U. z 2012 poz. 788, art. 27.
3. Ustawa z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks Karny, Dz. U. Nr 88, poz. 553, art. 115 § 11.
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Początki powstania takiej formy opieki nad dzieckiem jak rodzina zastępcza
szacuje się na koniec XVI wieku, kiedy to francuski duchowny Święty Wincenty `a Paulo zaniepokojony wysokim odsetkiem zmarłych dzieci w najuboższych
rodzinach, zaczął umieszczać je u innych kobiet na wsi. Skutkowało to tym, że
śmiertelność małych dzieci znacznie spadła.
W Polsce pierwszą taką formę opieki zapoczątkował francuski misjonarz Gabriel
Piotr Baudouin, który to w XVII wieku w Warszawie założył pierwszy szpital dla
niemowląt. Zatrudniał tam kobiety, które karmiły niemowlęta, a dzieci do 7 roku
życia wysyłał na wieś. Gdy kończyły 7 rok życia wracały do szpitala, gdzie pobierały
nauki. Taki oto system opieki nad najmłodszymi obywatelami bardzo podobał się
ówczesnemu władcy i dygnitarzom.
Po raz pierwszy w Polsce uwzględniono sytuację prawną dzieci w Konstytucji
z dnia 17 marca 1921 roku, gdzie stwierdzono, że dzieci zaniedbane przez rodziców, nieotrzymujące należytej opieki otrzymają pomoc od państwa. Konstytucja
przewidywała również odebranie praw rodzicielskich biologicznym rodzicom,
jeżeli sąd wyraził takie orzeczenie.
Na początku okresu międzywojennego dzieci oddawano głównie na wieś. Nie
miały tam jednak dobrych warunków, gdyż głównie zostawały one wykorzystywane
do ciężkich prac gospodarczych. Rodzice zastępczy w większości nie troszczyli się
o dzieci, traktowali je raczej, jako siłę roboczą. Nie dbali o ich zdrowie a tym bardziej o wykształcenie. Działo się tak dlatego, że w danym okresie nie było żadnego
nadzoru nad takimi rodzinami.
W lutym 1926 roku w Łodzi uchwalono uchwałę, która jako pierwsza stawiała
wymagania potencjalnym rodzinom zastępczym. Przede wszystkim osoby, które
chcą zaopiekować się dzieckiem powinny mieć do tego warunki mieszkaniowe.
Ponadto musiały być zdrowe na ciele i umyśle jak również z miłością podchodzić
do opieki nad takim dzieckiem. Bardzo ważnym elementem było zapewnienie
na koszt miasta opieki zdrowotnej dla dzieci z rodzin zastępczych a także dostęp
do darmowych leków. Miasto finansowało również wyjazd na kolonie dla dzieci
osieroconych. Los tych dzieci nie był obojętny miastu, aby uniemożliwić adopcję
tylko i wyłącznie w celu uzyskania korzyści przez dorosłych miasto po raz pierwszy wprowadziło kontrole w rodzinach zastępczych. Gdy stwierdzili, że dzieci nie
są należycie traktowane mogli je odebrać dotychczasowym opiekunom. Ważną
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kwestią dla miasta było również wykształcenie i właściwe wychowanie dziecka,
dlatego właśnie powstała sieć poradni, z której mogli korzystać zarówno rodzice
zastępczy jak i dzieci w nich przebywające. Inne miasta poszły w ślad za Łodzią
i również zaczęto wspomagać tę formę opieki nad najmłodszymi.
Niestety podczas wojny, liczba sierot drastycznie wzrosła. Dzieci znajdowały
schronienie u obcych ludzi bez prawa do pomocy, gdyż wszelkie instytucje zostały rozwiązane. Jedynymi organizacjami zostały Polski Czerwony Krzyż i Rada
Główna Opiekuńcza.
Rada Ministrów uchwaliła dnia 22 listopada 1971 roku uchwałę, w której zagwarantowano pomoc materialną dzieciom do ukończenia 18 roku życia, a w niektórych przypadkach nawet do 24 roku życia. Uchwała ta przewidywała jednorazową
zapomogę dla rodzin zastępczych w wysokości 1500 złotych, oraz co miesięczne
wynagrodzenie w wysokości 750 złotych. Uchwała ta spowodowała, że liczba rodzin
zastępczych znacznie wzrosła. Jednak dopiero po upływie kilku lat dokładniej sprecyzowano zasady na podstawie, której państwo pomagało rodzinom zastępczym
jak również wprowadziło wymagania od potencjalnych rodziców.
Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte to ciągły rozwój rodzin zastępczych. Pod
wpływem coraz to większego zainteresowania możliwością opieki nad osieroconymi
dziećmi, powstały różne typy rodzin zastępczych.
Możemy wyróżnić trzy podstawowe typy rodzin zastępczych:
– Terapeutyczna rodzina zastępcza – to rodzina, która podejmuje się opieki
nad dzieckiem, które wymaga specjalistycznej opieki medycznej. Odpowiednie
badania lekarskie są tu konieczne. Rodzina ta dostaje większą pomoc materialną wiążącą się z zagwarantowaniem dziecku stałej pomocy specjalistycznej,
której tak bardzo potrzebuje podopieczny.
– Rodzina resocjalizacyjna – to rodzina, która wychowuje dzieci, które nie
popełniły przestępstw, ale ich postępowanie wyraża społeczne niedostosowanie
się. Ma to na celu odizolowanie dzieci od czynników wpływających na dotychczasowe ich postępowanie. Ten typ rodziny jest jeszcze rzadkością w Polsce.
– Rodzina preadopcyjna – to rodzina, która przyjmuje dziecko z zamiarem
jego adopcji w przyszłości4.
4.	U. Kusio, Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curii Skłodowskiej, Lublin 1998, s. 28-33.
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Istnieje również inny podział rodzin zastępczych, a mianowicie5:
– Rodzina zastępcza spokrewniona – występuje w niej poczucie moralnego
obowiązku opieki nad dzieckiem. Tu często przeważają uczucia do dziecka
jak również sprawy sumienia. Wyróżniamy dwa typy rodziny zastępczej spokrewnionej:
a) spokrewnione w stopniu zobowiązującym do alimentacji – są to dziadkowie
lub rodzeństwo,
b) spokrewnione w stopniu niezobowiązującym do alimentacji – są to m.in.
ciocie, wujkowie.
–R
 odziny zastępcze obce,
–Z
 awodowe niespokrewnione z dzieckiem:
a) wielodzietne
b) specjalistyczne
c) o charakterze pogotowia rodzinnego.
Najpopularniejszą w Polsce formą sprawowania opieki nad dzieckiem jest
spokrewniona rodzina zastępcza. Niektóre źródła podają, że jest ich nawet 80%.
W większości przypadków opiekę tę sprawują dziadkowie. Rodziny spokrewnione
nie muszą przechodzić tylu ważnych i skomplikowanych procedur. Kandydaci na
rodziny spokrewnione przechodzą szkolenia na podstawie indywidualnego planu,
uwarunkowanemu potrzebami rodziny.
W rodzinach zastępczych niespokrewnionych oraz w zawodowych niespokrewnionych rodzinach zastępczych opiekę nad dzieckiem pełnią osoby obce dla
dziecka. Zdarzają się przypadki, że są to osoby znane dziecku jak np. sąsiedzi czy
przyjaciele rodziny.
W rodzinie niespokrewnionej wielodzietnej można umieścić od 3 do 6 dzieci.
Niekiedy jednak można odstąpić od tej zasady a mianowicie wtedy, mowa o rodzeństwu, w którego skład wchodzi więcej niż sześcioro dzieci. W takim przypadku do rodziny zastępczej trafiają wszystkie dzieci, nie można, bowiem rozdzielać
rodzeństwa.

5.	Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 175
poz. 1362 ze zm., art. 74.
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W rodzinie zastępczej zawodowej i niespokrewnionej znajdują się dzieci, które
potrzebują specjalistycznej opieki. W takiej rodzinie może przebywać od 1 do 3
dzieci. Ze względu na potrzebę poświecenia większej uwagi na wychowanie i pielęgnację takich dzieci, niemożliwe jest, aby przebywało w niej więcej dzieci.
Jednak żeby zostać taką rodziną zastępczą trzeba sprostać długiej procedurze.
Przede wszystkim muszą uzyskać pozytywną opinie Ośrodka Pomocy Społecznej
właściwego dla miejsca zamieszkania. Opinia ta jest wystawiana na podstawie
rodzinnego wywiadu środowiskowego. Kandydaci muszą posiadać takie cechy
charakteru, które pozwolą w sposób należyty wypełniać obowiązki rodziny zastępczej. Wymagane jest obywatelstwo polskie jak, i stałe zamieszkanie ma terenie
Rzeczypospolitej Polskiej. Kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności
prawnej. W praktyce oznacza to, że osoba ubiegająca się o status rodziny zastępczej
musi być pełnoletnia a jej zachowania wywierają skutki prawne. Jednym z bardzo
ważnych warunków jest posiadanie pełni władzy rodzicielskiej. Jeśli więc kandydat
został w przeszłości pozbawiony władzy rodzicielskiej, nawet gdy władza ta mu
została przywrócona to i tak nie może starać statusu prawnego rodziny zastępczej. Natomiast, jeżeli orzeczenie o zawieszeniu lub ograniczeniu władzy zostało
uchylone i osoba odzyskała pełnię władzy rodzicielskiej, to może się ona starać
o uzyskanie statusu rodziny zastępczej. Dzieci powinny mieć zapewnione właściwe
warunki mieszkaniowe, jednakże nie są one jednoznacznie sprecyzowane. Są to
subiektywne oceny osób prowadzących daną sprawę. Generalnie powinny to być
obiektywne oceny Ośrodka Pomocy Społecznej jako instytucji Pomocy Społecznej6.

Ustanowienie rodziny zastępczej
Dzieci zostają umieszczone w rodzinie zastępczej w dwóch przypadkach:
– na wyraźną prośbę rodziców biologicznych, gdyż sami z różnych przyczyn
nie są w stanie ich dalej wychowywać, w większości przypadków postępują
tak, aby uzyskać pomoc dla swoich dzieci i chociaż w ten sposób zapewnić im
możliwie jak najlepszą przyszłość,
6.	Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 175
poz. 1362 ze zm., art. 72.
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– poprzez orzeczenie sądu, w którym to może on:
a) ograniczyć rodzicom biologicznym prawo opieki nad dzieckiem,
b) pozbawić władzy rodzicielskiej biologicznym rodzicom,
c) zawiesić władzę rodzicielską biologicznym rodzicom.
Wyróżniamy dwa tryby ustanowienia rodziny zastępczej: tryb administracyjny
i tryb sądowy7.
Tryb administracyjny jest brany pod uwagę, kiedy trzeba bardzo szybko reagować i zapewnić opiekę dziecku przez rodzinę zastępczą. Jest to możliwe na wniosek
lub za zgodą rodziców dziecka. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej jest
możliwe na postawie umowy cywilnoprawnej między rodziną zastępczą, a starostą działającym na danym terenie. Przede wszystkim w takiej sytuacji brane jest
pod uwagę dobro dziecka, które z jakiegoś powodu nie może pozostać w swoim
dotychczasowym miejscu zamieszkania, a czas działa na jego niekorzyść. W takiej
sytuacji, kiedy to starosta podpisze taką umowę, zawiadamia o tym sąd. Ten wszczyna postępowanie z urzędu mające na celu uregulowanie sytuacji dziecka poprzez
wydanie orzeczenia, co do sprawowania władzy rodzicielskiej. Po uprawomocnieniu
się orzeczenia sądu, umowa ze starostą wygasa.
W trybie sądowym umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej może nastąpić
na wniosek lub też z urzędu. Z urzędu wtedy, gdy sąd uzyska informację, aby bliżej
przyjrzeć się sytuacji, jaka panuje w danej rodzinie. Informację taką kieruje się
do sadu rodzinnego. Za to wniosek do sadu może złożyć każda osoba, która jest
zainteresowana daną sprawą. Najczęściej takimi osobami są kandydaci na rodzinę
zastępczą dla danych dzieci. Jednakże niekiedy takimi wnioskodawcami mogą być
biologiczni rodzice dziecka, którzy stwierdzili, że oni nie są w stanie dalej utrzymać
swojego dziecka i są zdania, że w rodzinie zastępczej będzie im lepiej i będą mieli
lepszą przyszłość.
O umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej decyduje sąd rodzinny. W sprawie
o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, gdzie dochodzi do umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, orzeka sędzia oraz dwóch ławników. W innych
sprawach dotyczących stosunków między rodzicami a dziećmi, np. o zawieszenie

7.	A. Kwaśniewska, M. Łojkowska, M. Pomorańska-Bielecka, O. Trocha, J. Zozula, Rodzicielstwo
zastępcze – komentarz do przepisów, Warszawa 2010, s. 50.
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lub przywrócenie władzy rodzicielskiej lub też o ustanowienie rodziny zastępczej
bez orzekania o władzy rodzicielskiej rodziców biologicznych sąd orzeka jednoosobowo. Postępowanie w sprawie władzy rodzicielskiej, czyli także o ustanowienie
rodziny zastępczej dla dziecka, toczy się w trybie nieprocesowym. Jeżeli sprawa
dotyczy umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, to sąd może wysłuchać opinii
dziecka, co do jego zdania na temat mieszkania w rodzinie zastępczej. Jeżeli dziecko
ma ukończone 13 lat może uczestniczyć w postępowaniu sądowym, w którym sędzia może przesłuchać dziecko. Natomiast, jeżeli dziecko nie posiada wymaganego
wieku to sąd w takim przypadku może poprosić o pomoc biegłego psychologa.
Sąd zawsze kieruje się zasadą, że dziecku najlepiej będzie z rodziną zastępczą spokrewnioną, jeżeli tylko jest to możliwe i są spełnione wszystkie warunki. Jednak,
jeżeli jest to niemożliwe to bierze pod uwagę rodziny zastępcze niespokrewnione
lub zawodowe. Lista kandydatów gotowych do pełnienia tych funkcji znajduje się
w Powiatowych Centrach Pomocy.
Tworzenie rodzin zastępczych zawodowych należy do zadań własnych powiatu,
jednakże tryb jej ustanowienia nie został dokładnie sprecyzowany8. Jeżeli ktoś
wyraża chęć zostania rodziną zastępczą zawodową powinna złożyć odpowiedni
wniosek u starosty właściwemu pod względem miejsca zamieszkania o podpisanie umowy o pełnieniu funkcji rodziny zastępczej. Wniosek taki może złożyć
zarówno osoba, która już pełni funkcje rodziny zastępczej, jak i taka, która nigdy
wcześniej nie wyrażała takiej chęci. Wniosek ten jest analizowany przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie. Kieruje ono takich kandydatów na specjalistyczne
szkolenie, takie, które muszą przejść również rodziny zastępcze spokrewnione
i niespokrewnione9. Dla rodzin zawodowych również bardzo ważnym aspektem
jest opinia uzyskana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Opinia ta składa
się z wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracowników ośrodka.
Jest to subiektywna ocena osoby przeprowadzającej wywiad. W przypadku, gdy
rodzina zastępcza zawodowa posiada już dziecko pod opieką, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, co roku przeprowadza wizyty w miejscu zamieszkania takiej
8.	Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 175
poz. 1362 ze zm., art.19.
9.	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń dla kandydatów do
sprawowania pieczy zastępczej z dnia 09 grudnia 2011 r., Dz. U. Nr 274, poz. 1620.
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rodziny i opiniuje ją pod względem wywiązywania się z powierzonych obowiązków.
Jeżeli wywiad tutaj jest pozytywny, nie jest konieczne, aby przy powierzeniu mu
kolejnego dziecka po raz kolejny przeprowadzano wywiad środowiskowy. Wystarczy uzyskana już opinia podczas corocznej wizyty pracownika ośrodka. Wymagane
jest uzyskanie zaświadczenia o odbytym szkoleniu kwalifikacyjnym10.
Do umowy między starostą a rodziną zastępczą zawodową stosowane są przepisy
dotyczącej umowy zlecenia11. Jednakże w umowie tej zawarte są takie warunki jak:
–o
 soba zatrudniona musi osobiście opiekować się dziećmi,
–m
 a zapewnić im odpowiednie warunki rozwoju,
–o
 kreślona jest wzajemna pomoc między rodziną zastępczą a starostą,
– określenie komu wypłacane jest wynagrodzenie za pełnienie obowiązków
związanych z opieką nad dziećmi,
–o
 kreślenie kwoty wynagrodzenia,
–o
 kreślenie daty otrzymywania wynagrodzenia,
– c zas trwania umowy,
– t ryb rozwiązania umowy między starostą a rodziną zastępczą.
Umowa ta nie zawiera określonego czasu pracy jak również miejsca pracy. Nie
jest to umowa o pracę tak, więc nie przysługuje tu prawo do urlopu, zwolnienia
lekarskiego czy urlopu macierzyńskiego.

Prawa dziecka w rodzinie zastępczej
Każdy człowiek bez względu czy jest osobą dorosłą czy też dzieckiem ma te same
prawa. Mając na uwadze prawa dziecka należy kierować się tzw. „dobrem dziecka”.
Jednak, co tak na prawdę oznacza to stwierdzenie? Każdy człowiek pojęcie to może
interpretować w sposób subiektywny, gdyż nie jest dokładnie sprecyzowane, co
oznacza to pojęcie. Dziecko z racji swojego wieku potrzebuje przede wszystkim
troski i opieki osoby dorosłej.
Każde dziecko w Polsce jest chronione i ma ono swoje prawa. Prawa dziecka
zostały przedstawione w Konwencji o Prawach Dziecka, która została przejęta 20
10.	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2011r. w sprawie wzoru
zaświadczenia kwalifikacyjnego, Dz. U. Nr 272 poz. 16909.
11.	Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 175
poz. 1362 ze zm., art. 75 ustęp 2.
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listopada 1989 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Kieruje się ona
dobrem dziecka, mówi, że każde dziecko jest równe bez względu na kolor skóry,
wyznanie, płeć czy pochodzenie. Państwo pozwala zachować autonomie rodzinie
i nie ingeruje w jej sprawy, chyba że są ku temu przesłanki. Jednakże, kiedy zachodzą
takie potrzeby to działają zgodnie z procedurami, aby w jak najmniejszym stopniu
ucierpiały osoby należące do danej rodziny. Konwencja mówi, że najlepszym środowiskiem do wychowania dziecka jest właśnie rodzina. Państwo ma obowiązek
pomocy rodzinie w każdy możliwy sposób. Dziecko, jako samodzielny podmiot, ze
względu na swoją niedojrzałość fizyczną i psychiczną wymaga szczególnej opieki
i ochrony, a także prawa do prywatności i godności osobistej.
Prawa dziecka zawarte w Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku można
podzielić na trzy grupy12:
– Prawa cywilne,
– Prawa socjalne,
– Prawa kulturalne.
Jednym z najważniejszych praw cywilnych, które posiada każde dziecko jest
prawo do życia i rozwoju w rodzinie. Każdy rodzic ma 14 dni od momentu narodzenia się dziecka do zgłoszenia go w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwego
do miejsca zamieszkania. Oznacza to, że ma prawo do tożsamości, czyli imienia,
nazwiska, obywatelstwa. Jednak dopuszczalna jest zmiana nazwiska w przypadku
przysposobienia, uznania dziecka lub małżeństwa matki. W takiej sytuacji małe
dziecko może nigdy nie poznać swojego pierwotnego nazwiska. Jeżeli dziecko nie
ukończyło 13 roku życia, rodzice biologiczni lub adopcyjni maga zmienić dziecku
imię lub nazwisko nawet bez jego zgody.
W znacznie lepszej sytuacji jest dziecko, które ukończyło już 13 lat, gdyż do
zmiany jego nazwiska potrzebna jest jego zgoda. Skutki przysposobienia niepełnego ograniczają się w zasadzie do powstania stosunku rodzicielskiego, a związki
przysposobionego z rodziną naturalną nadal trwają. W wyniku przysposobienia
pełnego dziecko staje się członkiem rodziny przysposabiających i jednocześnie

12.	Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
dnia 20 listopada 1989 roku.
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ulegają zerwaniu więzi z rodziną naturalną. Przysposobienie całkowite może być
orzeczone tylko w stosunku do dziecka, którego rodzice zrzekli się swych praw
do dziecka.
Jedną z konsekwencji tajemnicy adopcji jest możliwość zmiany aktu urodzenia,
nazwiska i imion. O zgodę pytany jest przysposabiany, który ukończył 13 rok życia
oznacza to, że w razie orzeczenia przysposobienia, na które rodzice przed sądem
wyrazili zgodę bez wskazania osoby przysposabiającej sporządza się nowy akt
urodzenia, w którym jako rodzice dziecka wpisywani są przysposabiający. Dotychczasowy akt skreśla się. Nie podlega on ujawnieniu i nie wydaje się z niego odpisów.
Funkcjonująca w naszym kraju instytucja tajemnicy adopcji nastawiona jest
na ochronę interesów rodziców zarówno biologicznych jak i przysposabiających,
chociaż uzasadniana jest interesem dziecka. Wydaje się zasadna zmiana przepisów
o aktach stanu cywilnego, tak, aby każda pełnoletnia osoba miała prawo wglądu
do wszystkich danych dotyczących jej pochodzenia i nowa regulacja odnośnie
wieku, w którym dziecko wyrażałoby zgodę na adopcję. Obywatelstwo nabywa się
z chwilą urodzin, gdyż w polskim prawie dziecko, którego chociaż jedno z rodziców
ma obywatelstwo polskie to takie również obywatelstwo zostaje nadane dziecku.
Dziecko ma prawo do wolności wyznania, myślenia i sumienia. Może w sposób
swobodny wypowiadać się, mówić o swoich poglądach. Dziecko nie może być
używane do przemocy fizycznej bądź psychicznej, jest ono wolne.
Prawa socjalne regulują kwestie związane z prawem dziecka do życia na odpowiednim standardzie. Oznacza to, że każde dziecko ma prawo do ochrony zdrowia
poprzez darmową, wyspecjalizowaną pomoc medyczną jak i rehabilitacyjną. Państwo natomiast powinno zapewnić dziecku pomoc socjalną, jeśli zajdzie takowa
potrzeba. Każdemu z nas przydaje się czas wolny oraz czas na wypoczynek. Tak
samo jest z dziećmi. Oni również mają do tego prawo. Jest to szczególnie ważne
do regeneracji ich sił i chęci dalszego poznawania świata.
Prawa kulturalne regulują kwestie związane z kształceniem się i poznawaniem
świata. Każde dziecko powinno się uczyć i ma do tego prawo. Kategorycznie zabrania się, aby dziecko zamiast nauki musiało pracować. Na to przyjdzie jeszcze
czas, natomiast nauka na poziomie podstawowym i gimnazjalnym jest bezpłatna
i obowiązkowa. Każdemu z nas zapewniony jest dostęp do korzystania z dóbr
kultury i informacji. Każdy z nas, jeśli tylko chce może poznać swoje prawa, gdyż
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są ich zbiór jest powszechnie dostępny. Dzieci przebywające w rodzinie zastępczej
posiadają te same prawa, co ich rówieśnicy. Jednakże ze względu na ich szczególną
sytuacje posiadają oni również inne dodatkowe prawa. Przede wszystkim dziecko
ma prawo żyć z rodziną, jednakże, jeżeli rodzice nie są w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki pomimo wyczerpania wszelkich form pomocy. Każde dziecko
ma prawo do wychowywania się w stabilnym środowisku.
Dziecko przebywające w rodzinie zastępczej na prawo widywać się z rodziną,
jeżeli kontakty te nie zostały ograniczone przez sąd albo wręcz zakazane. Jeśli
tylko jest to możliwe dziecko ma prawo powrócić do swojej rodziny biologicznej,
w momencie, kiedy ustaną przesłanki, powodujące odebranie dziecka rodzicom.
Rodzina zastępcza ma obowiązek przygotować młodego obywatela do życia w społeczeństwie, ma pomóc mu usamodzielnianiu się.

Nadzór i kontrola funkcjonowania rodziny zastępczej
Nadzór nad rodzinami zastępczymi pełni koordynator rodziny zastępczej. Sprawuje
on bezpośredni nadzór nad rodzinami zastępczymi:
– spokrewnionymi,
– zawodowymi,
– niezawodowymi.
Koordynatorów powołuje Kierownik Działu Pieczy Zastępczej i on sprawuje nadzór nad ich pracą. Natomiast Dział Pieczy Zastępczej jest powołany przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej. Także można powiedzieć, że całym nadzorem nad
rodziną zastępczą sprawuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej13.
Nadzór Koordynatorów rozumiany jest poprzez:
1. Sporządzenie opinii o sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.
Opinie te sporządza:
a) nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące w przypadku, gdy opiniowane
jest dziecko, które nie ukończyło trzeciego roku życia,
b) nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy w przypadku, gdy opiniowane jest
dziecko, które ukończyło trzeci rok życia.

13.	Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U.
2011 Nr 149 poz. 887.
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Opinie o sytuacji dziecka sporządzane są na podstawie:
– wizyty domowej, czyli wizyty w miejscu zamieszkania dziecka w rodzinie
zastępczej
– opinii wydanej przez Dział Pieczy Zastępczej po rozmowie psychologa z dzieckiem,
– jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły lub przedszkola to również opinia z tych
placówek jest brana pod uwagę,
2. Sporządzenie opinii o funkcjonowaniu rodziny zastępczej w skład tej opinii
wchodzi:
a) kwestionariusz wypełniony w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej
b) stan zdrowia osób pełniących funkcję rodzin zastępczych potwierdzony
opinią lekarza o braku przeciwwskazań do pełnienia tej funkcji. Zaświadczenie
lekarskie odnawia się, co dwa lata,
c) oświadczenie o niekaralności.
Na podstawie takiego nadzoru Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej formułuje
na piśmie i opinię do sądu dotyczącą zasadności dalszego pobytu w danej rodzinie
zastępczej.
Kontrola w rodzinie zastępczej dokonywana jest przez koordynatora rodzinnej
pieczy zastępczej. Pierwsza kontrola jest przeprowadzana przed upływem roku od
umieszczenia w niej pierwszego dziecka. Kolejna kontrola również musi odbyć
się nie więcej niż po upływie jednego roku od pierwszej kontroli. Następne przeprowadza się nie rzadziej, niż co trzy lata. Podczas każdej kontroli wydawana jest
opinia na temat rodziny zastępczej.
Po dokładnym zapoznaniu się z opiniami kontrolerów Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej wydaje ocenę funkcjonowania rodziny zastępczej. Zwraca w niej szczególności, na jakość wykonywania pracy. Jeżeli rodzina zastępcza uzyska negatywną
ocenę to kolejną oceną przeprowadzana jest w terminie do sześciu miesiącu od
momentu uzyskania negatywnej opinii. W przypadku, gdy kolejna ocena będzie
negatywna to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje wniosek do sądu o uchylenie postanowienia o umieszczeniu dziecka w tej rodzinie zastępczej.
Rodziny zastępcze zawodowe są zobowiązane raz w miesiącu do trzeciego dnia
każdego miesiąca do składania pisemnego sprawozdania dotyczącego:
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– daty spotkania dziecka z rodzicami biologicznymi wraz z opisem jego przebiegu, jeżeli sąd nie zakazał takich spotkań,
–w
 izyt lekarskich
– i nformacje o wydarzeniach szkolnych np. udział w przedstawieniach.

Wnioski
O procesie, który decyduje, aby zostać rodziną jest Miejski Ośrodek Pomocy społecznej. To właśnie tam rozpatrywane są wnioski osób chętnych pełnić te funkcje.
Jednakże, aby uzyskać pozwolenie człowiek musi uzbroić się w cierpliwość, aby
sprostać długiej procedurze. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej również może
wystąpić do sądu z wnioskiem o odebranie dziecka rodzicom biologicznym, jeżeli
uzna, że tak będzie lepiej dla dziecka. Urzędnicy myślą, że działają dla „dobra
dziecka”, ale czy aby na pewno? Skąd tak na prawdę zupełnie obcy ludzie, którzy
przyjdą na jednorazową wizytę mogą wiedzieć, co jest dla tego dziecka dobre a co
złe? Kierują się swoja własną subiektywną oceną zaistniałej sytuacji. Jak wiadomo
każdy człowiek ma swoje własne zdanie, ale może w tak ważnej sprawie jak przyszłość dziecka, młodego obywatela naszego kraju powinno zasięgnąć się opinii przynajmniej kilku instytucji? Niejednokrotnie słychać o interwencjach pracowników
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej względem jakiegoś dziecka, które jest źle
traktowane w rodzinie biologicznej. Ale czy kierowali się wtedy tak powszechnie
używanym zwrotem jak „dobro dziecka”? To, że dana rodzina jest biedna nie jest
równoznaczne z tym, że nie kochają swoich dzieci czy też źle je traktują. Może
zamiast obierać takie dzieci z rodzin najuboższych warto zastanowić się nad pomocą dla nich. Ile w Polsce jest dzieci zabranych od rodziców, którzy ich na prawdę
kochali do rodzin zastępczych gdzie według opinii Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej będzie im lepiej? W jakich kryteriach urzędnicy mogą zmierzyć to gdzie
będzie im lepiej? Może w takich sytuacjach warto zagłębić się w środki pomocy dla
rodzin zastępczych a dla rodzin biologicznych w końcu chodzi o „dobro dziecka”.
Biorąc przykładowo dane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie na
uwagę zasługuje porównanie pomocy dla rodzin biologicznych i zastępczych. Otóż
rodzina biologiczna, aby w ogóle uzyskać pomoc od państwa nie może przekroczyć
dochodu na jedną osobę w wysokości 539 złoty miesięcznie. Jest to bardzo niska
kwota na jednego członka rodziny zwłaszcza, jeżeli liczba dzieci będzie większa.
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Troszeczkę inaczej sprawa wygląda, gdy dziecko jest niepełnosprawne, wtedy po
złożeniu zaświadczenia lekarskiego o niepełnosprawności dziecka można liczyć
na zwiększenie progu wysokości dochodu na jedną osobę do 623 złotych. Według danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie zasiłek na jedno
dziecko wynosi14:
– 77 złotych w przypadku, gdy dziecko nie ukończyło 5 roku życia,
– 106 złotych, gdy dziecko ukończyło 5 lat, ale nie ukończyło 18 roku życia,
– 115 złotych, gdy ma powyżej 18 lat, do ukończenia 24 roku życia.
Jednak, aby dostać ten zasiłek oprócz szeregu zaświadczeń i dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia konkretnej sprawy ustalono warunki, jakie dziecko musi
spełniać, aby otrzymać zasiłek a mianowicie:
– zasiłek przysługuje dziecku do ukończenia 18 roku życia, jeżeli zakończy naukę,
– jeżeli dalej uczęszcza do szkoły to może otrzymywać zasiłek do ukończenia
21 roku życia,
– może otrzymywać zasiłek do ukończenie 24 lat pod warunkiem, że kontynuuje
naukę i jest osobą niepełnosprawną lub osobę uczącą się niepozostającą na
utrzymaniu rodziców.
Jak widać, aby uzyskać pomoc od państwa trzeba spełniać bardzo wiele warunków, a pomoc ta jest znikoma. Co można zrobić w dzisiejszych czasach za zasiłek
w wysokości 77 złotych miesięcznie? To nawet nie wystarczy na zapewnienie dziecku jedzenia na miesiąc. Czy urzędnicy są tego świadomi? Na to pytanie nikt nie
jest w stanie odpowiedzieć, nawet, jeśli o tym doskonale wiedzą to i tak nic z tym
nie robią. Co w takiej sytuacji można powiedzieć o znamy im działaniu w sprawie
„dobra dziecka”?
Przedstawmy teraz sytuacje pomocy finansowej dla rodzin zastępczych gwarantowanej przez państwo również na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Wymienione są tu pomoce pieniężne jednorazowe
lub comiesięczne.
Do jednorazowych zaliczamy:
– pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej

14.	http://mopssopot.pl/dsrifa_zasilek.php - strona internetowa Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sopocie (26.11.2013).
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–p
 okrycie kosztów zdarzeń losowych.
Comiesięczna pomoc pieniężna:
– c zęściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.
Państwo wyznaczyło kwotę podstawową wynoszącą 1647 złoty, jako wyznacznik
wysokości pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych. Od tej kwoty procentowo
wyznaczana jest kwota przeznaczona dla rodziny zastępczej. Jest ona różna ze
względu na wiek, stan zdrowia. Pomoc finansowa to:
– od 658,80 złotych do 1317,60 złotych miesięcznie na pomoc w pokryciu kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
– 164,70 złotych to dodatkowa pomoc dla rodziny zastępczej niespokrewnionej
z dzieckiem,
– do 2470,50 złotych jednorazowo na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem
dziecka do rodziny zastępczej,
– do 823,50 złotych jednorazowe świadczenie na pokrycie jakiegoś zdarzenia
losowego.
Wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla rodziny zastępczej wynosi od
1564,65 złotych do 2635,20 złotych. Jest to uzależnione od tego ile dzieci przebywa
w rodzinie zastępczej, od doświadczenia pracy z dziećmi i od przebytych kursów
rodziców zastępczych15.
Pomoc państwa nie jest zatem taka sama w obu przypadkach. Rodzina biologiczna dostaje mniejszą pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej niż rodzina
zastępcza. Nie wiadomo, dlaczego są aż tak duże różnice z tego tytułu. Zasiłki na
dziecko w rodzinie biologicznej są dramatycznie niskie, ale żeby je uzyskać również
trzeba zebrać odpowiednią dokumentacje. Zastanawiające jest również to, dlaczego
zawodowa rodzina zastępcza dostaje więcej pieniędzy niż spokrewniona. Wykonują
oni te same obowiązki a dostają różnej wysokości pieniądze. Państwo dba o „dobra
dziecka”, ale nie wie do końca, czy dziecko dobrze czuje się w rodzinie zastępczej,
czy jest kochane i potrzebne?

15.	http://mopssopot.pl/pomoc1.php - strona internetowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sopocie (26.11.2013).

159

Status prawny rodziny zastępczej...

Podsumowanie
Wydaje się zatem, że państwo przede wszystkim powinno najpierw dbać o rodzinę biologiczną, bo to od niej zależy czy dziecko będzie się wychowywać zgodnie
z zasadami właściwych więzi rodzinnych.

Streszczenie
Niniejsza publikacja zajmuje się problemem pieczy zastępczej w Polsce, jej istotą
i rodzajami. Szczególną uwagę poświęca się tutaj prawnym przesłankom funkcjonowania rodziny zastępczej w kontekście jej problemów społeczno-ekonomicznych.
Słowa kluczowe: rodzina, rodzina zastępcza, opieka nad dzieckiem.

Summary
Legal status of foster family. Questions socially – legal
The present publication deals with problem of foster care in Poland, her essence
and kinds. Here it is devoted particular note in her context of social and economic
problem, legal premises of functioning foster family.
Keywords: family, foster family, protection over child.

Bibliografia
– Kusio U., Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curii Skłodowskiej, Lublin 1998.
– Kwaśniewska A., Łojkowska M., Pomorańska-Bielecka M., Trocha O., Zozula J.,
Rodzicielstwo zastępcze- komentarz do przepisów, Warszawa 2010.
– http://mopssopot.pl/dsrifa_zasilek.php - strona internetowa Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sopocie (26.11.2013)

Akty prawne
– Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
– Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, Dz. U. z 2012
poz. 788.
– Ustawa z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks Karny, Dz. U. Nr. 88, poz. 553.

160

Marzena Wojtasik

– Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity), Dz. U.
2009r. Nr.175 poz. 1362 ze zmianami.
– Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity), Dz. U.
2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.
– Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. 2011 Nr. 149 poz. 887.
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej z dnia 09 grudnia 2011 r., Dz. U. Nr.
274, poz. 1620.
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2011r.
w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego, Dz. U. Nr 272 poz. 16909.

Straż Graniczna w zwalczaniu przestępczości
narkotykowej w latach 2000-2008
Robert Przybyła1
Straż Graniczna jest formacją powołaną 16 maja 1991 r., do ochrony
granicy państwowej RP na lądzie i na
morzu oraz kontroli ruchu granicznego w przejściach granicznych - na
mocy Ustawy z dnia 12 października
1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U.
z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 z późn.
zm.). Jest grupą dyspozycyjną umundurowaną i uzbrojoną o charakterze
policyjnym ze względu na realizowane obecnie zadania i posiadane
uprawnienia. Ustawa określa nie tylko jej zadania, zakres kompetencji,
organizację, ale także pragmatykę
służbową funkcjonariuszy SG2.

Rys. 1. Logo Straży Granicznej – Komenda
Główna

Straż Graniczna powstała na bazie jednostek Wojsk Ochrony Pogranicza, które
ze względu na przemiany polityczne w Polsce nie mogły chronić granic suwerennego państwa.
Do najważniejszych zadań Straży Granicznej należą m.in.:
–o
 chrona granicy państwowej,
–o
 rganizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego,
–w
 ydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz,

1. Ppłk mgr inż. Robert Przybyła, Uniwersytet Wrocławski.
2.	Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, Dz. U. z 2005 r., Nr 234, Poz. 1997,
z późn. zm.
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– przeciwdziałanie przestępczości – rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców (m.in. dotyczących
przekraczania granicy państwowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
przemieszczania przez granicę państwową towarów oraz wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, jak również
przedmiotów określonych w przepisach o broni i amunicji, o materiałach
wybuchowych, o ochronie dóbr kultury, o narodowym zasobie archiwalnym,
o przeciwdziałaniu narkomanii),
– wydawanie decyzji dotyczących wjazdu cudzoziemców na teren RP,
– zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej,
– przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa w przejściach granicznych oraz
w środkach transportu w komunikacji międzynarodowej,
– zapewnienie bezpieczeństwa na pokładzie samolotów pasażerskich,
– ochrona szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym,
– przeciwdziałanie zagrożeniom terroryzmem,
– nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzeganiem
przepisów obowiązujących na tych obszarach,
– ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej,
– zapobieganie nielegalnemu transportowaniu przez granicę państwową odpadów szkodliwych, substancji chemicznych oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych.
Straż Graniczna realizuje również zadania związane z kontrolą pobytu cudzoziemców na terytorium RP. Należą do nich m.in.:
– kontrole legalności pobytu cudzoziemca,
– wydawanie decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP,
– przeprowadzanie wywiadu środowiskowego,
– ustalanie miejsca pobytu członków rodziny cudzoziemca,
– sprawdzenie lokalu mieszkalnego cudzoziemca,
– przeprowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców,
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– prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzania3.
Straż Graniczna przeciwdziałanie przestępczości narkotykowej realizuje w oparciu o Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii4. Ustawa ta
wprowadza podział narkotyków na substancje psychotropowe i środki odurzające.
Narkotykami są substancje naturalne, jak również substancje otrzymywane
w sposób sztuczny, wpływające na organizm poprzez zmiany percepcji, nastrojów
życiowych. Narkotyk można również zdefiniować poprzez wskazanie jego cech,
a mianowicie: wywołanie określonych zespołów doznań psychicznych oraz powodowania uzależnienia. Substancje psychotropowe oraz środki odurzające dzieli
się na grupy, w zależności od stopnia ryzyka powstania uzależnienia w przypadku
używania ich w celach innych niż medycznych oraz zakresu ich stosowania w celach
medycznych. Ustawa posługuje się również pojęciami środków zastępczych oraz
prekursorów. Prekursory to pewne sklasyfikowane przez ustawodawców wspólnotowe substancje służące do otrzymywania właściwych środków odurzających lub
substancji psychotropowych5.
Pośród wszystkich zadań realizowanych przez SG, przeciwdziałanie przemytowi
narkotyków jest zadaniem, które w znacznym stopniu wpływa na przeciwdziałanie
patologiom w środowisku młodzieży, ale także dorosłych. Rola Straży Granicznej
jest tym bardziej ważna w tym zakresie, ponieważ między innymi przez terytorium
Polski przebiegają główne szlaki przemytu narkotyków, a Polska jest także jednym
z odbiorców substancji narkotycznych. Poza Strażą Graniczną przeciwdziałaniem
przemytowi narkotyków zajmują się: Policja, Centralne Biuro Śledcze, Agencja
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmeria Wojskowa, Służba Celna oraz Służba
Więzienna na terenie jednostek penitencjarnych. W zależności od pochodzenia
narkotyków funkcjonują różne trasy – szlaki ich przewozu. Wyróżnić można: drogę
morską, lotniczą, lądową lub mieszaną. Główne szlaki ujęte są w niżej wymienionej
tabeli, nie stanowią one jedynego schematu działania, narkotyki mogą pochodzić
3.	Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, Dz. U. z 2005 r., Nr 234, Poz. 1997,
z późn. zm.
4.	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. nr 179 poz.1485 z późn.
zm.
5.	K. Bułat, P. Czarmiak, A. Gorzelak, K. Grabowski, M. Iwański, P. Jakubek, J. Jodłowski, M. Małek, S. Młodawska-Mąsior, A. Papierz, M. Stożek, Kryminologia, Warszawa 2007, s. 128.
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również z innych krajów, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że przemyt narkotyków
przybiera coraz to nowe sposoby i formy.
Rodzaj narkotyku

Kraj pochodzenia

Droga przemytu

Afganistan, Pakistan, Iran
tzw. kraje złotego półksiężyca (do Polski trafiają głównie
narkotyki pochodzące
z Afganistanu).

Szlakiem bałkańskim
czyli przez Turcję
Bułgarię, Rumunię,
Węgry lub przez terytorium krajów byłego
ZSRR.

Azja Południowo-Zachodnia

Lądowa

Birma, Laos, Tajlandia tzw.
kraje Złotego Trójkąta

Lądowa i lotnicza

Heroina, marihuana,
haszysz

Azja Południowo-Zachodnia

Lądowa

Marihuana

Holandia

Przez terytorium
Niemiec

Heroina

Należy tutaj zauważyć, że Polska jest także producentem narkotyków – amfetaminy i część tej substancji jest również przemycana z Polski6.
W latach 1995-2008 zlikwidowano w Polsce 171 nielegalnych laboratoriów. Policja wykryła 20 laboratoriów amfetaminy jedno GHB. W 2008 liczba wykrytych
laboratoriów spadła do 16. W 2009 roku przeprowadzono 257 profili amfetaminy.
Warto odnotować, że w 2008 roku pod Szczecinem odkryto laboratorium meta
amfetaminy, czyli substancji mało popularnej i wytwarzanej u naszych południowych sąsiadów7.
Niestety nie wszystkie wwożone i wywożone z RP narkotyki udaje się zatrzymać. Powodem tego stanu rzeczy jest stosowanie przez przemytników coraz to
6.	http: www.narkomania.org.pl/czytelnia/przestepczosc-narkotykowa-nielegalny-rynek-narkotykow-cz.II pobrano 19.01.2014 r.
7.	A. Malczewski, Przestępczość narkotykowa i nielegalny rynek narkotyków, cz II, http: www.
narkomania.org.pl/czytelnia/przestepczosc-narkotykowa-nielegalny-rynek-narkotykow-cz.
II pobrano 19.01.2014 r.
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nowszych sposobów przemytu oraz fizycznej niemożności pełnej wykrywalności
spowodowanej np. bardzo dużym natężeniem ruchu granicznego (wjazd i wyjazd kilkunastu tysięcy osób i pojazdów na dobę). Skontrolowanie w tym czasie
wszystkich osób i środków transportu w sposób dający pełną gwarancję (100%)
ujawnienia substancji narkotycznych jest bardzo utrudnione, a nawet wręcz niemożliwe i żadna służba nie jest w stanie osiągnąć takiego wskaźnika. Sytuację tą
dodatkowo utrudnia fakt, że przestępczość narkotykowa przybiera coraz to nowe
formy przestępczości zorganizowanej. Tematyka ta jest bardzo często podnoszona
na forum Unii Europejskiej, w tej sprawie wypowiedział się Dyrektor Europolu Rob
Wainwright: Większość zorganizowanych grup przestępczych w dalszym ciągu skupia
swoją podstawową działalność wokół międzynarodowego przemytu narkotyków.
Grupy te dostosowują się do nowych możliwości popełniania przestępstw, zmieniają
metody oraz trasy przemytu, aby unikać organów ścigania. Obserwujemy coraz częstsze wykorzystywanie legalnych metod transportu handlowego, takich jak kontenery,
samoloty, usługi kurierskie i pocztowe. Pozwala to na przemycanie narkotyków przez
różnorodne punkty tranzytowe, co z kolei utrudnia ich przechwytywanie. Istotnym
czynnikiem ułatwiającym ten proceder okazały się także technologie internetowe,
powszechnie wykorzystywane na potrzeby marketingu i sprzedaży narkotyków8.
W sprawozdaniu komisji UE szczegółowo przedstawiono rolę Europy jako
jednego z najważniejszych światowych źródeł dostaw prekursora chemicznego
wykorzystywanego do produkcji heroiny (bezwodnik octowy). Europa odgrywa
również istotną rolę w zakresie pakowania, marketingu i promocji produktów
zawierających nowe substancje psychoaktywne9.
Należy zauważyć, że Polska po wejściu do Unii Europejskiej i Strefy Schengen
utrzymuje kontrolę graniczną tylko na granicy państwowej tzw. zewnętrznej czyli
z krajami, które nie są w UE oraz w portach lotniczych i morskich, gdzie odprawiani
są obywatele państw z poza Unii Europejskiej. Sytuację tę obrazuje mapa Polski
z naniesionymi Placówkami Straży Granicznej dokonującymi odprawy granicznej.
8.	Komisja Europejska, Nielegalne narkotyki: sprawozdanie UE ujawnia nowe niepokojące tendencje
dotyczące przemytu narkotyków i ich spożycia, http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,15441,nielegalne-narkotyki-sprawozdanie-ue-ujawnia-nowe-niepokojace-tendencje-dotyczace-przemytu-narkoty-pobrano-20.01.2014r.
9. Tamże
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W placówkach tych również funkcjonuje Służba Celna, realizując zadania między
innymi w kierunku przeciwdziałania przemytowi substancji narkotycznych.
Przedstawiona na poprzedniej stronie mapa10 wyraźnie pokazuje rozmieszczenie
przejść granicznych na granicy wschodniej i północnej oraz całkowity ich brak
na granicy południowej i zachodniej. Zgodnie z założeniami, kraje UE na granicy
zewnętrznej mają za zadanie przeciwdziałać przestępczości granicznej, w tym również przemytowi na kierunku wjazdowym i wyjazdowym. Nasuwa się tu jednak
pytanie w kontekście wypowiedzi Dyrektor Europolu Roba Wainwrighta: Czy jeżeli
w czasie, kiedy kontrola graniczna odbywała się na terenie wszystkich obecnych
krajów członkowskich Unii Europejskiej, a nie tylko na jej granicy zewnętrznej,
kwitł tzw. „biznes narkotykowy”, to czy obecnie brak kontroli granicznej na granicach wewnętrznych nie jest dużo większym ułatwieniem? Przemytnicy narkotyków
ponosili ryzyko wwozu narkotyków przejeżdżając przez kilka państw, gdzie byli
„narażeni” na ujawnienie i zatrzymanie przez służby graniczne. Na uwagę zasługuje,
że zazwyczaj przekraczając jedną granicę pomiędzy dwoma państwami, kontrolowani byli przez cztery służby: Policję lub Straż Graniczną oraz Służbę Celną
kraju, z którego wyjeżdżali oraz prze te same służby kraju, do którego wjeżdżali.
Możliwości wykrycia przemytu były zwielokrotnione, mimo to dokonywano prób
przemytu narkotyków, a także je przemycano. Biorąc pod uwagę obecny system
ochrony granicy państwowej, można mieć różne wątpliwości co do jego skuteczności, ponieważ przejścia graniczne stanowią tzw. „lejek”, przez który wszystkie
transporty bez względu na kraj muszą wjechać i być poddane kontroli.
Ważnym elementem jest również, że likwidowanie przestępczości narkotykowej
odbywa się także poza przejściami granicznymi - w miejscach ich produkcji czy też
dystrybucji. W tym celu służby policyjne rozwijają międzynarodową współpracę
operacyjną w ramach projektów na szczeblach europejskich i lokalnych, między
innymi współpracę trans -graniczna pomiędzy Niemcami, Ukrainą i Polską, w celu
przeciwdziałania przemytowi haszyszu i heroiny. Polskie służby uczestniczą w międzynarodowych operacjach celnych takich jak operacja „Inbus”, mająca za zadanie
ograniczenie przemytu narkotyków syntetycznych, czy „Kanał”, która z kolei miała
ograniczyć przemyt narkotyków z terenu Europy Wschodniej i Azji.
10. K. Sadło, Informator Straży Granicznej, www.strazgraniczna.pl, pobrano 20.12.2004 r.
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Analizując informacje, statystyki, konferencje UE, na których podnoszony jest
problem przestępczości narkotykowej, trzeba zauważyć, że w Polsce oraz w innych krajach UE następuje progres ilości przestępstw narkotykowych. Przytoczone
poniżej dane ukazują efekty przeciwdziałania przestępczości narkotykowej tylko
w okresie ujętym w artykule. W tabeli przedstawione zostały ujawnienia Straży
Granicznej w latach 2002-2008. Dane z 2008 roku dotyczą tylko zabezpieczeń tej
służby, co utrudnia ich porównywalność ze wskaźnikami z lat poprzednich. Pomimo tych ograniczeń, w 2008 roku widać wzrost ilości zabezpieczonej marihuany,
której Straż Graniczna skonfiskowała ponad 32 kg.
Tabela 1. Przemyt zatrzymany przez Straż Graniczną w latach 2000-2008.
Dane zawierają ujawnienia tylko Straży Granicznej bez udziału innych służb

Źródło: Dane ze Straży Granicznej (za 2007 i 2008 rok dostarczone w ramach sprawozdawczości
dla INCB) opracowane przez CINN11

Analizując statystyki zatrzymania narkotyków przez Straż Graniczną zauważalny
jest spadek ich ilości po wejściu Polski do Strefy Schengen, zwłaszcza haszyszu,
heroiny, kokainy czy tabletek ekstazy – domniemywać można, że wpływ na to
miało zniesienie kontroli granicznej na tzw. wewnętrznej granicy Unii Europejskiej.
Zatrzymanie marihuany utrzymało się na stałym poziomie, ponieważ zazwyczaj
zatrzymywana była w głębi kraju.

11.	A. Malczewski, Przestępczość narkotykowa i nielegalny rynek narkotyków, cz II, www.narkomania.org.pl/czytelnia/przestepczosc-narkotykowa-nielegalny-rynek-narkotykow-cz.II, pobrano
19.01.2014 r.
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Straż Graniczna poza zatrzymaniem przemytu ujętym w tabeli 1., brała również
udział w zatrzymywaniu narkotyków we współdziałaniu z innymi służbami. Dla
porównania i zobrazowania sytuacji na rynku narkotykowym, właściwym jest
podanie statystyk zatrzymania narkotyków przez Służbę Celną i Policję, również
w okresie, który jest poddawany analizie względem Straż Granicznej. Dane zatrzymanych narkotyków przez Służbę Celną prezentuje tabela 2.
Tabela 2. Ujawnienia Służby Celnej w latach 2000-2008

Źródło: Dane Służby Celnej Ministerstwa Finansów opracowane przez CINN12

12.	A. Malczewski, Przestępczość narkotykowa i nielegalny rynek narkotyków, cz II, www.narkomania.org.pl/czytelnia/przestepczosc-narkotykowa-nielegalny-rynek-narkotykow-cz.II, pobrano
19.01.2014 r.
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Dane dotyczące narkotyków zatrzymanych przez Policję w okresie 2000-200813:

Biorąc pod uwagę powyższe statystki bardzo widoczne jest, że przestępczość narkotykowa pomimo zatrzymywania „towaru” oraz sprawców przemytu i dystrybucji
– nie ulega likwidacji. Powstaje więc pytanie, jaki procent przemycanych rozprowadzanych narkotyków i sprawców przestępstw zostaje zatrzymany? Podejrzewać
można, że odsetek zatrzymanych narkotyków jest znikomy, gdyż jest w dalszym
ciągu opłacalny, pomimo strat oraz zagrożenia długoletnią karą pozbawienia wolności przemytników i dystrybutorów. Według Wolfganga Götza, Dyrektora Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii: Nasila się tendencja

13.	A. Malczewski, Przestępczość narkotykowa i nielegalny rynek narkotyków, cz II, www.narkomania.org.pl/czytelnia/przestepczosc-narkotykowa-nielegalny-rynek-narkotykow-cz.II, pobrano
19.01.2014 r.
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do produkowania nielegalnych narkotyków niedaleko tych rynków, na których planuje
się ich zbyt, co zmniejsza prawdopodobieństwo ich przechwytywania. Skutkiem tych
tendencji są coraz większe koszty, jakie musimy obecnie ponosić w kontekście bezpieczeństwa społecznego, zdrowia ludności oraz dodatkowego obciążenia zasobów
policji, które już i tak są maksymalnie eksploatowane14.
Na powodzenie uprawiania powyższego procederu ma zapewne wpływ rozwój
globalizacji: miejsca produkcji, składowania i tranzytu znajdują się w coraz liczniejszych państwach. Ogromny wpływ na rozwój tej sytuacji ma ponadto Internet,
zarówno jako narzędzie komunikacji, jak i miejsce sprzedaży. Innowacje obserwuje
się jednak także w obszarze produkcji: mówi się, że UE jest kluczowym „źródłem
wiedzy specjalistycznej i know-how”, jeżeli chodzi o uprawę marihuany, produkcję
narkotyków syntetycznych oraz ukrywanie kokainy15.
Osobnym zagadnieniem, ułatwiającym przemyt narkotyków, poza opisanym
powyżej stopniem zorganizowania przestępczości i zniesieniem kontroli granicznej,
są coraz bardziej udoskonalane metody przemytu narkotyków, którym należałoby
poświęcić osobny artykuł.
Reasumując, przed służbami zajmującymi się likwidacją przestępczości narkotykowej w obecnej rzeczywistości stoją trudne zadania, a ich powodzenie może być
uzależnione od zacieśnienia faktycznej współpracy międzynarodowej.

Streszczenie
Artykuł dotyczy problematyki przeciwdziałania przez Straż Graniczną przemytowi
narkotyków do Polski na przestrzeni lat 2000-2008 w zmieniającej się sytuacji geopolitycznej oraz po zmianie systemu ochrony granicy państwowej. Ukazuje dane
dot. ilości ujawnionych w podanym okresie czasu narkotyków przez trzy służby
tj. Straż Graniczną, Policję oraz Służbę Celną w aspekcie problemy przestępczości
narkotykowej.
Słowa kluczowe: placówka Straży Granicznej, Straż Graniczna, policja, Służba
Celna, narkotyki.
14.	Komisja Europejska, Nielegalne narkotyki: sprawozdanie UE ujawnia nowe niepokojące tendencje
dotyczące przemytu narkotyków i ich spożycia, www.sprawnik.pl/artykuly,10223,15441,nielegalne-narkotyki-sprawozdanie-ue-ujawnia-nowe-niepokojace-tendencje-dotyczace-przemytu-narkoty, pobrano 20.01.2014 r.
15. Tamże.
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Summary
The Border Guard in the fight against drug crime in the period 2000-2008
The article is concerned with the issues of prevention, by Border Guard, of drug
smuggling into Poland, within the time of 2000-2008, in a changing geopolitical
situation and after the change of country border’s guarding system. The article shows data concerning the quantity of drugs revealed in given time by three
services, which are Border Guard, Police and Customs Service, in the aspect of
drug crimes’ problems.
Keywords: Border Guard Outpost, Border Guard, Police, Customs Service, drugs.
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RECENZJE

Recenzja wydawnicza opracowania zbiorowego
pt. Ekonomiczno-prawne aspekty prowadzenia
działalności gospodarczej w Polsce, pod
red. Jacka Chedy, Fundacja Ius Medicinae,
Warszawa 2012, ss. 290.
Zenon Ślusarczyk
Podjęty przez autorów książki temat jest aktualny i ważny. Działalność gospodarcza,
zwłaszcza w warunkach gospodarki wolnorynkowej, jest zjawiskiem złożonym,
wieloaspektowym, podlegającym ciągłym zmianom i korektom.
Recenzowana książka jest dziełem zbiorowym 13 autorów pod redakcją Jacka
Chedy. We wstępie książki jej redaktor słusznie stwierdza, że prowadzenie działalności gospodarczej dzisiaj w warunkach globalizacji i aktualnego światowego
kryzysu, to wyzwania z którymi wielu przedsiębiorców nie potrafi sobie poradzić.
Dlatego dobra orientacja w zmieniającej się sytuacji rynkowej wewnętrznej i zewnętrznej może pomóc przedsiębiorcom właściwie oceniać szanse i możliwości
dalszego rozwoju ich firm. Odnosi się to także do poszukiwania przez nich optymalnych metod i form zarządzania firmą, optymalnego wykorzystania potencjału
pracowników, szukania nowych form marketingowych itp.
Słusznie też zwraca się w tym kontekście uwagę na współczesną konieczność
uwzględniania w działalności przedsiębiorstw spraw ochrony środowiska naturalnego. Wymienione i inne jeszcze zagadnienia opisują, analizują i oceniają autorzy
książki.
Książka składa się z 4 odpowiednio usystematyzowanych problemowo części,
podzielonych na rozdziały.
W części pierwszej zatytułowanej Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie – wybrane zagadnienia autorzy piszą m.in. o takich istotnych dla tego
zarządzania aspektach jak: kultura organizacji jej etyczne aspekty, integracja pracowników, ich motywowanie, konieczności uwzględniania bezpieczeństwa zewnętrznego w działalności organizacji, itd.
W części drugiej nazwanej: Uwarunkowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa nastawionego na konsumenta – omówiono krótko zarządzanie działaniami
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marketingowymi, metody badań potrzeb i zachowań konsumentów oraz strategie
nazewnicze jako element gry marketingowej. Część interesująca, szczególnie ze
względu na jej interdyscyplinarność.
Natomiast w części 3 nazwanej: Specyfika i szanse rozwojowe w prowadzeniu
działalności gospodarczej wybranych sektorów polskiej gospodarki poszczególni
autorzy scharakteryzowali prowadzenie działalności gospodarczej przez polskich
przedsiębiorców ale i takie podmioty jak zakłady opieki zdrowotnej a nawet przez
niektóre organizacje pozarządowe.
Część 4 pt. Wpływ ochrony środowiska na prowadzenie działalności gospodarczej,
jest interesująca z dwóch względów. Po pierwsze dotyczy ona ochrony środowiska,
której potrzeba przez wiele lat nie była dostrzegana, a dzisiaj staje się jednym z głównych elementów uwzględnianych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
po drugie autorzy dokonali analizy nie tylko z punktu widzenia prawodawstwa
polskiego ale i prawa UE i prawa międzynarodowego.
Rozdziały książki przygotowane przez poszczególnych Autorów zasługują na
opublikowanie. Przedstawiona w nich problematyka ukazuje, jak złożonym problemem jest obecnie prowadzenie działalności gospodarczej, przed jakimi wyzwaniami stają ci, którzy taką działalność pragną rozpocząć lub chcą się utrzymać na rynku. Należy podkreślić, że wyjątkową wartością tego opracowania jest
interdyscyplinarne spojrzenie na prowadzenie działalności gospodarczej. Mamy
tu ujęcia specjalistów z zakresu zarządzania, ekonomii, transportu, prawników,
a także pedagogów, językoznawców czy politologów. Wartością książki jest też jej
aktualność i bogata bibliografia towarzysząca opracowaniom, która wnikliwemu
czytelnikowi pomoże w pogłębieniu wiedzy na tematy związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej w naszym kraju. Książka spełnia podstawowe wymogi
metodologiczne (przegląd źródeł i bibliografii przedmiotowych, definicje, itd.). To
samo stwierdzenie odnosi się do oceny merytorycznej.

Recenzja książki: Jacek Wieczorek, Efektywne
zarządzanie kompetencjami – tworzenie przewagi
konkurencyjnej firmy, Ośrodek Doradztwa
i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2008,
ss. 123.
Alina Maria Basak
W warunkach konkurencji firm, działających na wolnym rynku, przy porównywalnych możliwościach technologicznych, kompetencje pracowników są jednym
z najważniejszych elementów tworzenia przewagi konkurencyjnej. Skoncentrowanie się na kompetencjach kluczowych dla organizacji pozwala na optymalizację
funkcjonowania w coraz bardziej złożonym i zmiennym środowisku biznesowym
oraz osiągnięcie większego zadowolenia klientów. Dobrze funkcjonujący system
zarządzania kompetencjami pozwala też określić przyczyny niewystarczającej konkurencyjności, wynikające z braków kompetencyjnych pracowników. Systemy kompetencyjne w organizacjach decydują o ich specyfice, kulturze organizacyjnej i sposobie pracy. Wiele firm definiuje więc najważniejsze dla siebie obszary kompetencji
i włącza je do planów strategicznych. Są one trudne do naśladowania przez firmy
konkurencyjne i stanowią ważny element budowania przewagi konkurencyjnej.
Prezentowana publikacja odzwierciedla kolejne kroki związane z tworzeniem
wizji budowania przewagi konkurencyjnej firmy na podstawie kompetencji wraz
z ich implementacją we wszystkich aspektach zarządzania organizacją.
Rozdział pierwszy zatytułowany Kompetencje a przewaga konkurencyjna, ukazuje
kontekst budowania przewagi konkurencyjnej na podstawie systemów kompetencyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych wyznaczników funkcjonowania każdej firmy takich, jak: wizja, misja, wartości i strategia działania.
Przedstawia także wpływ kompetencji i systemów zarządzania nimi na tworzenie
kultury organizacyjnej.
Rozdział drugi Systematyka kompetencji, przedstawia i wyjaśnia definicje kompetencji oraz ich rodzaje. Opisuje również metodologię tworzenia ksiąg kompetencji
i profili kompetencyjnych oraz sposoby doboru kompetencji i profilu ze względu
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na realizowaną strategię firmy i pożądane poziomy kompetencji. Prezentuje też
sposoby ważenia i mierzenia kompetencji.
Rozdział trzeci Implementacja profili kompetencyjnych w narzędziach zarządzania zasobami ludzkimi, przedstawia wszystkie możliwe obszary stosowania profili
kompetencyjnych w firmie wraz z metodami ich realizacji. Autor prezentuje etapy
tworzenia opisów stanowisk z uwzględnieniem kompetencji, narzędzia używane
w rekrutacji i selekcji kandydatów uwzględniające kompetencje, kompetencyjny
system oceny okresowej, metody podnoszenia kompetencji oraz zasady oceny
efektywności programów szkoleniowych. Przedstawia też proces planowania ścieżek kariery i awansów z uwzględnieniem kompetencji oraz zasady wynagradzania
pracowników poprzez przenoszenie profilu kompetencyjnego na systemy wartościowania stanowisk pracy i systemy premiowania.
Książkę zamyka załącznik przedstawiający kompletną księgę kompetencji, którą
można zastosować do tworzenia profili kompetencyjnych.
Prezentowana publikacja systematyzuje wiedzę na temat kompetencji i zarządzania kompetencjami w organizacji. Walorem książki jest metodologia wdrażania
systemów kompetencyjnych, ilustrowana przykładami z firm funkcjonujących
w Polsce. Książka ta jest adresowana do osób, które szukają możliwości i sposobów
podniesienia konkurencyjności firm, w których pracują i którymi kierują, przez
efektywne zarządzanie kompetencjami, rozwój istniejących w organizacji kompetencji oraz kreowanie nowych kompetencji i ich zastosowań.

KARPACKI PRZEGLĄD NAUKOWY
WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW
PROPONOWANYCH DO PUBLIKACJI
WYMOGI REDAKCYJNE
Warunkiem zakwalifikowania artykułu do druku jest uzyskanie pozytywnej recenzji
oraz spełnienie poniższych wymogów redakcyjnych:
– objętość artykułu problemowego nie powinna przekraczać 40 tysięcy znaków
ze spacjami, zaś informacje o konferencjach i recenzje książek do 3 stron;
– format Word doc, czcionka 12 Times New Roman, odstęp 1,5 wiersza, tekst
wyjustowany, marginesy 2,5 cm;
– układ pracy powinien być następujący: imię i nazwisko autora, tytuł pracy,
wprowadzenie, treść główna podzielona na części z nagłówkami, streszczenia
i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (wraz z przetłumaczonym
tytułem), wykaz literatury zatytułowany bibliografia i wykaz aktów prawnych
(jeśli były w pracy wykorzystane);
– dopuszcza się prace w języku obcym, szczególnie z obszaru Euroregionu Karpackiego, wówczas wymagane jest dodatkowo streszczenie w języku polskim.
– przypisy według standardu europejskiego (na dole każdej strony) według
wzoru:
• Czasopisma i pozycje zwarte:
1. K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń 1999, s 23.
2. L. Pytka, Resocjalizacja – anachronizm, utopia czy nowe wyzwanie socjopedagogiczne?, [w:] B. Urban (red.), Dewiacje wśród młodzieży, Kraków 2001, s. 34.
3. W. Sikorski, Psychoterapia jako czynnik wspomagający w praktyce wychowawczej, „Opieka – Wychowanie – Terapia” 1995, nr 3, s. 21-22.

– w tekście przy autorach podajemy inicjały imienia i nazwisko konsekwentnie
za każdym razem;
– przy powtórnych cytowaniach stosujemy: K. Olechnicki, P. Załęcki,
Słownik..., s. 23;
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– bibliografia powinna być przygotowana w układzie alfabetycznym bez podziału na rodzaje publikacji;
–b
 ibliografia powinna obejmować wyłącznie pozycje cytowane w artykule.
• Akty prawne
– w tekście: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi;
– w przypisie i w wykazie tak samo: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. nr 153, poz. 1270
z późniejszymi zmianami;
– jeśli tekst jednolity: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi, tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 153, poz.
1270 z późniejszymi zmianami;
– jeśli ustawa wielokrotnie cytowana to: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.
prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. nr 153, poz.
1270 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: p.p.s.a.
Wykaz aktów prawnych ułożony według hierarchii ważności: najpierw ustawy,
następnie rozporządzenia i chronologicznie od najmłodszej.
Strony WEB – muszą być dołączone do wersji elektronicznej pracy, jako kompletne strony sieci WEB, według wzoru:
J. Kowalski, Nafta Polska chce przygotować rekomendację co do prywatyzacji
PKN Orlen do czerwca, http://www.rzeczpospolita.pl/ekonomia/index.html?of=4&al, pobrano 20.12.2004 r.

Autorzy (jeśli podani), Tytuł strony (do tytułu link do kompletnej strony WEB
zapisanej na CD-ROM), adres z dokładnością do pliku i do „query string”
(adres pobrany z właściwości linku), stan na dzień: data
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Do artykułu należy dołączyć informację o autorze: imię i nazwisko, tytuł naukowy,
miejsce pracy, stanowisko, adres do korespondencji, telefon, e-mail.
Autorzy tekstów proszeni są o przesyłanie prac podpisanych własnym nazwiskiem,
opatrzonych wyraźną prośbą o wykorzystanie materiału na łamach czasopisma.
Redakcja nie płaci honorariów.
Teksty nie zamawiane nie są zwracane.
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i zmiany tytułu artykułu,
bez porozumienia z Autorem.
Wszyscy Autorzy otrzymują egzemplarz autorski czasopisma.
Teksty artykułów należy przesyłać na adres: ktnio.kpn@gmail.com

