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Od redakcji
Alina M. Basak
Z zadowoleniem oddajemy w ręce Czytelników trzeci numer Karpackiego Przeglądu Naukowego, który nawiązując do poprzednich edycji pisma, porusza ważne
kwestie historyczne, polityczne i społeczne, widziane w perspektywie zachodzących
przemian, zarówno w Polsce, jak i w innych państwach. Tradycja i współczesne
nurty w naukach społecznych skłaniają wielu badaczy do podejmowania tematów
trudnych, wymagających pogłębionych analiz, tak teoretycznych, jak i empirycznych. Trudno też wyobrazić sobie kreowanie właściwej polityki społecznej bez
znajomości doświadczeń historycznych w tym względzie. Stąd w przedłożonym
numerze naszego pisma znajdują się odwołania do materiałów historycznych, by
w pełniejszym świetle widzieć problematykę współczesnego świata, dokonując
nowej reinterpretacji wybranych problemów społecznych. Uzupełnieniem, które
stało się integralną częścią naszego pisma, są publikowane recenzje, wskazujące
na szerszy kontekst omawianych w zasadniczej części zagadnień problemowych.
Wstępną częścią prezentowanego pisma jest Pro memoria poświęcone zmarłemu w dniu 31 maja 2012 roku w Lublinie Łukaszowi Czuma, wyjątkowemu
człowiekowi, wybitnemu uczonemu, człowiekowi wielkiego serca, który był przy
tym niezwykle skromny, wrażliwy, uczynny, a przede wszystkim był przyjacielem
studentów i redaktorem naczelnym Karpackiego Przeglądu Naukowego.
W części pierwszej prezentowane są rozprawy naukowe. Katarzyna i Waldemar
Basak w artykule Militarna rola świątyń buddyjskich w Japonii w okresie od X do XVI
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wieku, opisują wprowadzenie, rozprzestrzenianie i umacnianie się buddyzmu w Japonii oraz jego koegzystencję z shintoizmem w wiekach VI-VIII. Prezentują historię
powstawania świątyń buddyjskich oraz proces przekształcania ich w instytucje
militarne posiadające własne armie. Tomasz J. Kotliński w artykule Zarys historii
stowarzyszeń asystentów polskich szkół wyższych jako przyczynek do dziejów nauki
polskiej, podejmuje ważny temat powoływania i funkcjonowania stowarzyszeń asystentów w Polsce XX wieku. Autor przedstawia historię tych stowarzyszeń w zarysie,
skupiając się na ich działalności finansowej, naukowej, wydawniczej, podkreślając
ich ważność w rozwoju polskiej nauki, koleżeństwa i solidarności naukowej. Kolejne artykuły prezentują współczesne zagadnienia, opierając się na podstawach
prawnych. Katarzyna Głód w artykule Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jako
element bezpieczeństwa i porządku publicznego, dokonuje analizy aktów prawnych
i literatury w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz funkcjonowania
organów administracji publicznej działających na rzecz zapewnienia tego bezpieczeństwa. Radosław Kamiński w artykule Istota i teorie samorządu terytorialnego,
podjął próbę zdefiniowania i określenia istoty samorządu terytorialnego w nauce
prawa administracyjnego. Zaprezentował podstawowe teorie samorządu, których
poznanie w znacznym stopniu ułatwia zrozumienie idei i tym samym działalności
samorządu. W tej części znalazł się też artykuł Wojciecha Skubisza zatytułowany
Sądownictwo konstytucyjne jako gwarancja nadrzędności Konstytucji w systemie
źródeł prawa. Kontrola konstytucyjności prawa. Autor opisuje podstawy prawne
i rodzaje sądowej kontroli zgodności ustaw z konstytucją, która jest realizowana
przez szczególny organ władzy sądowniczej – trybunał konstytucyjny lub sąd konstytucyjny. Kolejne artykuły podejmują problematykę społeczną. Jaroslava Kmecová
w artykule Nezamestnanosť ľudí ako vážny sociálno-ekonomický problem, opisuje
socjalno-ekonomiczne problemy bezrobocia i ukazuje działania podejmowane
w Republice Słowacji w celu rozwiązania tego problemu. Alina Maria Basak prezentuje artykuł zatytułowany Fenomen gier komputerowych, w którym przedstawia
istotę i rodzaje gier komputerowych. Wskazuje na ich fenomen w kulturze masowej
współczesnego świata. Gry komputerowe stały się jedną z najpopularniejszych
form spędzania wolnego czasu, budzą jednak wiele kontrowersji. Z jednej strony
są odbierane jako nowoczesna i bardzo atrakcyjna zabawa, pozwalająca przeżyć
wiele atrakcyjnych przygód w wirtualnym świecie. Z drugiej strony, ta nowoczesna
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forma zabawy przeraża ogromnym ładunkiem przemocy i wyrafinowanym okrucieństwem, wpływając negatywnie na rozwój młodych ludzi. W ostatnim artykule,
zatytułowanym Poczucie sensu życia a doświadczenie cierpienia u osób w stanie
terminalnym choroby nowotworowej, Joanna Ciąpała poddała psychologicznej
analizie związek pomiędzy poczuciem sensu życia a doświadczeniem cierpienia
u osób w stanie terminalnym choroby nowotworowej. Wyniki badań potwierdzają,
że poczucie sensu życia w sposób istotnie statystyczny modyfikuje doświadczenie
cierpienia u badanych osób. Choroba może pozytywnie zmienić postawę wobec
świata i siebie. Tylko akceptacja, a więc uznanie jej istnienia może stanowić pomoc,
w jej twórczym przeżywaniu jednostkowym i społecznym.
W drugiej części pisma zamieszczono trzy recenzje publikacji. Waldemar Basak
przedstawia recenzję publikacji Pawła Fornala, Żydzi w Urzędzie Bezpieczeństwa
w południowo-wschodniej Polsce 1944-1956, Wydawnictwo Ruthenus, Krosno 2012.
Janusz Gęsicki jest autorem recenzji wydawniczej publikacji Edyty Winiarskiej
i Waldemara Basak, Zespól Szkół w Korczynie wobec środowiska lokalnego, Ruthenus,
Krosno 2010. Z kolei Helena Słotwińska przedstawia recenzję książki Aliny Marii
Basak i Lidii Przybylskiej, Aktualność założeń programu wychowawczego bł. Marceliny Darowskiej (1827-1911). Studium w świetle badań absolwentów Szkoły Sióstr
Niepokalanek w Jarosławiu, Ruthenus, Krosno-Jarosław 2012.
Zebrane i prezentowane w tym numerze Karpackiego Przeglądu Naukowego teksty obejmują szeroką i zróżnicowaną problematykę. Zarówno rozprawy naukowe,
jak i recenzje publikacji, podejmują tematy istotnie ważne ze społecznego punktu
widzenia, które powinny spotkać się z zainteresowaniem czytelników, skłonić do
refleksji i podjęcia dyskusji naukowej.

Pro Memoria
Piotr Pacuła
W dniu 31 maja 2012 roku zmarł w Lublinie Łukasz Czuma, emerytowany
profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wybitny uczony, specjalista z zakresu
teorii ekonomii, historii myśli ekonomicznej i doktryn ekonomicznych, oddany
nauczyciel akademicki, działacz niepodległościowy, człowiek wielkiego serca,
niezwykle skromny, wrażliwy, uczynny, a przede wszystkim przyjaciel Braci
Studenckiej i redaktor naczelny Karpackiego Przeglądu Naukowego.
Łukasz Czuma urodził się 9 czerwca 1935 roku w Zakopanem. Był siódmym dzieckiem Ignacego Czumy (1891-1963) i Lubow Szujskiej (1899-1984). Jako siódmy
chłopak w rodzinie był chrześniakiem Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Pochodził z rodziny inteligenckiej. Ojciec Ignacy Czuma był profesorem skarbowości
i prawa skarbowego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, posłem na Sejm RP,
współtwórcą Konstytucji kwietniowej z 1935 roku, szambelanem papieża Piusa XII.
Matka Lubow pochodziła z rodziny kniaziowskiej Szujskich, z dynastii Rurykowiczów, była absolwentką Konserwatorium Muzycznego w Krakowie. Stryjem
Łukasza był generał brygady Walerian Czuma (1890-1962), oficer II Brygady Legionów Polskich oraz Dowódca Obrony Warszawy we wrześniu 1939 roku. Rodzina
Czumów od 1922 roku związała życie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim,
który nie tylko był miejscem pracy, ale również domem. Dzieci wychowywane były
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w duchu religijnym i patriotycznym. Przykład prof. Ignacego Czumy, więźnia obu
krwawych ideologii, odcisnął trwałe piętno na postawach i poglądach jego dziesięciorga dzieci, zwłaszcza synów: Huberta (1930) – duszpasterza akademickiego,
Łukasza (1935) – profesora KUL, Andrzeja (1938) – działacza niepodległościowego,
posła i ministra oraz Benedykta (1941) – działacza niepodległościowego.
Po ukończeniu nauki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica
w Lublinie, Łukasz Czuma w 1952 r. zapisał się na studia na Sekcję Filozofii Praktycznej na wydziale filozoficznym KUL. Magisterium uzyskał w 1958 roku na podstawie pracy pisanej pod kierunkiem prof. Hanny Waśkiewicz (1919-1993). Temat
pracy magisterskiej brzmiał Rola prawa w dziejach ludzkości w poglądach Władimira Siergiejewicza Sołowiewa (rosyjskiego myśliciela katolickiego z II połowy
XIX wieku). W 1962 r. obronił pracę doktorską zatytułowaną Inwestycje jako czynnik
wzrostu gospodarczego w poglądach W. W. Rostowa, W. A. Lewisa i D. Hamberga,
pisaną pod kierunkiem prof. Czesława Strzeszewskiego (1903-1999). W 1961 roku
został asystentem, a w 1963 roku adiunktem w Sekcji Filozofii Praktycznej Wydziału
Filozofii Chrześcijańskiej KUL. W 1972 roku przeprowadził kolokwium habilita-
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cyjne na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL, w oparciu o dysertację François
Perroux teoria wzrostu zharmonizowanego a rozwój gospodarczy południowych
Włoch. Habilitacja została zatwierdzona przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego,
Nauki i Techniki w październiku 1981 roku.
Od października 1981 roku wykładał w Sekcji Ekonomii Wydziału Nauk Społecznych KUL, świeżo reaktywowanego po zamknięciu w 1954 roku W 1983 roku
dostał nominację na docenta, a w 1985 roku na kierownika Katedry Teorii Ekonomii w tejże Sekcji. W roku akademickim 1992/93 otrzymał nominację Rektora
KUL na profesora nadzwyczajnego, w roku 2000 uzyskał tytuł naukowy profesora
nauk ekonomicznych, a w 2006 roku stanowisko profesora zwyczajnego KUL.
Był promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich oraz wypromował 7 doktorów. Profesor Łukasz Czuma aktywnie uczestniczył w działalności organizacyjnej
w dziedzinie nauki.
Od początku lat 70. uczestniczył w pracach Wydziału Nauk Społecznych Towarzystwa Naukowego KUL, pełniąc w rożnych okresach funkcje sekretarza, wiceprzewodniczącego i przewodniczącego Wydziału (1981-85). W latach 1975-1985
działał jako współredaktor „Roczników Nauk Społecznych” TN KUL. W 1983 r.
opracował program studiów dla powstającej Sekcji Ekonomii KUL. Było to zajęcie
pionierskie w PRL, gdyż nie powielał modelu studiów ekonomicznych funkcjonujących na polskich uczelniach. Nie wzorował się również na modelu z uczelni
zachodnich, gdyż uwzględniał specyfikę wychowawczą Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego. Program po zaakceptowaniu przez prof. Stanisława Wellisza z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku, a następnie przez władze KUL, został wprowadzony w życie. Istotną rolę w rozwoju Sekcji Ekonomii KUL odegrał Czuma
w latach 1994-1996, kiedy Sekcją tą kierował, osiągając zwiększenie limitu przyjęć
studentów na studia ekonomiczne.
W latach 1966-1967 przebywał na stypendium naukowym w Rzymie, Paryżu
i Londynie. Po trwającej blisko 20 lat przerwie spowodowanej odmową wydania paszportu z przyczyn politycznych wyjechał na stypendium naukowe w roku
akademickim 1984/85 na Katolicki Uniwersytet w Leuven, a w 1986 r. do Rzymu.
Od drugiej połowy lat 80-tych uczestniczył w międzynarodowych konferencjach
naukowych i wygłaszał referaty, następnie publikowane w wydawnictwach zagranicznych i polskich. W latach 1988 i 1989 wyjeżdżał na Uniwersytet w Hull w Anglii
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z wykładami na temat zmian gospodarczych w Polsce w XX wieku. Profesor Czuma
od lat 70-tych XX wieku przez około dwadzieścia lat wykładał w Instytucie Wyższej
Kultury Religijnej katolicką naukę społeczną z akcentem na wskazania w dziedzinie
ekonomicznej. Wykładów Profesora Łukasza Czumy w Instytucie wysłuchało kilka
tysięcy słuchaczy. W pierwszej połowie lat 80-tych wygłosił szereg odczytów dla
działaczy podziemnej „Solidarności” i „Solidarności Rolników Indywidualnych”.
Podejmował na nich aktualne zagadnienia dotyczące życia społeczno-politycznogospodarczego w burzliwym okresie naszej historii. Spotkania, na których zbierało
się od kilkudziesięciu do kilkuset osób, przybierały formę wykładu z możliwością
dyskusji. Uczestnicy takich spotkań zapoznawali się z poglądami Profesora Czumy,
które były odtrutką na informacje i komentarze pochodzące z monopolistycznych
środków przekazu. Wykłady odbywały się pod ścisłą kontrolą służb bezpieczeństwa.
Potrzeba było dużej odwagi cywilnej, by głosić swoje poglądy odmienne od oficjalnych. Często zdarzało się, iż po takim wykładzie profesor Czuma był wzywany
na przesłuchanie, zastraszany bądź ośmieszany w prasie lokalnej. Perypetie swoje
opisuje w jednym z rozdziałów książki pt. Wspomnienia z PRL-u (2001). Działalność dydaktyczną Łukasz Czuma rozpoczął na KUL w 1961 roku, prowadząc na
przestrzeni około 50 lat wszystkie rodzaje zajęć. Przez całe lata pracy dydaktycznej
starał się wykładać ekonomię niemarksistowską. Był jednym z nielicznych ekonomistów w Polsce, którzy w latach PRL-u wykładali tę naukę w sposób zasadniczo
różny od narzuconych programów i doktrynalnych założeń. Przez ten fakt studenci
KUL byli wolni od duchowych trucizn obowiązującego na wszystkich uczelniach
wykładu z ekonomii politycznej. Czuma wykładał w oparciu o zachodnią literaturę
ekonomiczną. Zwracał też uwagę na polską myśl ekonomiczną (niemarksistowską), a mianowicie dorobek teoretyczny i praktyczny takich autorów i działaczy
polskich jak np. Władysław Grabski (1874-1938), Stanisław Grabski (1871-1949),
Eugeniusz Felicjan Kwiatkowski (1888-1974) i inni, przemilczani w latach PRL-u.
Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez Czumę były interesujące, cieszyły się wśród
studentów dużym zainteresowaniem, jego opinie wyrażane były zdecydowanie
i ostro. Profesor Czuma prezentował swój krytyczny stosunek zarówno do ekonomii
marksistowskiej jak i do szeregu form aplikowania w Polsce i w innych krajach
postkomunistycznych doktryny neoliberalnej. Profesor Czuma pozostawił niezwykle rozległy dorobek naukowy, którego charakterystyczną cechą jest szeroki
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obszar podejmowanych problemów i ujmowanie zagadnień ekonomicznych, także
w aspekcie socjologicznym, filozoficznym i historycznym.
Czuma był jednym z nielicznych w Polsce autorów prac ekonomicznych wyraźnie
akcentujących swoje doktrynalne założenia związane z katolicką nauką społeczną.
Szereg prac Czumy bezpośrednio poświęconych jest tej nauce – a doskonałym jej
przykładem, jest książka Katolicka nauka społeczna (1993). Czuma omawia w niej
m.in. takie zagadnienia jak zawarta w encyklikach papieskich krytyka doktryny
socjalistycznej i równolegle – liberalizmu gospodarczego, ustalenia dotyczące roli
i funkcji państwa, interwencjonizmu państwowego, negatywnych następstw wolnej
konkurencji, ekonomicznych i społecznych problemów krajów III świata, rozwoju ekonomicznego i ekorozwoju. W pracach z zakresu teorii ekonomii i historii
myśli ekonomicznej Czuma z dużym zaangażowaniem podejmował polemikę
z założeniami i twierdzeniami ekonomii marksistowskiej, kwestionując zwłaszcza jej ustalenia dotyczące pojęcia dobra gospodarczego, teorii wartości, teorii
cen, funkcji pieniądza, teorii rozwoju gospodarczego. Reprezentatywną dla tego
nurtu prac Ł. Czumy jest jego książka Niemarksistowska teoria ekonomii, wydana
najpierw w 1989 r. poza zasięgiem cenzury, później w rozszerzonej wersji pod tytułem Wprowadzenie do ekonomii i Ekonomia między socjalizmem a liberalizmem.
Zainteresowania historią myśli ekonomicznej znalazły wyraz w wydanej wspólnie
z profesorem Antonim Jaroszem monografii Doktryny ekonomiczne (1997). Bardzo
oryginalne i inspirujące są zawarte w tej książce omówienia wpływu chrześcijaństwa
w Średniowieczu, protestantyzmu w czasach nowożytnych, religijnych i niereligijnych wizji w wieku XX na myśl ekonomiczną, a także uwagi o „filosowietach”
w ekonomii zachodniej. Wyrazem zainteresowań historią gospodarczą Czumy jest
jego książka Zmiany gospodarcze w Polsce XX wieku (1991) oraz wersja angielskojęzyczna Economic Changes in XX Century’s Poland (1994), w której omawia on
strukturalne przekształcenia w polskiej gospodarce w okresie międzywojennym,
skutki II wojny światowej, lata PRL-u – wprowadzenie, funkcjonowanie i rozpad
socjalistycznego systemu, wreszcie kierunki transformacji po roku 1989 roku.
W artykule Wkład gospodarczy pokolenia Polski niepodległej (1918-1939), który
jest wynikiem około 30-letnich badań, Czuma wykazał osiągnięcia gospodarcze
Polaków na przestrzeni zaledwie dwudziestu lat, przekształcenie z gospodarki kraju
kolonialnego na gospodarkę kraju niepodległego, decydującego o sobie w życiu
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gospodarczym. Artykuł ukazał się w 1979 roku i był odpowiedzią na głoszoną
przez propagandę komunistyczną tezę, że okres niepodległej Polski był czasem
stagnacji gospodarczej, a nawet regresji. Trzecią grupę tematyczną w pracach
Ł. Czumy tworzą jego publikacje poświęcone problemom ekonomiki i polityki
regionalnej – Wpływ czynników instytucjonalnych na rozwój gospodarczy regionów
opóźnionych we Włoszech (1969). Zagadnieniom rozwoju regionalnego poświęcił
Czuma wspomniana wyżej swą rozprawę habilitacyjną, była to pierwsza w Polsce
obszerniejsza praca zawierająca ocenę tzw. teorii polaryzacyjnej i wykorzystanie
wskazania tej teorii w polityce regionalnej w jednym z krajów Wspólnoty Europejskiej. Do zagadnień regionalnego rozwoju i prowadzonej w tym zakresie polityki
Unii Europejskiej powraca Czuma w kontekście problemów polskich, ujmując je
ogólnie Regionalny rozwój w Unii Europejskiej. Zastosowania dla Polski (1994)
i w sposób adresowany do warunków wschodnich regionów naszego kraju Usługi
w teorii ekonomii i w życiu gospodarczym (1998), Dylematy polityki gospodarczej
państwa (1998). Łukasz Czuma jest autorem wielu haseł encyklopedycznych,
zwłaszcza w Encyklopedii Katolickiej, Encyklopedii Białych Plam, Powszechnej
Encyklopedii Filozofii i Encyklopedii Filozofii Polskiej wydawanej przez Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu oraz Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powszechnej, Wydawnictwo Gutenberg Print. Wspomnieć wypada również o publikacjach
popularnonaukowych ukazujących się poza cenzurą, wydawanych przez Solidarność, np. Uwagi o odnowie, Dwa znaczenia praworządności, Metody propagandy,
Poprawiajmy podręczniki historii, Kodeks karny a trzy kategorie obywateli w PRL.
Profesor Łukasz Czuma był nie tylko naukowcem, ale również działaczem opozycji
niepodległościowej, antykomunistycznej organizacji Ruch oraz uczestnikiem Ruchu
Obrony Praw Człowieka i Obywatela.
W latach 1958-1990 był obserwowany przez SB jako figurant „Żebrak” w ramach
operacji „Ciemnogród” (KUL), operacji „Omega” (Ruch) i „Omega II” (ROPCiO).
W okresie 1970-1971 został aresztowany i przetrzymywany w Centralnym Więzieniu MSW w Warszawie jako podejrzany o przynależność do Ruchu. Po jego
opuszczeniu był szykanowany w różny sposób, przez wstrzymanie zatwierdzenia
habilitacji, odmowę wydania paszportu na wyjazdy na międzynarodowe konferencje, seminaria i stypendia, zatrzymania, rewizje. Czuma był współautorem deklaracji Ruchu „Mijają lata” (1966). Przewodniczył Solidarności na KUL w latach
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1980-1981.W dniu 23 marca 2007 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego za wybitne zasługi
na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Pochowany został na cmentarzu
przy ulicy Lipowej w Lublinie.

Summary

Łukasz Czuma, a retired professor of economics at John Paul II Catholic University of Lublin, passed away on 31 May 2012. An outstanding scholar, an expert in
economic theory and history of economic thought, a devoted academic teacher,
an independence activist, a man of big heart and many virtues, Łukasz Czuma was
above all a friend of the student fellowship.
He was born on 9 June 1935 in Zakopane as a seventh child of Ignacy Czuma
(1891-1963) and Lubow Szujska (1899-1984). He was a godson of the President
of Rzeczpospolita Polska, Ignacy Mościcki. Łukasz Czuma was born to a family of
many remarkable members: father Ignacy was a professor of the treasury law at the
Catholic University of Lublin, a member of Polish Parliament, a co-author of the
1935 Constitution and a chamberlain of Pope Pius XII; mother Lubow graduated
from the Cracow Conservatory; uncle Walerian Czuma was a brigadier general
and the commanding officer during the defending of Warsaw in September 1939.
Since 1922, the Czuma family has been connected with the Catholic University of
Lublin, which has served as both workplace and home. The children were brought
up in religious and patriotic spirit under the influence of father Ignacy, a prisoner
of both bloody ideological doctrines.
After graduating from Stanisław Staszic Highschool in Lublin, Łukasz Czuma
enrolled in the section of practical philosophy at the Department of Philosophy
at the Catholic University of Lublin. He obtained a Master’s degree in 1958. The
Master’s thesis discussed the role of law in the history of humanity according to the
notion of Wladimir Siergiejewicz Sołowiew, a XIX-century catholic Russian thinker.
In 1962 Łukasz Czuma defended his Ph. D. thesis on investment as an economic
growth factor according to the notion of W. W. Rostow, W. A. Lewis and D. Hamberg. Since then, his academic career took off. Major milestones included year
1985 when he became the director of the Department of Economic Theory at the
Catholic University of Lublin, and year 2006 when he became the full Professor
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of the highest academic rank of economic sciences. He was a promoter of several
dozen of Master’s theses and seven Ph.D. theses. He was also particularly active in
creation and development of the Section of Economics at the Catholic University
of Lublin. Despite political disfavour during the times of the People’s Republic
of Poland, which at some point prevented Professor Czuma from obtaining the
passport, he was granted several international science scholarships in Rome, Paris,
London and Leuven. Since the second half of the 1980s, he was participating in
international science conferences, lecturing and publishing his works in Poland
and abroad.
Throughout his long and successful career as an author, lecturer and independence activist of – among others – the Movement for Defense of Human and
Civic Rights, Professor Czuma was never afraid to express economic and social
theories which were far from the established Marxist doctrine. His lectures at the
Catholic University of Lublin were very popular among students as one of the few
opportunities at the time when they could become acquainted with both Western
and Polish non-Marxist economic and social thought. Moreover, Professor Czuma
clearly emphasized Catholic background of his economic and philosophical works.
Communicating such messages to broad audience was brave demonstration of resistance to the establishment of the People’s Republic of Poland and required great
civil courage as it triggered significant repression from the communist authority
(including imprisonment for suspected membership in independence movement,
mockery in local press, refusal to release passport). Following the fall of the communist rule in Poland, Professor Czuma continued to argue his Catholic-based
economic and social theories in numerous books and articles, Catholic Social
Science published in 1993 being one of the finest examples. Czuma also explored
the topic of economic history in e.g. Economic Changes in XX Century’s Poland
(the English version published in 1994) and solutions for Poland in the context of
regional development within the European Union.
Professor Czuma was decorated with the Commander’s Cross of the Order of
Polonia Restituta by President Lech Kaczyński in 2007 for his contribution to the
democratic transformation in Poland.
Professor Czuma is buried at the cemetery at Lipowa Street.

ROZPRAWY NAUKOWE

Militarna rola świątyń buddyjskich w Japonii
w okresie od X do XVI wieku
Katarzyna Basak, Waldemar Basak

Wprowadzenie
Według Nihongo1 rok 552 jest uważany za datę oficjalnego wprowadzenia buddyzmu w Japonii, jednakże w związku z ożywionymi kontaktami handlowymi z Koreą idee buddyjskie były już znane Japończykom wcześniej2. Rozprzestrzenienie
i umocnienie buddyzmu w drugiej połowie VI wieku w Japonii było możliwe dzięki
poparciu legendarnego regenta, księcia Shōtoku, który stał na czele rządu cesarskiego w latach 593-6223. By odróżnić tradycyjne wierzenia od nowych, bezpośrednio
po roku 552 wprowadzono dla określenia tradycyjnych wierzeń termin Shintō4.
Pod koniec VI wieku na dworze cesarskim coraz liczniejsze było grono zwolenników wzorców chińskich, a doradcami cesarza byli m.in. mnisi buddyjscy. Wiek VII
to okres reform ustrojowych i prawnych zwany Taika-no Kashin (Wielka Zmiana).
Władza cesarska uległa wzmocnieniu w duchu autokratycznym przy tym jednak nie
zostały naruszone lokalne tradycje religijne shintoizmu, narodowej religii Japończyków, z kultywowanymi przez dwór ceremoniami. Państwo wspierało świątynie,
a zarazem nadzorowało sprawy kultu5. Buddyzm i shintoizm nie wykluczały się

1.	Kompilowane dzieło historiograficzne ukończone w 720 roku. Wykorzystano w nim wcześniejsze źródła takie jak kroniki rodów arystokratycznych z dworem cesarskim na czele oraz
ustne przekazy ludowe.
2. J. Tubielewicz, Historia Japonii, Wrocław 1984, s. 48.
3. C. Andressen, Krótka historia Japonii, od samurajów do SONY, Warszawa 2004, s. 31.
4.	Shintoizm – religia oparta na mitologii japońskiej, charakteryzująca się politeizmem oraz
różnorodnością przejawów i kultów. Wierzenia shintō nie mają wspólnego kanonu, organizacji, ani świętych ksiąg. Bóstwa nazywane są kami. Wyróżnia się trzy formy shintoizmu: kult
państwowy – bogowie wspólni dla całego narodu i antenatów cesarza, wioskowy – bóstwa
rodowe, oraz kult rodzimy – duchy przodków. Shintoizm jako religia animistyczna, ukazuje
duchową naturę wszystkich zjawisk naturalnych. Zob. J. Zaborowska (red.), Podróże marzeń.
Japonia, Warszawa 2006.
5.	M. Salamon, Pierwsze wieki cesarstwa japońskiego, [w:] M. Salamon (red.) Wielka historia
świata. Kształtowanie średniowiecza, T. 4, , Kraków 2005, s. 682.
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lecz przeciwnie, ulegały wzajemnemu wzbogaceniu. W drugiej połowie VII wieku
władza cesarska uległa osłabieniu, czego wyrazem były problemy z następstwem
tronu. Rządy księżniczki Abe, która dwukrotnie zasiadała na tronie pod imionami
Koken i Shotoku (749-758, 764-770), były bardzo źle oceniane. Skutki niezadowolenia, jakie budziło panowanie Abe, odczuł kler buddyjski, który w jej czasach
zyskał wielkie wpływy, a później częściowo stracił swoją pozycję. Przyznawanie
klasztorom i świątyniom oraz urzędnikom uposażeń i przywilejów zmniejszało
dochody państwa. W VIII wieku dominującą pozycję w państwie odzyskały wielkie
rody. Wtedy też zaczęła się kształtować nowa grupa społeczna wojowników – buke,
którzy wywodzili się z warstwy chłopskiej lub uboższej arystokracji. Ich etyka
i obyczajowość miały podłoże religijne, wywodzące się z shintoizmu i taoizmu,
zwłaszcza jednak z buddyzmu, z którego przejmowano praktyki medytacyjne6.
Buddyzm japoński przyjął shintoistyczne bóstwa kami jako wcielenia Buddy,
więc obie religie były w stanie egzystować w zgodzie. Ponadto na szerzenie buddyzmu w Japonii wielki wpływ miała przychylność rodziny cesarskiej, którą również
określano nazwą kami. Gdy w roku 710 powołano pierwszą stolicę w Narze natychmiast powstały tam wspaniałe świątynie buddyjskie: Tōdaiji 東大寺i Kōfukuji
興福寺, które posiadały znaczne wpływy polityczne. W roku 794 stolica została
przeniesiona do Kyōto7. Na północny wschód od Kyōto, znajdywała się góra Hiei,
gdzie od dawna istniała shintoistyczna świątynia kami zwanego Sanno czyli władca
góry. Na samym szczycie góry znajdowała się świątynia buddyjska Enryaku-ji 延暦
寺, założona zaledwie sześć lat przed przeniesieniem stolicy. Jej założycielem był
mnich Saichō 最澄, któremu nadano pośmiertne imię Dengyō Daishi 伝教大師
czyli Wielki Nauczyciel Buddyzmu Przekazujący Naukę. Urodził się w on 766 lub
767 roku. Po spędzeniu dziewiętnastu lat w Narze opuścił niestabilną politycznie
stolicę8 i poszukując spokoju duchowego udał się na Górę Hiei. Tu zaczął pisać
Chih-i – dzieło zawierające usystematyzowanie doktryny i praktyki chińskiej szkoły
Tendai. W krótkim czasie zebrali się wokół niego uczniowie, zyskał też poparcie
wielu rodów arystokratycznych dzięki czemu utworzył własną sektę buddyjską
Tendai. Z chwilą ustanowienia stolicy w Kyōto świątynia Enryaku-ji była już przygotowana do obrony przed zagrożeniami zewnętrznymi. Również tutaj rodzina

6. Tamże, s. 683-684.
7. Kyōto było stolicą Japonii w latach 794-1868.
8. S. Turnbull, Japanese Warior Monks AD 949-1603, Londyn 2003, s. 5-6.
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cesarska podobnie jak w Nara faworyzowała mnichów, których działania znacznie
wykraczały poza ceremoniał sakralny. W krótkim czasie świątynia zyskała miano
Chinko kokka no dōjō, czyli Główna siedziba religii buddyjskiej, zapewniająca
bezpieczeństwo w kraju9.

Rys historyczny
Do X wieku klasztory i świątynie funkcjonowały pomyślnie, rozwijały się liczne
sekty. Najważniejsza z nich, sekta Zen, rozwinęła swoistą metodę medytacji, która
zyskała wielką popularność w kręgu wojowników10. Chińska filozofia Zen opierała
się na pacyfizmie i bezpieczeństwie. Na tej ideologii wzorowała się również sekta
Tendai, która niestety oddaliła się od tego światopoglądu skupiając się na umacnianiu swojej pozycji społecznej oraz kształtowaniu nowych zasad dla mnichów
i wiernych. Na skutek tych działań w X wieku buddyzm postrzegany dotychczas
jako religia bezkonfliktowa zmienił swój wizerunek, a klasztory na Górze Hiei
i w Nara stały się kolebką mnichów-wojowników11.
Określenie mnich-wojownik powstało od słowa sōhei 僧兵 gdzie sō oznacza
buddyjskiego mnicha a hei wojownika. Byli też nazywani akusō 悪僧 to jest zły
mnich. Czasami wykorzystywano nazwę yamabushi 山伏, jednak ten termin był
używany tylko dla mnichów z sekty Shugendo, którzy dla rozwoju duchowego
organizowali pielgrzymki górskie, jednak nigdy nie byli zorganizowaną armią12.
Brak rządowej kontroli nad Enryaku-ji spowodował, iż na ulicach Kyōto odbywały się coraz częstsze demonstracje czujących się bezkarnie mnichów wojowników
i dochodziło do wielu sporów pomiędzy klasztorami. Konflikty pomiędzy wrogimi
odłamami i klasztorami nie dotyczyły doktryn czy dogmatów, a spraw politycznych.
Kampanie i bitwy, które następowały pomiędzy walecznymi mnichami w wiekach
X do XIV wieku spowodowane były głównie rywalizacją pomiędzy świątyniami
z Nara i Góry Hiei.
9. Zob. J. M. Kitagawa, Religion In Japan History, New York1966.
10.	M. Salamon, Pierwsze wieki cesarstwa japońskiego…, s. 687. Zen już w XIII wieku uzyskała
status bliski religii państwowej.
11.	S. Heine, D. S. Wright, (red.), Zen Rithual, studiem of Zen Buddhist Theory In Practice, New
York 2008, s. 60.
12. S. Turnbull, Japanese Warior…, s. 4-5.
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Do pierwszego jednostkowego starcia z użyciem przemocy doszło w roku 949,
gdy pięćdziesięciu sześciu mnichów ze świątyni Nara zebrało się w głównej siedzibie
w Kyōto, aby ustalić formy protestu i odwetu przeciwko poniesionym dotychczas
zniewagom. Grupa ta rozpętała bijatykę, w której zginęło kilka jej uczestników.
W 968 roku wiele demonstracji skierowanych było przeciwko klanowi Fujiwara, lecz
w tym przypadku bronią było zastraszanie religijne, a nie przemoc bezpośrednia.
Protagonistą tych działań był mnich ze świątyni Kofukiji w Narze, która kontrolowała pobliską świątynię Kasuga, będącą świątynią klanu Fujiwara13.
W 868 roku za sprawą sporów politycznych sekta Tendai została podzielona na
dwa odłamy zyskując nazwy po swoich opatach. Pierwsza związana była z Enryaku-ji i znana jako Sammonha (Odłam świątynnej bramy) albo Oddział Ennin,
druga zaś powiązana ze świątynią Onjoji powszechnie nazywaną Miidera (Świątynia
Trzech Studni), która znajdowała się poniżej Góry Hiei, nieopodal Jeziora Biwa.
Ta zyskała nazwę Jimonha (Odłam Świątyni) lub Oddział Enchin.
W roku 969 w wyniku konfliktu z użyciem broni śmierć z rąk mnichów Tōdaiji
poniosło kilku mnichów Kofukiji. Oficjalne ta data określa pojawienie się mnichów
wojowników. Następnie, najprawdopodobniej w 970 roku, Enryaku-ji wdała się
w dysputę doktrynalną ze świątynią Gion z Kyōto i użyła przemocy, aby rozwiązać
spór. Po tym zdarzeniu opat Enryaku-ji, Ryōgen, podjął decyzję, by utrzymać stałe
siły zbrojne. Była to pierwsza armia mnichów wojowników. Działania Ryōgena
były sprzeczne z założeniami ideowymi sekty i budziły powszechne zdziwienie tym
bardziej, że opat był twórcą zasad dotyczących dyscypliny monastycznej i w tym
samym roku wydał kodeks dwudziestu sześciu praw które miały na celu ograniczyć
powszechne nadużycia siły przez mnichów z Góry Hiei. Zawierały one między
innymi zapisy, że mnisi nie powinni opuszczać klasztoru Góry Hiei przez okres
dwunastu lat treningu oraz nie mogą zakrywać swoich twarzy. Zakazano w nim
również mnichom nosić broni, zadawać kary cielesne, zakłócać przemocą obrzędy
religijne. Niejasność materiałów źródłowych nie pozwala na wyjaśnienie w pełni
sprzeczności w działaniach opata. Część historyków japońskich przyjmuje, że armia
Ryōgena w tym okresie nie składała się jeszcze z mnichów, ale z opłacanych najemników, których nic nie łączyło z ideą buddyjską. Tworzyli oni specjalną jednostkę
13. Tamże, s. 5-6.
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obronną, która jednak wkrótce przeistoczyła się w oddział rozwiązujący wszystkie
spory agresją i przemocą14.
Pierwsza brutalna konfrontacja pomiędzy Odłamem Ennin a Odłamem Enchin
miała miejsce w 981 roku, kiedy to Yokei został wyznaczony przez cesarza na opata
w świątyni Hosshoji. Odłam Ennin złożył protest na dworze, uzasadniając, że do
tej pory wszyscy opaci świątyni pochodzili z ich oddziału. Sąd cesarski odmówił
rozpatrzenia sprawy, co stało się pretekstem do zorganizowania przez Odłamu
Ennin pełnych przemocy demonstracji w Kyōto przy rezydencji Fujiwary Yoritady,
w których wzięło udział ponad 200 mnichów. Następnie po powrocie na Górę Hiei
mnisi Ennin tak zastraszyli swoich rywali z Odłamu Enchin, że w poszukiwaniu
schronienia zaczęli oni uciekać z klasztoru. Pozostał jedynie dzielny oddział, składający się z około 300 mnichów Enchin, którzy zabarykadowali się w świątyni
Senjuin. Ryōgen planował zbrojnie napaść na świątynię, jednak zrezygnował z tego
pomysłu, kiedy Yokei oficjalnie zrezygnował z funkcji opata w świątyni Hosshihoji.
Osiem lat po tych wydarzeniach Ryōgen zmarł, a na nowego opata Enryaku-ji
wybrano Yokeia, co stało się powodem ponownego rozpalenia konfliktu. Mnisi
z Odłamu Ennin zagrozili, że prędzej zablokują każdą drogę na Górę Hiei, niż
zaakceptuję Yokeia i właśnie na taką sytuację natknął się posłaniec cesarski, przynoszący oficjalne nominację. Kolejnemu posłańcowi oficjalny dokument wyrwano
z rąk. Trzecia próba nastąpiła trzy tygodnie później, kiedy Fujiwara Arikuni przybył
na Górę Hiei na czele armii wspieranej przez samurajów. Publicznie odczytano
orzeczenie sądu cesarskiego i zapowiedziano jego bezwzględne egzekwowanie.
Kiedy jednak Yokei przybył do Enryaku-ji zdał sobie sprawę, że jego polecenia nie
będą wykonywane. Zaledwie po trzech miesiącach, borykając się ze zdecydowaną
opozycją, zrezygnował ze stanowiska15.
W 993 roku zwolennicy Yokeia zemścili się na Odłamie Ennin. Zorganizowali
grupę mnichów, którzy wyruszyli na Górę Hiei, a następnie spalili świątynię mieszkalną mnichów Ennin. W odwecie Odłam Ennin spalił około 40 obiektów, które
były powiązane z Odłamem Enchin. Ten atak był tak poważny, że ponad tysiąc
mnichów zdecydowało się na stałe przenieść do świątyni Miidera. To zdarzenie

14. Tamże, s. 7-8.
15. S. Turnbull, Japanese Warior…, s. 9-10.
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ostatecznie podzieliło dwa odłamy sekty, które zerwały kontakty. Minęło ponad 40
lat, zanim doszło do nowego poważnego zbrojnego konfliktu pomiędzy klasztorem
Enryaku-ji, a klasztorem Miidera. Konflikt wybuchł w 1039 roku, a jego przyczyną
ponownie była sprawa personalna – opat świątyni Miidera miał zostać opatem
Enryaku-ji. Trzy tysiące rozwścieczonych mnichów przybyło do Kyōto pod rezydencję Fujiwary Yorimichi. Kiedy ten odmówił cofnięcia decyzji, wywarzono drzwi
do jego rezydencji. Wezwani na pomoc samurajowie mieli przywrócili porządek,
ale rozpętała się krwawa bitwa. Ostatecznie zwyciężyli mnisi, którzy przemocą
i zastraszeniem osiągnęli cel: Yorimichi nadał tytuł opata Enryaku-ji jednemu
z nich. Po jego śmierci w 1047 roku Yorimichi próbował ponownie nadać tytuł
opata reprezentantowi klasztoru Miidara, jednak mnisi z klasztoru Enryaku-ji
wywarli na nowo mianowanym tak wielką presję, że zrezygnował on z urzędu po
zaledwie trzech dniach. W wieku XII kilkakrotnie próbowano mianować opatem
Enryaku-ji kandydata z klasztoru Miidara, jednak z powodu zastraszania i presji
szybko rezygnowano z pełnienia tej funkcji.
Konflikt pomiędzy Enryakuji a Miidara narastał, a jego nową przyczyną stały
się dążenia Miidary do uzyskania uprawnień wyświęcania swoich własnych mnichów. Kwestie świeceń doprowadziły w 1074 roku do zbrojnego ataku mnichów
z klasztoru Góry Hiei na klasztor Miidara. Późniejsze relacje były tak napięte, że
nawet drobne sprzeczki prowadziły do poważnych konfliktów. W trakcie kolejnych
ataków na Miidara w 1121 oraz w 1141 roku agresorzy podejmowali próby spalenia
budynków klasztornych. W związku z tymi wydarzeniami przełożeni klasztoru Miidara zdecydowali, że wszyscy ich nowicjusze będą przyjmować święcenia w Tōdaiji
w Narze, a nie jak dotąd w klasztorze Góry Hiei. W tej sytuacji mnisi z Enryakuji
zaczęli głosić, że jest to jawne zerwanie z tradycją. Jednak mnisi z Kofukuji publicznie uzasadnili swą decyzję wywodząc logicznie, że Saicho, założyciel Enryakuji
pochodził z Nary. Te działania rozwścieczyły mnichów z Góry Hiei. Mnisi wojownicy ponownie udali się do klasztoru Miidara i tym razem spalili go do gołej ziemi.
Pomimo iż Enryakuji i Miidara prowadziły między sobą bezustanne wojny to
jednak w 1081 roku zjednoczyły się przeciwko trzeciemu klasztorowi – Kōfukuji
z Nary. Przymierze zostało zerwane jeszcze w tym samym roku, gdyż mnisi Enryakuji spalili klasztor Miidara. Następnie zjednoczyli się ponownie przeciwko Narze
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w 1113 roku16. Wtedy przyszły Cesarz Go-Shirakawa 後白河天皇17 stwierdził: Są
trzy rzeczy, które pozostają poza moją kontrolą, wylew rzeki Kamo, ryzyko związane
z hazardem oraz mnisi z Góry Hiei18.
Wielkie świątynie buddyjskie posiadały liczne ziemie, gdyż pomniejsi obszarnicy powierzali im częściowo, bądź w całości swoje dobra w zamian za zwolnienie z podatków i inne formy opieki. Równie często mnisi pozyskiwali inne dobra
materialne. Jeżeli nie potrafili osiągnąć swojego celu drogą polityczną, wysyłali
do walki odzianych w buddyjskie szaty mnichów wojowników, którzy nieraz byli
najemnikami, czy też bandytami na usługach świątyni. Ignorowali buddyjską zasadę szerzenia dobra i rezygnacji z przemocy, burzyli i podpalali klasztory oraz
mordowali mnichów z innych świątyń. Od XI wieku demonstrowali swoją siłę
w stolicy – blokowali domy ministrów i zastraszali dopóki ich żądania nie zostały
spełnione. Armia mnichów wojowników nie ustępowała nawet gwardii cesarskiej,
nie wspominając już o armii arystokratycznych i rządzących rodów. Wiele bitew
i zatargów politycznych tego okresu zostało określone nazwą „wojen z mnichami”.
Przyczyniły się one do osłabienia arystokracji19.
W latach 1180-1185 mnisi wojownicy brali czynny udział w wojnie Gempei
源平合戦. Był to konflikt pomiędzy będącym u władzy klanem Taira oraz walczącym o dominację klanem Minamoto, którego przyczyną było wymordowanie
kilkanaście lat wcześniej przez Taira niemal wszystkich członków rodu Minamoto.
Taira zdołali jednak odbudować swoją potęgę20. Mnisi wojownicy z Miidary mieli znaczny wkład w rozstrzygnięcie bitwy pod Uji, która zakończyła się porażką
klanu Taira i przesądziła o wyniku wojny. Taira Kyomori zdecydował wtedy, że
mnisi powinni zostać zniszczeni, tym bardziej, że pomagali ukrywać się księciu
Machihito, popierającego ród Minamoto. Świątynia Miidara poprosiła o pomoc

16.	Szczegółowy opis tych wydarzeń zawiera Heike Monogatari平家物語 – Opowieść o Heike. To
epicka relacja z walki pomiędzy klanami Taira i Minamoto o kontrolę nad Japonią pod koniec
XII wieku podczas wojny Genpei.
17.	Go-Shirakawa panował w latach 1155-1158. Przed wstąpieniem na tron nosił imię książę
Masahito 雅仁親王.
18. S. Turnbull, Japanese Warior…, s. 11-12.
19. W. Nowakowski, Bitwy – Kampanie – Wojny, Kurikara 1183, Warszawa 2004, s. 13.
20. W. Nowakowski, Bitwy – Kampanie – Wojny…, s. 33-36.
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świątynię Enryakuji, która jednak odmówiła pomocy. Spiesząca z odsieczą armia
Minamoto nie zdąrzyła dotrzeć na czas i Miidara została sama przeciwko armii
Taira Kyomori. Po wygranej bitwie Taira Kyomori pojmał księcia i rozkazał swojemu synowi Tomomori zniszczyć świątynię. Atak był tak gwałtowny, że zniszczenia
objęły całe miasto Nara.
Po upadku Midara w Japonii pozostała ostatnia armia mnichów wojowników
świątyni Enryakuji. Doświadczenia innych klasztorów spowodowały, iż Enryakuji
zmieniła politykę i gdy w 1183 roku przywódca rodu Minamoto poprosił o schronienie, przyjęto go, jednak mnisi nie wzięli czynnego udziału w wojnie. Góra Hiei
nie przystąpiła również do wojny Jōkyū 承久の乱21 w wieku XIII. Jednak już
w XIV wieku przystąpiła do wojen Nanbokuchō. Mnisi dostarczyli wtedy schronienia synowi cesarza Go Daigo 後醍醐22 zwanemu „Księciem Wielkiej Pagody”,
który dążył do restauracji władzy cesarskiej i byli jego pierwszymi sojusznikami.
Cesarz przegrał wojnę, a mnisi wojownicy utracili znaczenie.
Przez następne 100 lat Góra Hiei nie zajmowała się polityką, aż do wojny Ōnin
応仁の乱23, która rozpoczęła okres Sengoku „kraj w stanie wojny” (jap. 戦国時代
sengoku jidai)24 i na zawsze zmieniła Japonię.
21.	Wojna pomiędzy cesarzem Go-Toba 後鳥羽天皇, który chciał ograniczyć władzę siogunów
(czyli praktycznie regentów), a klanem Hōjō 北条氏. Po klęsce armii cesarskiej ród Hōjō władał
już niepodzielnie.
22.	Ur. 26 listopada 1288 roku, zm. 19 września 1339; panował w latach 1318-1339, przed wstąpieniem na tron nosił imię książę Takeharu 尊治親王.
23.	Wojna domowa, która trwała 10 lat (1467-1477). Spór pomiędzy Hosokawa Katsumoto i Yamana
Sōzen przerodził się w długotrwałą wojnę z udziałem shogunatu Ashikaga i wieloma daimyō
z całej Japonii.
24.	Okres w historii Japonii przypadający na lata 1493 (1467)-1573. Za jego początek uznaje się
zamach stanu Meiō z 1493 roku lub początek wojny Ōnin przypadający na 1467 rok. Okres
zamyka obalenie Muromachi bakufu przez Nobunagę Odę w 1573 roku. W okresie tym konsekwentnie malały wpływy shōgunatu, co doprowadziło do walk o wpływy pomiędzy poszczególnymi daimyō. Akira Ishii, 戦国時代は寒冷化による食料争奪サバイバル戦争だっ
た 自爆テロの横行、
日本の高度成長、
そして中国の急速な高齢化を読む (Okres Sengoku
w wyniku ochłodzenia znamionowała wojna będąca walką o żywność i przetrwanie: przeczytaj o szerzeniu się samobójczych zamachów, znacznym rozwoju Japonii a także szybkim
starzeniu się społeczeństwa chińskiego, 24.09.2009 r.), http://business.nikkeibp.co.jp/article/
topics/20090911/204592/?rt=nocnt, pobrano 06.04.2012 r.
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We wczesnym okresie mnisi uzbrojeni w miecze i łuki brali udział w licznych
bitwach i wojnach umacniając wpływy swojego wyznania. Odmienna sytuacja
nastąpiła podczas XII wiecznej wojny cywilnej, kiedy samurajscy przywódcy rekrutowali do szeregów bojowych całe armie walczących mnichów, którzy osiągali
swoje cele zwalczając się nawzajem. Swój kunszt bojowy mnisi wojownicy rozwinęli
następnie w wiekach XV-XVI w Okresie Sengoku za sprawą sekt Nichiren-shū oraz
Shinshū. Ich oddziały stały się tak doskonałe i potężne, że były w stanie obalać
daimyō, a nawet tworzyć samodzielnie niezależne księstwa.
Pomimo że na szczycie drabiny zależności lennych stał formalnie cesarz (jap. 天
皇 tennō), był on jednak pozbawiony faktycznie władzy, którą sprawował wojskowy
regent shōgun (jap. 将軍)25, rządzący w oparciu o bakufu (jap. 幕府 dosł. rządy
spod namiotu)26: zmilitaryzowany system administracyjny27.
Pod koniec średniowiecza tracić zaczyna znaczenie tradycyjny podział Japonii
na 77 prowincji podległych silnemu rządowi centralnemu. Powstała wtedy nowa
hierarchia feudalna – rządy sprawowali wielcy magnaci, książęta zwani daimyō
(jap. 大名)28, jednoczący pod swoją władzą większe obszary. Na ich służbie pozostawało zwykłe rycerstwo – samurajowie, którzy niekiedy posiadali drobne włości
feudalne, często jednak byli pozbawieni ziemi i osadzani w miastach. Żyli z wojny
i renty wypłacanej przez magnata. Trudna sytuacja wewnętrzna sprzyjała też istnieniu potężnych, bogatych i zmilitaryzowanych zakonów buddyjskich skupiających
wojowniczych mnichów biorących czynny udział w walkach. W okresie Sengoku
coraz więcej magnatów tworzyło niepodległe księstwa. W połowie XVI w. Japonia składała się z około dwustu prowincji wielkich feudałów o różnej wielkości
25. W feudalnej Japonii najwyższy tytuł a właściwie ranga (dosł. generał) w hierarchii stanowisk
państwowych nadawany od VIII w. przez cesarza, początkowo na czas wojen, potem dożywotnio z prawem dziedziczenia; w latach 1192-1868 sprawowali faktyczną władzę w państwie.
B. Suchodolski (red.), Mała encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 1959, s. 945.
26.	W dziejach Japonii wojskowa administracja feudalna jako forma rządów shōguna; wyróżnia
się trzy okresy bakufu: – Kamakura lub Minamoto 1192-1333, – Muromachi lub Ashikaga
1336-1573, – Edo lub Tokugawa 1603-1868. A. Karwowski (red.), Leksykon PWN, Warszawa
1972, s. 77.
27. S. Grzybowski, (red.), Wielka Historia Świata, T. 6, Kraków 2005, s. 26.
28.	Tytuł książąt feudalnych w Japonii od XIII w. do rewolucji 1868 roku, która spowodowała ich
upadek. B. Suchodolski (red.), Mała encyklopedia..., s. 175.
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i licznych, w praktyce samorządnych, rejonów o bardzo urozmaiconym statusie: od
małych federacji chłopskich, przez związki samurajów, po posiadłości klasztorów
i republiki miejskie29.
Pod koniec Sengoku, który sprzyjał dalszemu przełamywaniu więzi społecznych,
rozpoczął się proces zwany „obalaniem zwierzchników” – (jap. 下克上 gekokujō),
który doprowadził do pojawienia się nowej szlachty: gekokujō – daimyō, sięgającej
często po najwyższe godności. Kres tym przemianom położyła działalność po
1560 roku wybitnych dowódców: Ody Nobunagi 織田信長30, Toyotomi Hideyoshiego 豊臣秀吉31 i Tokugawy Ieyasu 徳川家康32. Opierając się na chłopskich
oddziałach, zbrojnych w muszkiety, nową, importowaną z Portugalii, a wkrótce
wyrabianą również w Japonii broń, przełamali oni feudalne tendencje odśrodkowe
i zorganizowali u progu XVII w. sprawny, arystokratyczny rząd centralny33.
Klasztor Enryakuji początkowo bezstronny, nie brał udziału w walkach, lecz po
pewnym czasie zjednoczył się z Klanem Azai 浅井氏34 i Klanem Asakura 朝倉氏35
przeciwko Odzie Nobunadze.
W tym okresie część mnichów wywodzących się z sekty shinshū 真宗 stworzyło
własny ruch Ikkō-ikki 一向一揆. Ich przywódca, Rennyo 蓮如, chcąc wyzwolić
się od wpływów Góry Hiei, udał się do Prowincji Kaga 加賀国. Tam zdobył wielu zwolenników i w 1488 roku, podczas wojny Ōnin, pokonał samurajskie klany
i opanował prowincję Kaga. Po raz pierwszy hierarchia religijna rządziła prowincją, dzięki czemu sekta szybko rozprzestrzeniała się i zdobywała coraz to większe
29. S. Grzybowski, Wielka Historia Świata..., s. 633.
30.	Oda Nobunaga, ur. 23 czerwca 1534 r. w Nagoi, zm. 21 czerwca 1582 r. w Kioto. W momencie
śmierci kontrolował 33 z 66 historycznych prowincji Japonii, http://www.samurai-archives.
com/nobunaga.html, pobrano 26.05.2012 r.
31.	Hideyoshi Toyotomi, ur. 2 lutego 1536 r. lub 17 marca 1537 r., zm. 18 września 1598 r. Kontynuował proces jednoczenia państwa, rozpoczęty przez Nobunagę Odę, http://www.samurai-archives.com/hideyoshi.html, pobrano 26.05.2012 r.
32.	Tokugawa Ieyasu, ur. 31 stycznia 1543 r., zm. 22 maja 1616 r. – sprawował realną władzę
w Japonii od 1598 r. do abdykacji w 1605 r., http://www.samurai-archives.com/ieyasu.html,
pobrano 26.05.2012 r.
33. S. Grzybowski, Wielka Historia Świata..., s. 634-635.
34. Klan feudalny wywodzący się z rodu Fujiwara. Byli rodziną daimyō z prowincji Ōmi 近江国.
35. Klan feudalny, byli rodziną daimyō z prowincji Echizen 越前国.
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Ostrze nagnity – tradycyjna broń mnichów wojowników.
Źródło: S. Turnbull, Japanese Warior Monks AD 949-1603, London 2003, s. 18

grono wyznawców. Armia fanatyków nie pozwoliła odzyskać świeckiej władzy
w prowincji przez następne 100 lat. Ikko-ikki działał również w prowincji Mikwa
三河国 terytorium należącym do młodego Tokugawy Ieyasu. Kilka tamtejszych
świątyń posiadało armie i Tokugawa Ieyasu obawiał się, że jego prowincję może
spotkać podobny los jak Kaga. W 1564 roku Ieyasu doprowadził do bitwy z mnichami wojownikami pod Azakizaka 小豆坂. Po wygranej nakazał spalić wszystkie
ich świątynie.
Oda Nobunaga, od 1560 roku do 1581 osiągał głównie sukcesy i umacniał swoje
stanowisko. Mimo to w wielu bitwach jego armia nadal musiała stawiać czoło armiom Ikko-ikki. W 1570 roku Oda Nobunaga pokonał rody Azai i Asakura w bitwie
pod Anegawą 姉川. Część z ocalałych schroniło się w świątyni Góry Hiei i po zjednoczeniu z silnymi sojusznikami – mnichami wojownikami próbowali odzyskać
władzę. Dlatego w 1571 roku Oda Nobunaga zdecydował doszczętnie zniszczyć
cały kompleks świątyni Enryakuji, co miało być przestrogą dla innych mnichów
wojowników. Założony w VIII wieku, otoczony nimbem świętości kompleks, był

31

Militarna rola świątyń buddyjskich w Japonii...

miejscem masowych pielgrzymek i dawał mnichom wpływ zarówno na sfery
dworskie, jak i na niejednokrotnie podburzane przez nich masy chłopskie. Będąc
zespołem kilku tysięcy budynków, bronionych przez armię zaciężną i wojowniczych mnichów, stanowił potężną fortecę. Nobunaga plany swe zaczął realizować
29 października 1571 roku: najpierw spalił miasto Sakamoto u podnóży góry Hiei,
następnie zniszczył Hiyoshi i tego samego dnia, zanim zapadła noc zaatakował
Enryakuji. Klasztor zdobyty został po zaciętej walce, a następnie doszczętnie zniszczony i spalony. Wszyscy obrońcy i mieszkańcy, włącznie z kobietami i dziećmi,
zostali wymordowani. Następnego dnia kazał złapać wszystkich, którym udało się
uciec. Schwytano około 20000 ludzi. W jeden dzień zakończyło się długowieczne
funkcjonowanie Enryakuji.
Następnie Nobunaga odniósł nad mnichami szereg zwycięstw, których ukoronowaniem było zdobycie w 1580 roku cytadeli w pobliżu Ōsaki. Przeniósł wtedy
wiele klasztorów w inne rejony36.
Zniszczenie Enryakuji oraz rodów Azai i Asakura dało możliwość konfrontacji z armią Ikko-ikki z Nagashimy i Ishiyamy. W listopadzie 1569 roku doszło
do bitwy na północy od Nagashimy. Ikko-ikki odniósł wielkie zwycięstwo, a po
bitwie nakazał zabicie schwytanego brata Nobunagi – Nobuokiego. Od tej pory
daimyō żywił głęboki uraz do Ikko-ikki i traktował wojnę z nim bardzo osobiście. 16 maja 1571 roku wojska Nobunagi utworzyły warowny obóz w Tsushimie,
na północnym wschodzie od Nagashimy. Działania Nobunagi doprowadziły do
redukcji oddziałów armii mnichów w prowincji Owari 尾張国, jednak nadal nie
udało mu się zdobyć Nagashimy. Kolejny atak Nobunaga przypuścił w lipcu 1573
roku, i pomimo iż zwiększył liczebność swojej armii, ta po raz kolejny musiała się
wycofać. Po raz trzeci powrócił w 1574 roku, tym razem z lepiej wyszkolonymi
i uzbrojonymi ludźmi. W jego szeregach był znakomity przywódca, kapitan statku,
Kuki Yoshitaka 九鬼 嘉隆, który nim został zrekrutowany do armii Nobunagi, był
znanym, niedoścignionym piratem. Tym razem stworzono innowacyjny plan ataku
opierający się na użyciu statków. Kuki Yoshitaka ostrzeliwał fortyfikacje Nagashimy
z armat i machin wypuszczających salwy płonących strzał. Armia Ikko-ikki została
zdziesiątkowana i otoczona, a oblężeni mnisi z czasem zużyli całą broń i zaczęli
36. S. Grzybowski, Wielka historia świata…, s. 637.
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przymierać głodem. Poddali się we wrześniu 1574 roku, a Nobunaga, który stracił brata i przegrał z nimi wiele bitew rozkazał doszczętnie zniszczyć całą wyspę.
Zbudowano drewnianą, olbrzymią i wysoką palisadę odcinając około dwadzieścia
tysięcy ludzi od świata zewnętrznego. Następnie ułożono pod nią stosy suchego
drewna i w październiku, podczas trwania tajfunów, podłożono ogień. W krótkim
czasie cała Nagashima stanęła w ogniu, a ludzie znajdujący się wewnątrz zginęli
w gigantycznym pożarze37.

Teraz Nobunaga skoncentrował ataki na Ishiyamie Honganji 石山本願寺, którą
jego oddziały atakowały po raz pierwszy już w sierpniu 1570 roku. Naokoło kompleksu klasztornego zbudowano liczne twierdze i forty, po kontrataku mnichów
12 października oddziały Nobunagi musiały się wycofać. Mnisi spodziewając się kolejnych ataków do 1576 roku znacznie rozbudowali i ufortyfikowane główne obiekty
Ishiyamie Honganji. W kwietniu tego roku Nobunaga wysłał przeciwko świątyni
około trzech tysiące żołnierzy. Celem ataku było rozpoznanie nowych umocnień
i fortyfikacji. Z Ishiyamie Honganji do kontrataku wysłano piętnastotysięczną
armię, co zmusiło oddział Nobumagi do szybkiego wycofania. Po tym doświadczeniu Nobunaga zdecydował się najpierw zredukować siły mnichów wojowników
wspomagające wielką świątynię. Zniszczył placówkę Ikko-ikki w Prowincji Kii
紀伊国, a Toyotomi Hideyoshi zdobył Negoroji 根来寺, gdzie mnisi wojownicy
produkowali broń palną – arkebuzy. Działania te miały skutkować odcięciem świątyni od dostaw żywności i broni, lecz nie przyniosły zamierzonego efektu, gdyż
oblężeni mieli dostęp do morza. Obszar ten był ściśle kontrolowany przez wrogi
Nobunadze klan Mori, który wspomagał zaopatrzenie Ishiyame. Daimyō po raz kolejny wezwał Kuki Yoshitake, by ten stworzył blokadę morską, która jednak została
przełamana przez flotę klanu Mori w bitwie pod Kizugawaguchi 木津川口. Klęska
skłoniła Nobunaga do rozbudowy floty morskiej. Nowe, potężne statki zatopiły
wiele okrętów rodu Mori, który w 1578 roku wycofał poparcie dla klasztoru. Od
tej pory żaden samurai czy władca nie wstawił się za armią walecznych mnichów,
a Ishiyama została kompletnie odcięta od świata zewnętrznego. Plan Nobunagi
się powiódł, gdyż kwietniu 1580 roku mnisi nie posiadali już żywności i amunicji. Wysłali wtedy posłańca z wiadomością o chęci poddania się. Nobunaga, aby
37. S. Turnbull, Warriors of Medieval Japan, London 2007, s. 221-223.
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jeszcze bardziej osłabić ducha walki mnichów, odpowiedział pozytywnie dopiero
po kilku tygodniach. Wspominając poprzednie krwawe finały wojen z mnichami
oraz niechęć władcy do przyjęcia poddaństwa, ta wojna miała bezkrwawy koniec,
oszczędzono życie nawet przywódcom Ikko-ikki38.

Po śmierci Nobunagi w 1580 roku Kōsa 光佐, były opat pokonanej świątyni
Ishiyama Honganji, wysłał do pomocy nowemu daimyō – Toyotomi Hideyoshi
– część z pozostałych mnichów Ikko-ikki. Z kolei mnisi ze świątyni Negoroji
wspierali Tokugawa Ieyasu – rywala Hideyoshiego. Konsekwencje tego rozłamu
były tragiczne: 1585 roku, Hideyoshi zaatakował świątynię Negoroji i okoliczne
świątynie posiadające armie mnichów wojowników, m.in. Kokawadera, odłam
świątyni z Góry Hiei, siedzibę ostatnich mnichów wojowników Tendai39.
Armia Hideyoshiego, licząca tylko sześć tysięcy wojowników, zaatakowała świątynię Negoroji z dwóch stron. Zakładano, że w świątyni znajduje się nawet pięćdziesiąt tysięcy mnichów wojowników, jednakże znaczna ich część uciekła wcześniej
w poszukiwaniu schronienia do miasta Ōta 太田市. Mała armia w krótkich odstępach czasu wystrzeliwała podpalone strzały w kierunku świątyni. Wkrótce jednak
nadeszły ulewne deszcze i Hideyshi musiał zmienić taktykę. Rozkazał zburzyć tamę
na rzece i wykorzystując nadmiar wód opadowych zatopił świątynię Negoroji oraz
miasto Ōta. Większość tych, którzy zginęli, stanowili cywile – głównie kobiety
i dzieci. Wielu mnichów wojowników popełniło sepuku. Był to ostateczny koniec
armii złożonej z mnichów wojowników, ale nie koniec sekty. Chcąc podtrzymać
tradycję i wyznanie Kōsa poprosił Toyotomi Hideyoshi o wsparcie w odbudowie
świątyni. W 1589 roku władca przygotował grunt pod budowę świątyni w Kyōto
i w 1591 roku powstała nowa świątynia Nishi Hongan-ji 西本願寺40.

38. S. Turnbull, Warriors of Medieval Japan…, s. 224-227.
39. Tamże, s. 228-229.
40. S. Turnbull, Warriors of Medieval Japan…, s. 230-231.
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Wyposażenie
Podstawą stroju mnichów wojowników były szaty kapłańskie. Poszczególne części ich garderoby nie zmieniały się praktycznie od XII wieku. Często noszono
również kimona z długimi podwijanymi rękawami i obszerne spodnie. W razie
konieczności na kimono wkładano czarny płaszcz. Na stopach noszono waraji
草鞋, czyli sandały wyrabiane ze słomianych sznurów, a do tego tabi 足袋 – tradycyjne, sięgające kostki skarpety z osobnym dużym palcem. Zamiast waraji nieraz
noszono geta 下駄, sandały drewniane. Noszono również nagolenniki – kyahan
脚絆, czyli materiałowe legginsy. Chustę na głowę, hachimaki 鉢巻 zakładano na
kilka sposobów, najczęściej zasłaniano nią całą głowę, odsłaniając tylko twarz lub
zwijano chustę w sznur i zawiązywano naokoło głowy. Niektórzy mnisi ubierali
cięższą zbroję, rodzaj napierśnika dō-maru 胴丸. Dō-maru były konstruowane
z małych płatów skóry lub metalu, splecionych sznurkiem na większych płytkach
i polakierowanych. Takie płytki splecione następnie ze sobą tworzyły pancerz. Ze
względu na ciężar żelaza, producenci pancerza ograniczali jego zastosowanie do
najważniejszych części, w pozostałych używając głównie skóry. Znaczna waga
powodowała, że mnisi sporadycznie tylko ubierali inny rodzaj pancerza ō-yoroi
大鎧, który składał się z wielu, głównie metalowych części. Zbroja ta jako zbyt
ciężka nie pasowała do kapłańskich szat. Niezależnie od typu wszystkie zbroje były
przeważnie bogato zdobione za pomocą farb, laki oraz dekoracyjnych elementów
metalowych. Często uzupełnieniem zbroi były kote, czyli naramienniki.
Broń przymocowana była do pasa kimono. Początkowo dostępne były tylko
tachi 太刀 – miecze żelazne, jednosieczne, dłuższe i nieco bardziej zakrzywiony od
katany. Noszono również przy sobie tantō 短刀, czyli rodzaj sztyletu lub puginału
japońskiego z jedno- lub obosiecznym ostrzem, o długości od 15 do 30 centymetrów. Głownia była przeznaczona przede wszystkim do pchnięć, lecz można nią
było także z powodzeniem ciąć.
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Wojowniczy mnich z Góry Hiei lub Nary, około 1100 rok.
1. Jeden ze sposobów zawiązywania chusty, zakrywający część twarzy.
2. Sposób zawiązywania chusty, odsłaniający ogoloną głowę.
3. Buddyjski różaniec; wyrabiane z drewna, miały różne rozmiary.
4. Drewniane sandały; mogły być lakierowane lub pozostawiano gołe drewno.
5. Miecz tachi 太刀; żelazny, jednosieczny, dłuższy i nieco bardziej zakrzywiony od katany.
6. Różne rodzaje naginaty; tradycyjna naginata składała się z drzewca o długości od 60 cm do
nawet 3 metrów oraz elastycznie zamocowanego na nim żeleźca o długości od 15 do 60 cm
o kształcie zbliżonym do ostrza japońskiego miecza – katany bądź tachi, dzięki czemu mogła
służyć zarówno do kłucia jak i cięcia; szerokości ostrza i stopień jego zakrzywienia były różne.
Źródło: S. Turnbull, Japanese Warior Monks AD 949-1603, London 2003, s. 35; rys. W. Reynolds
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Ostrze naginaty i różne typy grotów/ostrzy.
Źródło: S. Turnbull, Japanese Warior Monks AD 949-1603, London 2003, s. 45

Tradycyjną bronią mnichów wojowników była naginata, czyli długa japońska
broń drzewcowa z elastycznym żeleźcem na końcu. Późniejsze modele naginaty mają dłuższy drzewiec, a krótsze ostrze. Podczas wojny Gempei mnisi zaczęli
również używać łuku i strzał bambusowych. Cięciwa łuku była zrobiona z włókna
roślinnego, bardzo często z konopi.
Mnisi wojownicy z armii Ikko-ikki do kwestii form stroju rytualnego i bojowego przywiązywali mniejsze znaczenie niż ich poprzednicy. Część źródeł ukazuje
Ikko-ikki w pełnych szatach duchownych i z ogoloną głową, a część przedstawia
ich na podobieństwo samurajów. Na innych rysunkach i rycinach widzimy barwną mieszankę stylu, na który składają się elementy strojów duchownymi i zbroi
samurajów. Można więc domniemywać, że Ikko-ikki nie miało jednolitej formy
szat, a wprowadzane wzory ulegały częstym modyfikacjom.
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Mnisi wojownik z armii Ikko-ikki z Nagashimy; około 1574 roku.
1. Arkebuz z oprzyrządowaniem
1a. prochownica na panewkę
1b. sznur lontowy
1c. torba akcesoryjna – ładownica
1d. prochownica do ładunku głównego
2. Głowa wojownika Ikko-ikki z Mikawa; hełm z sentencją: ten kto uczyni postępy może być
pewny nieba, tego kto się cofa czeka piekło.
3. Flaga posiadająca taki sam slogan nieba piekła.
4. Złoto czerwona flaga, noszona przez mnichów podczas oblężenia Ishiyama Honganji przez
Oda Nobunaga.
5. Flaga z dwoma żurawiami, noszona przez mnichów podczas oblężenia Ishiyama Honganji
przez Oda Nobunaga.
6. Skrajne sprzeczności: daimyō który był zarówno mnichem buddyjskim – nosił chustę, by uzewnętrznić przynależność [takim mnichem był daimyō Kenshin Uesugi 上杉謙信 (ur. 18 lutego 1530, zm. 19 kwietnia 1578); był jednym z głównych przywódców klanu; wśród swoich
żołnierzy przydomek zyskał “boga wojny”; na prawie wszystkich jego portretach widzimy
buddyjską chustę].
7. Samuraj – mnich; nosi hełm w stylu chińskim, z końskim włosiem; jego buddyjskim uzewnętrznieniem jest kesa 袈裟: szata w kolorze szafranowym noszona na ramionach; [rysunek
przedstawia rywala Kenshin Uesugi – Shingen Takeda 武田信玄 daimyō w prowincjach Kai
(ur. 1 grudnia 1521, zm. 13 maja 1573)].
8. Miecz katana, noszona w specjalny sposób, niczym miecz tachi; samuraje nosili ją przy pasie,
jednak mnisi wojownicy, podczas walk przywiązywali ją do ciała.
Źródło: S. Turnbull, Japanese Warior Monks AD 949-1603, London 2003, s. 35; rys. W. Reynolds
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Zakończenie
Codzienne życie mnichów wojowników z Góry Hiei czy z Nary skupiało się na
treningach, modlitwach i medytacji. Jednak mnisi z Negoroji w XVI wieku mieli
inny system szkoleń. Każdy z adeptów musiał codziennie zrobić pięć lub siedem
strzał, a raz w tygodniu ćwiczył strzelectwo z łuku lub arkebuza. Ich zbroja była
nadzwyczaj solidna, a miecze bardzo ostre.
Zaskakujące iż mnisi wojownicy żyjący zgodnie z naukami Buddy, przestrzegali
buddyjskiego zakazu spożywania mięsa, a nie mieli oporów odbierając ludziom
życie. Ich dieta skupiała się na ryżu, rybach, warzywach, morskich glonach, soli
i owocach. Okazjonalnie spożywali dziczyznę i leśne ptactwo. Ryż był podgrzewany
i mieszany z warzywami lub morskimi glonami. Nieraz podawano do niego zupy.
Robiono również ciasteczka z ryżu. Jeżeli świątynia była blisko morza, dodawano
do diety inne skorupiaki i mięczaki. Zbierano również grzyby. Ryby jedzono na
surowo, grillowano je lub wędzono na ognisku. Zielona herbata i sake 酒 (wino
ryżowe) były podstawowym napojem mnichów41.
Mnisi byli świetnymi wojownikami i pomimo codziennych wyczerpujących
ćwiczeń skupiali się również na kwestiach duchowych. Wywierali silne naciski polityczne i z czasem stali się wielkim zagrożeniem dla rządzących Japonią daimyō. Jako
jedni z pierwszych mieli możliwość poznać broń palną i armaty, później tworząc
ich wytwórnię w klasztorze Negoroji. Nie byli zagrożeniem dla religii shinto i nie
prowadzili wojen religijnych. Skupiali się na sporach między sobą i klasą rządzącą.
Buddyzm funkcjonujący obecnie w Japonii diametralnie różni się od podwalin,
na których powstał42; jednak do tej pory ludność Japonii czci mnichów wojowników. Wiele odbudowanych świątyń (np. Mitsudake) organizuje retrospektywy
Sōhei matsuri 僧兵まつり (Święto na cześć mnichów-wojowników) aby celebrować
pamięć mnichów poległych podczas najazdów Nobunagi. Ich atrakcją są ludzie
przebrani w stroje Ikko-ikki43.
41. S. Turnbull, Japanese Warior…, s. 28-38.
42. Tamże, s. 39-49.
43. Tamże, s. 50-60.
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Streszczenie
W części wstępnej artykułu zawarto informacje na temat wprowadzenia, rozprzestrzeniania i umacniania się buddyzmu w Japonii oraz jego koegzystencji z shintoizmem w wiekach VI-VIII. Następnie opisano historię powstawania świątyń
buddyjskich oraz proces przekształcania ich w instytucje militarne posiadające
własne armie w wiekach X-XVI. W konkluzji zawarto analizę przyczyn i skutków
upadku świątyń mnichów wojowników. Następna część zawiera opis wyposażenia
bojowego mnichów wojowników oraz sposobów zastosowania poszczególnych
typów oręża. Artykuł kończy zwięzłe podsumowanie oraz bibliografia zawierająca
wśród 15 pozycji również specjalistyczne anglojęzyczne i japońskie.
Słowa kluczowe: Japonia, świątynie buddyjskie, instytucje militarne.

Summary
The introductory part of the article contains information on implementing, spreading and fortifying of Buddhism in Japan and its coexistence with Shintoism from
6th to 8th century. The history of formation of Buddhist temples and the process of
transforming them into military institutions with their own armies between 10th
and 14th century are described next. The analyses of causes and effects of the fall
of temples of monks the warriors are included in the conclusion. The next part
contains the description of fighting equipment of monks the warriors and the use of
the particular types of weapons. The article ends with the summary and the bibliography containing among the fifteen entries specialist English and Japanese ones.
Keywords: Japan, Buddhist temples, military institutions.
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Zarys historii stowarzyszeń asystentów polskich
szkół wyższych jako przyczynek do dziejów
nauki polskiej
Tomasz J. Kotliński
Przyznanie Galicji w drugiej połowie XIX w. przez władze austriackie szerokiej
autonomii nie pozostało bez wpływu na rozwój polskich uczelni na tych ziemiach,
zwłaszcza Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz uczelni Lwowa. W ślad za rozwojem
ośrodków akademickich powiększały się także ich kadry naukowe. Autonomia
galicyjska przyniosła również możliwość zakładania stowarzyszeń. Z tego prawa skorzystali polscy naukowcy zakładając cały szereg stowarzyszeń naukowych,
z których niejedne funkcjonują do dnia dzisiejszego. Wśród zrzeszeń największą
liczbę stanowiły te, których celem było propagowanie oraz rozwijanie przez swoich
członków określonej dyscypliny naukowej. Jednak powstały również stowarzyszenia
o charakterze zawodowym, których członkami byli polscy pracownicy nauki. Celem
niniejszego opracowania jest przedstawienie w zarysie historii jednego z tych stowarzyszeń i wypełnienie tym samym pewnej luki w badaniach nad stowarzyszeniami
zawodowymi polskich naukowców. Stowarzyszenia asystentów, bo im jest poświęcone to opracowanie, mimo że nie były jedynymi organizacjami zrzeszającymi
polskie kadry naukowe1, to jednak z uwagi na liczbę członków i zakres działań,
odegrały znaczącą rolę w życiu polskich uczelni oraz polskiej nauki.
Pierwsze na ziemiach polskich stowarzyszenie młodych pracowników nauki
założone zostało w Krakowie w roku 1909 pod nazwą Towarzystwa Asystentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sukces nowego stowarzyszenia, wzorowanego na
pierwszej tego rodzaju organizacji założonej na uczelni w Grazu spowodował, że
już trzy lata później zawiązało się we Lwowie Stowarzyszenie Asystentów Uniwersytetu Lwowskiego, do którego w 1922 roku przyłączyli się asystenci Akademii
1. W
 śród stowarzyszeń zawodowych działających na polskich uczelniach wyższych w okresie
międzywojennym wymienić można także: Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, zrzeszenia profesorów polskich szkół wyższych zgrupowane w stałej Delegacji Zrzeszeń
i Związków Profesorów Szkół Akademickich w Polsce. Nadto odrębna Sekcja Szkół Wyższych
dla nauczycieli akademickich funkcjonowała przy Związku Nauczycielstwa Polskiego.
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Medycyny Weterynaryjnej2. Kolejne organizacje powstały w Warszawie. W roku
1916 założone zostało Zrzeszenie Asystentów Uniwersytetu Warszawskiego, w roku
1920 Stowarzyszenie Asystentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, zaś
rok później Stowarzyszenie Asystentów Politechniki Warszawskiej. Jako ostatnie
powstało Stowarzyszenie Asystentów Akademii Sztuk Pięknych. Nadto własne
organizacje posiadali asystenci z ośrodków akademickich w Poznaniu i Wilnie.
Każde z powyższych stowarzyszeń grupowało młodych pracowników nauki
określanych w okresie międzywojennym mianem pomocniczych sił naukowych.
Do tej grupy pracowników należeli w szczególności adiunkci, asystenci mianowani
i ryczałtowi oraz młodsi asystenci, jak demonstratorzy i elewi, a także zastępcy
młodszych asystentów.
Każdy z tych pracowników mógł zostać przyjęty w poczet członków zwyczajnych działającego na jego uczelni stowarzyszenia. Niektóre statuty stowarzyszeń
wprowadzały także instytucje członka wspierającego oraz honorowego. Pierwszymi
z nich zostawali najczęściej pracownicy uczelni, nie należący do pomocniczych sił
naukowych, którzy przez przyjęcie członkostwa zobowiązywali się wspierać działalność danego zrzeszenia asystentów. Z kolei na członków honorowych wybierano
osoby zasłużone dla rozwoju stowarzyszenia. Liczebność stowarzyszeń zależała od
wielkości uczelni. Najliczniejszymi, bo zrzeszającymi ponad 200 asystentów, były
stowarzyszenia uniwersyteckie Warszawy, Lwowa i Krakowa, zaś liczba członków
Stowarzyszenia Asystentów Akademii Sztuk Pięknych w 1936 roku wynosiła jedynie 22 osoby3, przy czym w skład członków tego stowarzyszenia wchodziło wielu
polskich artystów4. Niezależnie od powyższych różnic wszystkie z działających
w Polsce stowarzyszeń skupiały niemal wszystkich asystentów, co ułatwiało im
2.	Por. W. Nowicki, Powstanie i pierwszy rok istnienia Stowarzyszenia Asystentów Uniwersytetu Lwowskiego, „Biuletyn Związku Stowarzyszeń Asystentów Państwowych Szkół Akademickich RP”, 1938,
nr 1, s. 2 i n.
3.	Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Asystentów Akdemji Sztuk Pięknych w Warszawie
na rok 1935/36, „Biuletyn Związku Stowarzyszeń Asystentów Państwowych Szkół Akademickich
RP”, 1935, nr 4/5, s. 104.
4.	Do członków Stowarzyszenia Asystentów ASP w Warszawie należał m. in. malarz i grafik Jan
Gotard, rzeźbiarz i późniejszy Rektor ASP Franciszek Strynkiewicz, rzeźbiarze Alfons Karny
i Franciszek Masiak, artyści graficy Tadeusz Kulisiewicz i Mieczysław Jurgielewicz, czy też
architekt wnętrz Roman Schneider.
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możliwość ochrony interesów tej grupy zawodowej i realną możliwość wspierania
badań naukowych. W styczniu 1937 roku ogólna liczba członków stowarzyszeń
asystentów wynosiła w skali kraju 1334 osoby5.
Zgodnie z przyjętymi statutami większość stowarzyszeń za swój podstawowy cel
uważała prowadzenie badań naukowych. Sposobami, jakie miały służyć realizacji
tego celu, było organizowanie odczytów, posiedzeń dyskusyjnych, wspieranie działalności naukowej asystentów oraz udzielanie pomocy finansowej w wydawaniu
publikacji naukowych6. Nadto stowarzyszenia kładły sobie za cel organizowanie
instytucji samopomocy. Działalność ta, z uwagi na stale pogarszającą się sytuację
finansową szkół akademickich, zdominowała w latach trzydziestych działalność
stowarzyszeń asystentów. Statuty niektórych stowarzyszeń dla jak najlepszej realizacji powyższych zadań zakładały konieczność kierowania pism, memoriałów
i interwencji wprost do władz państwowych i organów uczelni7.
Realizacja celów statutowych stowarzyszeń asystentów odbywała się przez ich
organy. Bieżącą działalność każdego ze stowarzyszeń prowadził zarząd, na czele
którego stał prezes. Niejednokrotnie skuteczność stowarzyszenia zależała od osoby
i zaangażowania jego prezesa. Funkcję tę w okresie międzywojennym pełniło wielu
późniejszych wybitnych polskich uczonych. Prezesami stowarzyszeń asystentów
byli m. in. twórca warszawskiej szkoły patofizjologii prof. Julian Walawski, czy też
założyciel i pierwszy dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej w Bronowicach prof. Henryk Niewodniczański. Od połowy lat trzydziestych zwoływane były konferencje prezesów wszystkich stowarzyszeń asystentów. Celem tych konferencji było omówienie
ważnych spraw z punktu widzenia poszczególnych ośrodków akademickich oraz
ujednolicenie stanowiska w tych sprawach8. Obok zarządu organami stowarzyszeń

5.	Protokół XVIII Walnego Zwyczajnego Zjazdu Związku Biuletyn Związku Stowarzyszeń Asystentów Państwowych Szkół Akademickich Rzeczypospolitej Polskiej odbytego w Warszawie w dniach 5
i 6 maja 1937 r., [dalej: Protokół…,] „Biuletyn Związku Stowarzyszeń Asystentów Państwowych
Szkół Akademickich RP”, 1937, nr 2, s. 7.
6. Statut Stowarzyszenia Asystentów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Wilno 1938, s. 4.
7.	Sprawozdanie za rok akademicki 1933/34, „Biuletyn Związku Stowarzyszeń Asystentów Państwowych Szkół Akademickich RP”, 1934, nr 1, s. 23.
8.	Streszczenie sprawozdania z konferencji prezesów stowarzyszeń asystentów, „Biuletyn Związku
Stowarzyszeń Asystentów Państwowych Szkół Akademickich RP”, 1937, nr 2, s. 36.
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były: walne zgromadzenie, jako najważniejszy organ o uprawnieniach wyborczych,
uchwałodawczych i kontrolnych oraz komisja rewizyjna i sąd honorowy.
Zła sytuacja finansowa polskiego szkolnictwa wyższego okresu międzywojennego nie pozostawała bez wpływu na wysokość uposażenia otrzymywanego przez
asystentów. Stąd też, obok działalności naukowej, jednym z podstawowych zadań
wszystkich stowarzyszeń zrzeszających asystentów było udzielanie swoim członkom
różnorodnej pomocy finansowej. Większości stowarzyszeń udało się utworzyć
odrębne fundusze pożyczkowe, które działając na podstawie przyjętych statutów
i regulaminów udzielały asystentom wsparcia finansowego, najczęściej niskooprocentowanych pożyczek9.
W niektórych stowarzyszeniach udzielano także zapomóg oraz pożyczek krótkoterminowych, spłacanych z najbliższego wynagrodzenia10. Pomoc materialna
nie sprowadzała się jedynie do udzielania pożyczek i zapomóg. W Poznaniu miejscowe stowarzyszenie podpisało umowę ze spółdzielnią kredytową, co umożliwiło
asystentom nabywanie różnego rodzaju towarów w systemie ratalnym11. Stowarzyszenia podjęły również próbę dzierżawienia dla swoich członków, względnie
budowy domów wczasowych. Krakowskiemu Towarzystwu udało się przez kilka lat
utrzymywać ośrodek wczasowy w tatrzańskiej Klimanówce. Natomiast poznańskie
Stowarzyszenie przy udziale Rektora zainicjowało plan budowy domu asystenta dla
swoich członków, borykających się z problemami mieszkaniowymi12. Szczególną
formę niesienia pomocy materialnej asystentom stanowiła walka o utrzymanie
ich etatów. W roku 1935 tylko dzięki staraniom Stowarzyszenia Asystentów Poli-

9.	Zob. Statut i regulamin funduszu pożyczkowego Towarzystwa Asystentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1935, s. 2 i n.
10.	
Działalność funduszu pożyczkowego, „Biuletyn Związku Stowarzyszeń Asystentów Państwowych
Szkół Akademickich RP”, 1935, nr 2, s. 37.
11.	
Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Asystentów Uniwersytetu Poznańskiego
w 1936 r., „Biuletyn Związku Stowarzyszeń Asystentów Państwowych Szkół Akademickich
RP”, 1937, nr 1, s. 24.
12.	
Z działalności Stowarzyszenia w roku 1934/35, „Biuletyn Związku Stowarzyszeń Asystentów
Państwowych Szkół Akademickich RP”, 1935, nr 2, s. 34.
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techniki Lwowskiej udało się zapewnić posady trzem asystentom zlikwidowanej
Katedry Geologii i Fizyki13.
Obok wsparcia finansowego i działań na rzecz ochrony praw i interesów asystentów wszystkie ze stowarzyszeń dbały także o rozwój naukowy swoich członków.
Podstawową formą wspierania rozwoju naukowego było organizowanie konkursów
na najlepsze prace naukowe. Dla przykładu laureatami konkursów naukowych organizowanych przez lwowskie Stowarzyszenie byli późniejsi wybitni uczeni polscy,
m.in. rektor UMK prof. Karol Koranyi, związany z Instytutem Nauk Prawnych PAN
prof. Jan Adamus, prof. prawa rzymskiego Wacław Osuchowski, czy też wybitny
specjalista z zakresu medycyny sądowej prof. Bolesław Popieliski14. Niektóre ze
stowarzyszeń wprowadzała właściwe tylko sobie sposoby inicjowania badań naukowych. Dla przykładu lwowskie stowarzyszenie organizowało systematycznie
konkursy stypendialne za najlepsze prace. W roku 1937 pierwsza nagrodę otrzymała nowatorska praca z zakresu fonetyki eksperymentalnej15. Z kolei krakowskie
Stowarzyszenie Asystentów AGH zaangażowało przemysł w finansowanie nagród
za najlepsze prace z zakresu górnictwa i hutnictwa16. Ciekawą formę pomocy swoim członkom wprowadziło krakowskie Towarzystwo. Dzięki nawiązaniu kontaktów z redakcjami krakowskiego Czasu oraz Ilustrowanego Kuriera Codziennego, asystenci zyskali możliwość publikowania na łamach tych dzienników prac
popularno-naukowych. Dzięki temu po pierwsze zwiększał się zakres publikacji
pomocniczych sił naukowych, po drugie zaś otrzymywali oni dodatkowe honoraria

13.	
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Asystentów Politechniki Lwowskiej za rok 1935,
„Biuletyn Związku Stowarzyszeń Asystentów Państwowych Szkół Akademickich RP”, 1935,
nr 4/5, s. 102.
14.	Szerzej: T. Żuliński, Rzut oka na 25-letnią działalność Stowarzyszenia Asystentów Uniwersytetu
Jana Kazimierza i Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, „Biuletyn Związku Stowarzyszeń Asystentów Państwowych Szkół Akademickich RP”, 1938, nr 1, s. 10-12.
15.	
Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Asystentów Uniwersytetu Jana Kazimierza
i Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie za rok 1936/7, „Biuletyn Związku Stowarzyszeń Asystentów Państwowych Szkół Akademickich RP”, 1937.
16.	
Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Asystentów Akademii Górniczej w Krakowie
za okres 1.I.1936-30.IV.1937, „Biuletyn Związku Stowarzyszeń Asystentów Państwowych Szkół
Akademickich RP”, 1938, nr 3, s. 12.
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autorskie17. Inny charakter miała pomoc udzielana przez stowarzyszenie działające
przy warszawskiej ASP. W tym przypadku stowarzyszenie organizowało dla swoich
członków własne wystawy, pomagało w udziale w wystawach krajowych i zagranicznych, organizowało wyjazd na wystawę paryską w 193718.
Rozwijaniu działalności naukowej miała służyć także zainicjowana przez Stowarzyszenie Asystentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego akcja zbierania
danych o działalności zawodowej młodych pracowników nauki. W tym celu Stowarzyszenie jako pierwsze w kraju powołało do życia specjalną komisję ankietową,
której celem było opracowanie ankiety indywidualnej – o warunkach bytu asystentów oraz zbiorowej – prezentującej ich dorobek naukowy z ostatnich piętnastu lat19.
Akcja Stowarzyszenia Asystentów SGGW spotkała się z pozytywnym przyjęciem
innych środowisk akademickich, w których miejscowe stowarzyszenia podjęły się
przeprowadzenia podobnych ankiet. Wyniki tych badań były następnie publikowane, dzięki czemu stanowią one współcześnie jedno z głównych źródeł wiedzy
o życiu naukowym asystentów okresu międzywojennego20.
Działalność naukowa uzupełniana była działalnością wydawniczą, przy czym
trudności finansowe powodowały, że miała ona bardzo ograniczony zakres. Działalność tę prowadził przede wszystkim, omówiony poniżej, Związek Stowarzyszeń.
Od roku 1934 wydawał on „Biuletyn Związku Stowarzyszeń”, który stanowi współcześnie główne źródło wiedzy o działalności stowarzyszeń asystentów w okresie
międzywojennym. Na jego treść składały się głównie sprawozdania poszczególnych stowarzyszeń, przy czym od roku 1936 redakcja „Biuletynu” więcej uwagi
poświęcała życiu naukowemu. W myśl nowych założeń pismo miało zawierać
17.	
Sprawozdanie TAUJ za rok akademicki 1933/34, „Biuletyn Związku Stowarzyszeń Asystentów
Państwowych Szkół Akademickich RP”, 1934, nr 1, s. 21.
18.	
Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Asystentów Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie, „Biuletyn Związku Stowarzyszeń Asystentów Państwowych Szkół Akademickich
RP”, 1938, nr 3, s. 10.
19.	Sprawozdanie z działalności Zarządu Stow. Asystentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za okres 1.IV.1936-31.III.1937, „Biuletyn Związku Stowarzyszeń Asystentów
Państwowych Szkół Akademickich RP”, 1938, nr 3, s. 15.
20.	Zob. np. Wyniki ankiety opracowanej przez Stow. Asyst. S. G. G. W. na rok 1934/35, „Biuletyn Związku Stowarzyszeń Asystentów Państwowych Szkół Akademickich RP”, 1935, nr 4/5,
s. 104-105.
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sprawozdania z konferencji naukowych, prezentować statystykę dokumentującą
badania naukowe, czy też artykuły o relacjach asystentów i studentów21. Mimo że
powyższego postulatu nie udało się w pełni zrealizować, przedstawione materiały
stanowią cenny dokument o pracy naukowej asystentów w okresie międzywojennym i bez wątpienia wymagają pełniejszego opracowania. Poza wydawaniem biuletynu przez pewien okres Związek wspierał wydawanie prac naukowych asystentów,
a także wydał pośmiertnie drukiem pracę tragicznie zmarłej pracownicy UJK Julii
Sokólskiej22. W ograniczonym zakresie działalność wydawniczą prowadziły także
poszczególne stowarzyszenia. Na uwagę zasługuje zwłaszcza opracowanie i wydanie
przez warszawskie Zrzeszenie „Rocznika Prac Naukowych”. Rocznik, zawierający
28 opracowań, wydany został dla uczczenia dwudziestej rocznicy odrodzenia się
Uniwersytetu Warszawskiego23.
Nie mniejsze znaczenie dla stowarzyszeń asystentów stanowiło rozwijanie więzi
koleżeńskich w ramach organizacji. Na początku lat trzydziestych, mimo rosnącej
liczby członków wszystkich stowarzyszeń, można było zaobserwować zmniejszenie
się ich zaangażowania w działalność wewnątrz stowarzyszeniową. Stąd też niektóre
stowarzyszenia starały się przez organizowanie zebrań towarzyskich prowadzić do
ściślejszej integracji środowiska asystentów. We lwowskim stowarzyszeniu utworzono nawet specjalną komisję zbliżeniową, której zadaniem było organizowanie
wycieczek dla asystentów. Godnym uwagi było to, że wycieczki nie miały wyłącznie
charakteru turystycznego, a ich celem było zainteresowanie asystentów innymi
dziedzinami nauki. Stąd też członkowie stowarzyszenia mieli okazję m. in. poznać
pracę i wyniki badań swoich kolegów z Instytutu Astronomii, Zoologii, Anatomii
czy też obejrzeć na kinematografie, jeden z pierwszych prezentowanych w Polsce,
filmów z wiwisekcji komórki24.
21. Protokół…, s. 11.
22.	
XVI Zjazd Asystentów, „Biuletyn Związku Stowarzyszeń Asystentów Państwowych Szkół Akademickich RP”, 1935, nr 2, s. 55.
23.	
Sprawozdanie z działalności Zarządu Zrzeszenia Asystentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego
w Warszawie, „Biuletyn Związku Stowarzyszeń Asystentów Państwowych Szkół Akademickich
RP”, 1937, nr 1, s. 22.
24.	Z. Kirchner, Uwagi Komisji Zbliżeniowej Stowarzyszenia Asystentów Uniw. J.K. i Akad. Med.
Wet., „Biuletyn Związku Stowarzyszeń Asystentów Państwowych Szkół Akademickich RP”,
1935, nr 4/5, s. 80-81.
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Nie bez znaczenia był także rozwój kulturalny. W Poznaniu asystenci dzięki staraniom swojego Stowarzyszenia mieli możliwość nabywania po ulgowych cenach
biletów do teatrów i kin. Życie towarzyskie prowadzone było przede wszystkim
podczas organizowania wieczorów dyskusyjnych, licznych wycieczek, spotkań.
W niektórych ośrodkach akademickich organizowano dla asystentów i członków
ich rodzin bezpłatne kursy języków obcych, ćwiczenia gimnastyczne oraz bale
karnawałowe25.
Na początku lat dwudziestych, z inicjatywy krakowskiego działacza i naukowca,
późniejszego specjalisty z zakresu chemii i toksykologii Jana Robla, utworzono
organizację zrzeszającą wszystkie działające w kraju stowarzyszenia asystentów
o nazwie Związku Stowarzyszeń Asystentów Polskich Szkół Akademickich Rzeczypospolitej Polskiej. Organami Związku były: Zjazd, Prezydium Związku oraz
Komisja Rewizyjna. Największą rolę odgrywał zwoływany corocznie zjazd, który
nie tylko wybierał władze Prezydium i udzielał mu absolutorium, ale także wytyczał
kierunki działań wszystkich zrzeszonych stowarzyszeń asystentów. W całej historii
Związku zorganizowano łącznie dwadzieścia Zjazdów. Z kolei bieżącą działalność
Związku prowadziło Prezydium. W jego skład wchodziło wielu wybitnych polskich
uczonych. Przedwojennym prezesem Związku, poza wspomnianym już prof. Janem
Roblem, był m. in. twórca polskiej szkoły hydrogeologicznej prof. Zdzisław Pazdro,
zaś w Prezydium Związku zasiadali w różnych okresach późniejsi profesorowie
Tadeusz Kielanowski i Stanisław Hoszowski.
Wśród głównych działań podejmowanych przez Związek wymienić należy prace
nad zmianą obowiązujących przepisów o polskim szkolnictwie wyższym, w tym
zwłaszcza przepisów regulujących kwestię stosunków służbowych pracowników
naukowych. Podkreślenia wymaga jednak fakt, że Związek mimo niezwykłego zaangażowania nie miał realnej możliwości wpływu na sytuację szkolnictwa wyższego.
Stąd też starał się dla swoich postulatów pozyskiwać poparcie władz poszczególnych
uczelni, a także wybitnych naukowców, nie wyłączając polskich parlamentarzystów.
Jedną z form wywierania wpływu na sprawy związane z pomocniczymi siłami

25.	
Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Asystentów Uniwersytetu Poznańskiego
w 1936 r., „Biuletyn Związku Stowarzyszeń Asystentów Państwowych Szkół Akademickich
RP”, 1937, nr 1, s. 25.

50

Tomasz J. Kotliński

naukowymi, było opracowywanie własnych projektów zmian do obowiązujących
przepisów oraz kierowanie, głównie do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, licznych memoriałów26. Prace Związku nad zmianami obowiązujących przepisów trwały kilka lat, a ich rezultatem było przygotowanie projektu
nowelizacji rozporządzenia o stosunku służbowym profesorów i pomocniczych sił
naukowych27. Opracowany przez Związek (przy udziale wszystkich stowarzyszeń)
projekt zmian zakładał w szczególności zmianę systemu nawiązywania stosunku
pracy między asystentami a macierzystą uczelnią. Związek proponował, by każdy
asystent był mianowany przez rektora, przez co miał on być traktowany na równi
z każdym innym pracownikiem państwowym28. Ważną sprawą była także kwestia
stabilizacji, przez którą rozumiano zagwarantowanie pomocniczej sile naukowej
gwarancji zatrudnienia przez ściśle określony czas, przy czym uzyskanie w tym
okresie wyższego stopnia naukowego miało powodować automatyczne przedłużenie zatrudnienia na kolejny ściśle ustalony czas. Wśród postulatów Związku
znalazły się także te, które miały znaczący wpływ na rozwój polskiej nauki.
W szczególności proponowano zwiększenie nakładów finansowych na naukę,
m. in. przez przyznanie pomocniczym siłom naukowym odpowiednich dodatków
naukowych. Jednym z postulatów było powołanie do życia tzw. równoległych do
zakładowych kadr naukowych, które mogłyby realizować własne badania naukowe, niezależne od tych, które prowadzono w istniejących na uczelni zakładach29.

26.	Np. Memoriał w sprawie zasad awansu pomocniczych sił naukowych Państwowych Szkół Akademickich, „Biuletyn Związku Stowarzyszeń Asystentów Państwowych Szkół Akademickich
RP”, 1935, nr 2, s. 43 i n.
27.	Zob. Projekt poprawek do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego
1928 r. o stosunku służbowym profesorów Państwowych Szkół Akademickich i pomocniczych
sił naukowych tych szkół, „Biuletyn Związku Stowarzyszeń Asystentów Państwowych Szkół
Akademickich RP”, 1939, nr 2, s. 45 i n.
28.	
Projekt uzasadnienia postulatów nowelizacyjnych do ustawy akademickiej oraz ustawy emerytalnej, dotyczących zagadnień pomocniczych sił naukowych, „Biuletyn Związku Stowarzyszeń
Asystentów Państwowych Szkół Akademickich RP”, 1939, nr 2, s. 58.
29.	A. Szczygielski, Projekt poprawek do rozporządzenia Prezydenta Rz. P. z dnia 24 lutego 1928 r.
o stosunku służbowym profesorów Państwowych Szkół Akademickich i pomocniczych sił naukowych tych szkół, „Biuletyn Związku Stowarzyszeń Asystentów Państwowych Szkół Akademickich RP”, 1938, nr 4, s. 9-10.
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Prace Związku nad zmianą prawa akademickiego nie wyczerpywały wszystkich
działań podejmowanych w ochronie interesów głównie asystentów, a pośrednio
także polskiej nauki. Prezydium Związku interweniowało m.in. w sprawach: szybkiego uzyskiwania awansów zawodowych dla asystentów habilitowanych, zwalniania z opłat członków stowarzyszeń studiujących drugi fakultet, anulowania spłaty
stypendiów, czy też zapewniania stałego przydziału adiunktur na poszczególnych
wydziałach30. Wśród prac Związku można wymienić także zapewnienie zwalnianym asystentom odpraw pieniężnych, udzielanie zasiłków na druk prac naukowych,
czy też podjęcie wspólnie z asystentami czechosłowackimi, zakończonej jednak
niepowodzeniem, inicjatywy założenia słowiańskiego związku asystentów szkół
wyższych31.
Wybuch wojny spowodował niestety zaprzestanie funkcjonowania stowarzyszeń
asystentów. Swoją działalność kontynuuje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego jedynie krakowskie Towarzystwo Asystentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z kolei
losy przedwojennych członków tych stowarzyszeń przedstawiały się bardzo różnie.
Część z nich kontynuowała z powodzeniem pracę naukową już w nowych warunkach politycznych i społecznych, jakie przyniosło zakończenie wojny. Niektórzy
z asystentów, jak poległy podczas powstania warszawskiego przedwojenny prezes
Zrzeszenia Asystentów UW dr Piotr Słonimski, czy też rozstrzelany w 1943 roku
członek Stowarzyszenia Asystentów ASP, malarz i grafik Jan Gotard, nie doczekali
zakończenia wojny. Jeszcze inni, jak np. prezes lwowskiego Stowarzyszenia z roku
1937 dr Marian Kostowiecki32, prowadziło badania naukowe w zagranicznych
ośrodkach badawczych. Podsumowując, przedstawiona powyżej w zarysie działalność stowarzyszeń asystentów bez wątpienia pozwala stwierdzić, że zrealizowały
one w okresie swojego istnienia cele, dla których zostały utworzone. Można także
zaryzykować stwierdzenie, że powojenny dorobek i kariera naukowa niektórych
przedwojennych asystentów była możliwa właśnie dzięki pomocy, jaką otrzymali
30.	Szerzej: T. Żuliński, Z działalności Prezydium Związku, „Biuletyn Związku Stowarzyszeń Asystentów Państwowych Szkół Akademickich RP”, 1935, nr 4/5, s. 81 i n.
31.	Z. Pazdro, XV. Zjazd Asystentów, „Biuletyn Związku Stowarzyszeń Asystentów Państwowych
Szkół Akademickich RP”, 1934, nr 2, s. 4.
32.	Dr Marian Kostowiecki po wojnie podjął pracę na Uniwersytecie w Pensylwanii, prowadząc
cenione badania z zakresu anatomii.
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oni od swoich stowarzyszeń. Poza ochroną praw i interesów najmłodszej grupy
pracowników akademickich stowarzyszenia przyczyniły się także do rozwoju naukowego swoich członków, zwiększając w tym zakresie dorobek nauki polskiej.

Streszczenie
Rozprawa podejmuje ważny temat powoływania i funkcjonowania stowarzyszeń
asystentów w Polsce w XX wieku. Autor przedstawia historię tych stowarzyszeń
w zarysie, skupiając się na ich działalności finansowej, naukowej, wydawniczej,
podkreślając ich ważność w rozwoju polskiej nauki, koleżeństwa i solidarności naukowej. Tekst wylicza również podstawy prawne, na jakich działały stowarzyszenia,
wskazując ich organy i statuty. Na koniec otrzymujemy podsumowanie, w którym
czytamy o jedynym stowarzyszeniu, które przetrwało do dnia dzisiejszego oraz
krótką ocenę jego dorobku i wpływu na polską naukę.
Słowa kluczowe: historia, stowarzyszenia asystentów, polska nauka.

Summary
This article is focuses on forming and functioning of assistance’s associations in
the XX century in Poland. The author presents the history of these associations
in general with the focus on their financial, educational, publishing aspects; he
emphasizes their importance in the development of Polish education, friendship
and educational solidarity. The text also enumerates law aspects of the associations
and indicates their organs and statutes. In the summary we can read about the only
association that has survived until current times and the short opinion on its work
and its influence on Polish education.
Keywords: history, assistance’s associations, Polish education.
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Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
jako element bezpieczeństwa i porządku
publicznego
Katarzyna Głód

Wprowadzenie
Przy obserwowanym tempie rozwoju motoryzacji oraz wzroście liczby ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych, problematyka ruchu drogowego zajmuje
jedno z głównych miejsc w działalności organów państwowych. Pojęcie „bezpieczeństwo”, najczęściej z dodatkiem przymiotnika „publiczne” występuje w przepisach należących do wielu dziedzin prawa, jednakże w tych przepisach prawa brak
jest definicji powyższego pojęcia. Powszechnie określane jest ono w literaturze
prawniczej jako niejasne i wieloznaczne oraz jako „nieokreślone”, a w związku
z tym trudne do zdefiniowania. Często określenie „bezpieczeństwo publiczne”
używane jest łącznie z pojęciem „porządek publiczny” i zestawiane w jeden termin:
„bezpieczeństwo i porządek publiczny”1.
Próbę konstrukcji definicji pojęcia bezpieczeństwo przedstawiono w rządowym
projekcie ustawy z 21 sierpnia 2003 r. o bezpieczeństwie obywatelskim (projekt nie
wszedł pod obrady Sejmu). Zgodnie z nim bezpieczeństwo obywatelskie to stan otoczenia cywilizacyjnego i środowiska naturalnego, w którym obywatele i ich wspólnoty
nie odczuwają zagrożenia swego istnienia ani podstawowych interesów życiowych ze
względu na zapewnienie przez państwo formalnych, instytucjonalnych i praktycznych
gwarancji ochrony prowadzących do społecznie akceptowalnego poziomu ryzyka.
Projekt przedstawiał również definicję systemu bezpieczeństwa obywatelskiego
jako zespołu norm i gwarancji prawnych oraz sposobu zorganizowania organów
władzy i administracji publicznej, a także innych osób prawnych, stwarzających formalne i praktyczne warunki ochrony obywateli przed zjawiskami groźnymi dla życia
i zdrowia lub powodującymi straty materialne oraz minimalizowania ich skutków

1.	E. Ura, S. Pieprzny, T. Pado, Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym,
[w:] J. Zimmermann (red)., Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Warszawa 2007,
s. 161-162.
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i kształtowania otoczenia sprzyjającego harmonijnemu i zrównoważonemu rozwojowi społeczeństwa2.
Częścią bezpieczeństwa i porządku publicznego jest bezpieczeństwo i porządek
w ruchu drogowym. Pojęcie „bezpieczeństwo ruchu” i „porządek ruchu” występują w wielu aktach prawnych oraz licznych publikacjach. Terminy te są różnie
definiowane i należą do pojęć bliżej nie sprecyzowanych. Dla przykładu, dla określenia bezpieczeństwa drogowego prawodawca używa często innych terminów
bliskoznacznych, takich jak: „bezpieczeństwo użytkowania dróg”, „bezpieczeństwo
ruchu na drogach”, „bezpieczeństwo w komunikacji” i „bezpieczeństwo ruchu
drogowego”. Bezpieczeństwo ruchu na drogach odnosi się do jednostek i mienia,
natomiast porządek ruchu na drogach – wyłącznie do mienia.

Zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego
oraz zagrożenia w ruchu drogowym
Poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego uwarunkowany jest występującymi
zagrożeniami. Zagrożenie to szkodliwość lub niebezpieczeństwo. Zagrożeniami są
negatywne czynniki, oddziałujące na określoną wartość lub układ, a liczba zagrożeń,
które występują we współczesnym świecie jest olbrzymia. Podstawowymi cechami,
które charakteryzują zagrożenia są: źródła ich pochodzenia, charakter, skala, rozmiar, intensywność, czasowość, skutkowość oraz przewidywalność.
W doktrynie zawartych jest wiele klasyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przy przyjęciu jako kryterium klasyfikacyjnego źródeł ich
pochodzenia, wyróżnia się zagrożenia pochodzące od: bezpośrednio od człowieka,
fauny, flory, sił przyrody, rzeczy wytworzonych przez człowieka. Rozpoznanie i ocena źródeł zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego pozwala na stworzenie
odpowiedniego systemu ochrony prawnej oraz organizacji struktur organów administracji właściwych w sprawach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego3.
Jednym z rodzajów zagrożeń są zagrożenia komunikacyjne. Odnoszą się one
do komunikacji lądowej, morskiej oraz powietrznej. Powszechność motoryzacji

2. Tamże, s. 162.
3.	S. Pieprzny, Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym, Rzeszów 2007, s. 55.
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spowodowała zwiększenie zagrożeń bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym. W wielu państwach zagrożenia komunikacyjne, obok chorób społecznych,
nikotynizmu i alkoholizmu, wymieniane są jako podstawowa przyczyna zgonów
i kalectwa ludzi. Zagrożenia te skutkują przede wszystkim dużą liczbą ofiar śmiertelnych, obrażeniami ciała powodującymi utratę zdrowia i szkodami w mieniu.
Wśród najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych (katastrof, wypadków, kolizji) wymienia się: nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego, nietrzeźwość
uczestników ruchu drogowego, błędy pieszych i kierujących pojazdami, zły stan
techniczny pojazdów oraz złą infrastrukturę dróg. Następstwem pojawienia się
tych zagrożeń jest nieustanne poszukiwanie najbardziej optymalnych form, które
zapewniałyby prawną ochronę bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym.

Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Człowiek na drodze publicznej może znajdować się zazwyczaj w dwóch podstawowych rodzajach sytuacji – może być uczestnikiem ruchu, bądź osobą znajdującą
się na drodze z innych powodów. Jako uczestnik ruchu, jednostka ludzka może
poruszać się po drodze pieszo, może prowadzić pojazd, jechać wierzchem, może
również pędzić zwierzęta. W każdej z tych sytuacji spoczywają na człowieku obowiązki o charakterze ogólnym (niezależnie od rodzaju sytuacji) i szczególnym
(związane z daną sytuacją). Całość tych obowiązków spoczywa na uczestniku ruchu
niezależnie od możliwości odniesienia ich do sytuacji drugiego uczestnika ruchu4.
Korzystanie z powszechnego prawa do użytkowania dróg i uczestniczenia w ruchu, musi być ujęte w określone ramy prawne i obejmować wszystkich uczestników
ruchu drogowego oraz uwzględniać wielorakie obowiązki, uprawnienia i ograniczenia. Zasady bezpieczeństwa w komunikacji i zadania organów administracji
w tym zakresie reguluje szereg aktów normatywnych, do których zalicza się między
innymi: ustawę z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym5, ustawę z 21 marca
1985 r. o drogach publicznych6, ustawę z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym7,

4.
5.
6.
7.

J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Limited 2007, s. 483.
Dz. U. 2005, Nr 108, poz. 908 z późn. zm.
Dz. U. 2007, Nr 19, poz. 115 z późn. zm.
Dz. U. 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. zm.
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ustawę z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym8, ustawę z 3 lipca 2003 r. – Prawo
lotnicze9, ustawę z 18 września 2001 r. – Kodeks morski10.
Zasady bezpieczeństwa w ruchu określają warunki bezpiecznego ruchu oraz
stanowią konkretyzację ogólnych zasad ostrożności w zakresie ruchu lądowego,
wodnego, a także powietrznego. Obejmują one normy gwarancyjne, których przestrzeganie wyłącza lub w znacznym stopniu ogranicza niebezpieczeństwa istniejące
w ruchu. Zasadami bezpieczeństwa w ruchu są reguły ogólne i szczególne, określające warunki bezpieczeństwa w ruchu11. Najistotniejsze to:
– Zasada ostrożności: stanowi, że uczestnik ruchu oraz inna osoba, która znajduje
się na drodze, jest zobowiązana do zachowania ostrożności, a gdy wymaga tego
ustawa, do zachowania szczególnej ostrożności, unikania wszelkich działań,
które mogły by spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu
drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub
porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Zasada ta wyrażona
jest wprost w art. 3 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zasada ostrożności szczególnej polega na zwiększeniu uwagi oraz dostosowaniu zachowania
uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w takim
stopniu, które umożliwia szybkie reagowanie. Zachowanie szczególnej ostrożności wymagane jest w sytuacjach, które stwarzają lub mogą stwarzać większe
niż przeciętne niebezpieczeństwo w ruchu;
– Z asada ograniczonego zaufania: zaufanie względem różnych uczestników
ruchu może przybierać różny zakres, począwszy od pełnego zaufania aż do
jego braku, czyli negacji. Zasada bezwzględnego zaufania oznacza, że zawsze
należy zakładać prawidłowe zachowanie uczestników ruchu, nie zważając na
konkretną sytuację drogową. Natomiast zasada bezwzględnej nieufności, zwana

8. Dz. U. 2007, Nr 16, poz. 94 z późn. zm.
9. Dz. U. 2006, Nr 100, poz. 696 z późn. zm.
10. Dz. U. 2001, Nr 138, poz. 1545 z późn. zm.
11.	R. A. Stefański, Zasady bezpieczeństwa w ruchu w doktrynie i orzecznictwie, cz. 1, Zeszyty
Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Lazarskiego IUS NOVUM, 2:2008,
s. 48-49.
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inaczej zasadą bezwzględnego braku zaufania, polega na założeniu nieostrożności innych uczestników ruchu12;
– Zasada prędkości bezpiecznej: wyrażona jest w art. 19 ust. 1 ustawy Prawo
o ruchu drogowym – prędkość jest normalnym stanem pojazdu, który znajduje
się w ruchu. Jest ona jednym z najważniejszych komponentów bezpieczeństwa
ruchu drogowego, ponieważ od niej w dużym stopniu zależy poziom bezpieczeństwa w ruchu. Bezpieczna prędkość to taka, która zapewnia panowanie
nad pojazdem w konkretnych warunkach drogowych. Kierujący pojazdem
obowiązany jest ponadto jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym
kierującym, hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa
ruchu bądź jego utrudnienie oraz obowiązany jest utrzymywać odstęp konieczny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się pojazdu
poprzedzającego;
– Zasada zmiany kierunku jazdy i pasa ruchu wyrażona jest w art. 22 ustawy
Prawo o ruchu drogowym – kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy
lub zajmowany pas ruchu, wyłącznie pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności. Ponadto kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się do
prawej krawędzi jezdni – jeżeli zamierza skręcić w prawo, do środka jezdni
lub na jezdni jednokierunkowej do jej lewej krawędzi – jeżeli zamierza skręcić
w lewo. Kierujący pojazdem jest również obowiązany udzielić pierwszeństwa
pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony. Kierujący ma także obowiązek
sygnalizować o wykonywanych manewrach.
Ustawa Prawo o ruchu drogowym zawiera również zasady wymijania, omijania,
cofania oraz wyprzedzania. Podczas wykonywania tych manewrów kierujący pojazdem obowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności oraz bezpiecznego
odstępu od innych pojazdów. Szczególnie niebezpieczny jest manewr wyprzedzania, dlatego też kierujący pojazdem obowiązany jest przed rozpoczęciem tego
manewru upewnić się, czy ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce
do wyprzedzania, czy kierujący jadący za nim nie rozpoczął wyprzedzania oraz
czy kierujący jadący przed nim na tym samym pasie ruchu nie zasygnalizował
12. R. A. Stefański, Zasady bezpieczeństwa w ruchu…, s. 62-63.
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zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa
ruchu. Wyprzedzanie jest to manewr, w trakcie którego wskazana jest współpraca
kierujących pojazdem wyprzedzającym i wyprzedzanym.
W ruchu na drogach publicznych istnieje wiele innych, nieskodyfikowanych
reguł bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie którejkolwiek z tych zasad może stanowić
podstawę do ingerencji organów państwowych, ale też i do skazania, tak za wykroczenie, jak i przestępstwo komunikacyjne13. W celu utrzymania bezpieczeństwa
i porządku ruchu drogowego każdy uczestnik powinien zachowywać się zgodnie
z zasadami, stosować się do obowiązujących nakazów i zakazów oraz powinien
zwrócić uwagę na stan techniczny własnego pojazdu, własne doświadczenie, zdolności i możliwości psychomotoryczne, warunki atmosferyczne panujące w danej
chwili oraz stan infrastruktury. Wszystkie te elementy mają wpływ na poziom
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Program na rzecz poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego
Na posiedzeniu 8 maja 2001 r. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Poprawy
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce GAMBIT 200014. Celem programu jest
ukierunkowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na
lata 2001-2010. Program zawiera istotne zagadnienia, na których należy skupić
działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Należy do nich
między innymi: nadmierna prędkość, niechronieni użytkownicy dróg, ciężkość
wypadków, przejścia dróg przez małe miejscowości, miejsca koncentracji wypadków drogowych. Ponadto w programie GAMBIT 2000 przyjęto dwa cele ilościowe:
krótkoterminowy – zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych
do 5.500 w roku 2003 (o 13% w stosunku do roku 2000) oraz długoterminowy –
zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych do 4.000 w roku
2010 (o 36% w stosunku do roku 2000). Dodatkowo postanowiono wprowadzić
13.	W. Karaś, Z. Nowakowski, M. Papała, K. Rajchel, Prawo drogowe. Wypadki, Rzeszów 1998,
s. 19.
14.	
Krajowy Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce, przyjęty przez Radę
Ministrów na posiedzeniu 8 maja 2001 r. http://www.krbrd.gov.pl/gambit/gambit_2005.htm,
pobrano 23.02.2012 r.
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trzy cele szczegółowe: wdrożyć środki poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
w obszarze zidentyfikowanych problemów, stworzyć podstawę dla prowadzenia
skutecznej i długofalowej polityki w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
oraz zdobyć społeczne wsparcie dla idei bezpieczeństwa na drogach. W ciągu kilku
lat od wprowadzenia programu liczba ofiar śmiertelnych w Polsce zaczęła spadać,
a tym samym wzrosło bezpieczeństwo. Powyższe zmiany były wynikiem systematycznych działań celowych ujętych w programie GAMBIT 2000 oraz zjawisk
o charakterze ogólnym.
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej pojawiły się jednak nowe wyzwania
dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, w związku z czym nastąpiła konieczność weryfikacji programu GAMBIT 2000 oraz opracowanie nowego pod akronimem GAMBIT 200515, który został przyjęty przez Radę Ministrów 19 kwietnia
2005 r. Nowelizacja programu ma na celu dostosowanie go do Programu Bezpieczeństwa Ruchu Unii Europejskiej, który przewiduje możliwość wspólnej realizacji zadań
wyznaczonych przez poszczególne kraje członkowskie. Program GAMBIT 2005,
podobnie jak wcześniejszy, zakłada określone cele, którymi są: stworzenie i rozwój
podstaw do prowadzenia skutecznych i długofalowych działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, kształtowanie świadomego i kulturalnego uczestnika
ruchu drogowego, ochrona pieszych, dzieci i rowerzystów, budowa i utrzymanie
bezpiecznej infrastruktury drogowej, a także zmniejszenie ciężkości wypadków.
Działania podejmowane w ramach tego programu koncentrują się głównie na:
budowie systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego (prawo, system finansowania),
kształtowaniu prawidłowych zachowań w ruchu drogowym (przestrzeganie ograniczeń prędkości, stosowanie pasów bezpieczeństwa, trzeźwość uczestników ruchu
drogowego), ochronie pieszych i rowerzystów, budowie i utrzymaniu bezpiecznej
infrastruktury drogowej (hierarchizacja sieci dróg i ulic, nowoczesne zarządzanie
ruchem drogowym), zmniejszaniu ciężkości wypadków (urządzenia bezpieczeństwa w pojeździe, działania ratownicze)16. Program GAMBIT 2005 zawiera następujące perspektywy czasowe:
15.	
Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2005-2007-2013 GAMBIT 2005, przyjęty
przez Radę Ministrów na posiedzeniu 19 kwietnia 2005 r. http://www.krbrd.gov.pl/gambit/
gambit_2005.htm, pobrano 23.02.2012 r.
16. Tamże.
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– wizję bezpieczeństwa ruchu drogowego do roku 2025,
– strategię bezpieczeństwa ruchu drogowego do roku 2013,
– program operacyjny bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2005-2007.
Misją programu GAMBIT 2005 jest „Polska to kraj przyjazny, bo bezpieczny”. Zasadniczym celem programu jest dążenie, by Polska posiadała dobrze zorganizowany
system bezpieczeństwa ruchu drogowego, życzliwych i przyjaznych uczestników
ruchu, a także bezpieczną infrastrukturą drogową ze skutecznym systemem nadzoru nad ruchem oraz ratownictwem drogowym. Obecny stan bezpieczeństwa ruchu
drogowego w Polsce, a także członkostwo Polski w Unii Europejskiej wymagają
realizacji działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jako jednego
z najważniejszych priorytetów polityki transportowej państwa. Mając na uwadze
doświadczenia krajów o wysokim poziomie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
także Polskę zobowiązuje się do dążenia do całkowitego wyeliminowania ofiar
śmiertelnych.
Program GAMBIT 2005 zapewnia możliwość zintensyfikowania działań prewencyjnych mających na celu ochronę życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego.
Rezultatem tego programu powinno być uratowanie życia kilkunastu tysiącom
osób oraz uniknięcie kalectwa kilkudziesięciu tysięcy osób. Znaczna poprawa
bezpieczeństwa na polskich drogach wpłynie także na poprawę wizerunku Polski
na arenie międzynarodowej, co przyczyni się do podniesienia atrakcyjności gospodarczej i turystycznej kraju17. Aby osiągnąć szeroko rozumiane bezpieczeństwo
ruchu drogowego, w tym aby osiągnąć cele i założenia wyznaczone przez program
GAMBIT 2005 potrzebne jest zaangażowanie każdego podmiotu funkcjonującego
w dziedzinie ruchu drogowego oraz zaangażowanie każdego uczestnika ruchu
drogowego.

System organów właściwych w zakresie bezpieczeństwa
w ruchu drogowym
Stanisław Pieprzny analizując od strony podmiotowej system podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w Polsce wyróżnia w nim
cztery podsystemy:
17. http://pbdmain.nettom.com/index.php?id=156, pobrano 30.03.2012 r.
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– podsystem organów i instytucji rządowych,
– podsystem organów i instytucji samorządowych,
– podsystem organizacji i instytucji społecznych,
– podsystem podmiotów prywatnych (komercyjnych)18.
Pierwszy podsystem organów i instytucji rządowych odgrywa podstawową
rolę dla stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w państwie, w tym również
w dziedzinie ruchu drogowego. Wynika to przede wszystkim z odpowiedzialności
administracji rządowej za najważniejsze zadania publiczne, do których zalicza się
bezpieczeństwo i porządek ruchu jako element bezpieczeństwa i porządku publicznego. W ramach tego podsystemu działa w Polsce szereg wyspecjalizowanych
organów administracji rządowej, które są odpowiedzialne za wyodrębnione sfery
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do podmiotów działających na rzecz
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego zalicza się między innymi: Policję, Inspekcję Transportu Drogowego, Straż Graniczną, Żandarmerię
Wojskową.
W całym systemie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego istotne znaczenie odgrywa również
działalność samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych powoływanych
przez ten samorząd. Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w swoich ustawowych zadaniach własnych realizują zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa
i porządku publicznego, w tym również w dziedzinie ruchu drogowego. Art. 7
ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że do zadań
własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Do tych zadań własnych, ustawa zalicza między innymi sprawy: gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizację ruchu drogowego19. Art. 4 ust. 1 ustawy z 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym stanowi, że powiat wykonuje zadania publiczne
o charakterze ponad gminnym określone ustawami, w tym ustawodawca również wymienia zadania w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych20.
Art. 11 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa stanowi, że
18.	S. Pieprzny, Policja w systemie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] E. Ura (red.),
Bezpieczeństwo i porządek publiczny – historia, teoria, praktyka, Rzeszów 2003, s. 205.
19. Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
20. Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.
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samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa na którą składa
się między innymi utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej
o znaczeniu wojewódzkim. W art. 14 ust. 1 określono, iż samorząd województwa
wykonuje również zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, a do
tych zadań zalicza między innymi sprawy transportu i dróg publicznych21.
Trzecią grupą podmiotów, zajmujących się ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego jest działalność organizacji i instytucji społecznych. Grupa ta ma
charakter pomocniczy. Także w dziedzinie ruchu drogowego występuje szereg
organizacji społecznych działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.
Czwartą grupą podmiotów funkcjonujących w ramach systemu organów bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego są podmioty prywatne. Podmioty te
w stosunku do organów administracji rządowej i samorządowej mają również
charakter pomocniczy. W ramach tego podsystemu działalność prowadzą prywatni
przedsiębiorcy, np. zajmujący się usuwaniem lub przemieszczaniem pojazdów
z drogi. Jednostkę tę wyznacza starosta kierując się przesłankami rzetelności oraz
zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług. W tym przypadku starosta
bierze pod uwagę: standard wyposażenia i oznakowania pojazdu przeznaczonego
do usuwania lub przemieszczania pojazdów, liczbę i rodzaj takich pojazdów, deklarowany czas przybycia na miejsce zdarzenia, zobowiązanie jednostki do realizacji
każdego zlecenia, opinię właściwego miejscowo komendanta powiatowego Policji,
konieczność zachowania warunków konkurencji oraz proponowaną cenę usługi22.
Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest elementem bezpieczeństwa publicznego,
w związku z czym w ramach zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w ruchu
drogowym muszą funkcjonować odpowiednie podmioty nad nim czuwające. Są
to zwłaszcza podmioty wchodzące w skład podsystemu organów i instytucji rządowych.

21. Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.
22.	Dz. U. 2005, Nr 108, poz. 908 z późn. zm., Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
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Podmioty administracji rządowej
W ramach zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także w ramach
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego funkcjonuje szereg organów, inspekcji i straży.
Szczególne miejsce w systemie podmiotów administracji rządowej zajmuje Policja. Ustawa o Policji nie zawiera wyczerpującego katalogu zadań, ponieważ wiele
z nich wynika z innych ustaw, jak również umów i porozumień międzynarodowych.
Art. 1 ust. 2 ustawy o Policji stanowi, że do podstawowych zadań Policji należy
ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia, ochrona bezpieczeństwa i porządku
publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz środkach
publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach,
inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu
przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym
zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. Do zadań Policji należy także wykrywanie przez policjantów przestępstw
i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także nadzór nad strażami gminnymi
(miejskimi) oraz nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi
w zakresie określonym w odrębnych przepisach. Do obowiązków funkcjonariuszy
Policji należy także kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach
publicznych, współdziałanie z policjami z innych państw oraz ich organizacjami
międzynarodowymi, zarządzanie informacjami kryminalnymi, prowadzenie baz
danych zawierających informacje o wynikach analizy (DNA) oraz Systemu Informacyjnego Schengen (SIS).
Udział Policji w zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego określają liczne akty prawne, w tym głównie ustawa Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie
z art. 129 tej ustawy – czuwanie nad bezpieczeństwem oraz porządkiem ruchu
na drogach, kierowanie oraz kontrolowanie tego ruchu należą do zadań Policji.
W związku z wykonywaniem tego zadania policjant, wykonując czynności w ruchu
drogowym na podstawie art. 129 ust. 2, jest uprawniony do:
– legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do
sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu;

67

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jako element...

– sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem
i jego używaniem, świadectwa kwalifikacji, a także dokumentu stwierdzającego
zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia;
– żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka
działającego podobnie do alkoholu;
– sprawdzania stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub
nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze;
– sprawdzania zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy,
czas jazdy oraz postoju;
– zatrzymania, w przypadkach przewidzianych w ustawie, dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania oraz karty
kierowcy w przypadkach wskazanych w przepisach szczególnych;
–w
 ydawania poleceń:
• osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu, albo osobie odpowiedzialnej za utrzymanie drogi,
• kontrolowanemu uczestnikowi ruchu – co do sposobu jego zachowania;
– uniemożliwienia:
• kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
• korzystania z pojazdu, którego stan techniczny, ładunek, masa lub nacisk osi
zagrażają bezpieczeństwu lub porządkowi w ruchu, powodują uszkodzenie
drogi albo naruszają wymagania ochrony środowiska,
• korzystania z pojazdu, jeżeli kierujący nim nie okazał dokumentu stwierdzającego zawarcie obowiązującego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia,
• kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą wymaganych dokumentów
uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;
– używania przyrządów kontrolno-pomiarowych, w szczególności do badania
pojazdu, określania jego masy, nacisku osi lub prędkości, stwierdzania naru-
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szenia wymagań ochrony środowiska oraz do stwierdzania stanu trzeźwości
kierującego;
– usuwania lub przemieszczania pojazdu:
• pozostawionego w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub zagraża jego bezpieczeństwu,
• w przypadku nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego
zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia,
• przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi
określonych w przepisach ruchu drogowego,
• jeżeli kierowała nim osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie
po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka albo też nie posiadała
przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu,
• którego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje
uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska,
•u
 trudniającego prowadzenie akcji ratowniczej;
– kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagań związanych z tym przewozem;
– używania urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych, służących do wydawania wiążących poleceń uczestnikowi ruchu;
– występowania w uzasadnionym przypadku z wnioskiem o ocenę stanu zdrowia
kierującego pojazdem;
– pilotowania pojazdów, których wymiary, masa lub naciski osi przekraczają
określone wielkości; pilotowanie wykonywane jest za opłatą ponoszoną przez
właściciela lub posiadacza pojazdu23.
Istotną rolę wśród podmiotów funkcjonujących na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego spełnia Inspekcja Transportu Drogowego,
która została powołana na mocy ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Powołanie Inspekcji było jednym z wymogów akcesyjnych Unii Europejskiej.
W organizowaniu jej struktur uczestniczyli eksperci – przedstawiciele z Francji
i Niemiec w ramach projektu PHARE PL 9908.01. Pierwsi inspektorzy rozpoczęli
23. Dz. U. 2007, Nr 43, poz. 477 z późn. zm., Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
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pracę 1 października 2002 r. Według ustawy Inspekcja przeznaczona jest do kontroli
przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego
krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Celem działalności Inspekcji Transportu Drogowego jest
między innymi: poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeciwdziałanie
degradacji dróg, przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym, eliminowanie patologicznych zjawisk w transporcie drogowym. Jak stanowi ustawa o transporcie drogowym – Inspekcja Transportu Drogowego nie może
działać w odniesieniu do pojazdów przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu
nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w niezarobkowym krajowym i międzynarodowym przewozie drogowym osób oraz o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 3,5 tony24.
ITD to wyspecjalizowana formacja umundurowana i uzbrojona. Pomimo prawa
użycia broni i środków przymusu nie jest to służba mundurowa, a służba cywilna.
Inspektorzy transportu drogowego, poruszają się pojazdami uprzywilejowanymi,
posiadają uprawnienia do kierowania ruchem, nakładania mandatów, zatrzymywania praw jazdy i dowodów rejestracyjnych. Korzystają z ochrony przewidzianej
dla funkcjonariuszy państwowych. W zakresie kontroli przewozów drogowych
posiadają uprawnienia analogiczne jak Policja, określone w art. 129 ust. 2 ustawy
Prawo o ruchu drogowym, o czym stanowi wprost art. 129a tej ustawy25. Inspekcją
Transportu Drogowego kieruje Główny Inspektor Transportu Drogowego, który
stanowi centralny organ administracji rządowej. Formacja oparta jest na 16 delegaturach Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego. Kieruje nimi
Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. Wykryte przez nich nieprawidłowości trafiają do Centralnej Ewidencji Naruszeń, którą prowadzi Główny Inspektor
Transportu Drogowego.
Zgodnie z art. 50 ustawy o transporcie drogowym do zadań Inspekcji Transportu
Drogowego, należy kontrola: dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne oraz przestrzegania warunków w nich określonych; ruchu drogowego w zakresie transportu, na zasadach

24. Dz. U. 2004, Nr 204, poz. 2088 z późn. zm.
25. http://pl.wikipedia.org/wiki/Inspekcja_Transportu_Drogowego, pobrano 11.03.2012 r.
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określonych w przepisach działu V ustawy – Prawo o ruchu drogowym, a w tym
stanu technicznego pojazdów, przestrzegania przepisów dotyczących okresów
prowadzenia pojazdu i obowiązujących przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy,
przestrzegania szczególnych zasad i warunków transportu zwierząt, przestrzegania
zasad i warunków dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,
wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod względem
zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i prawidłowością ich oznakowania, rodzaju używanego paliwa przez pobieranie próbek paliwa
ze zbiornika pojazdu mechanicznego.
Ustawa o transporcie drogowym określa również uprawnienia przysługujące inspektorom przy wykonywaniu ustawowych zadań. Inspektorzy mają prawo do
kontroli: pojazdów mechanicznych; dokumentów, w tym karty kierowcy i karty
przedsiębiorstwa oraz zainstalowanych w pojeździe urządzeń pomiarowo-kontrolnych lub tachografu cyfrowego; masy, nacisków osi i wymiarów pojazdu przy
użyciu przyrządu pomiarowego; żądania od przedsiębiorcy i jego pracowników
pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów i innych nośników informacji oraz udostępnienia wszelkich danych mających związek z przedmiotem
kontroli; wstępu na teren przedsiębiorcy, w tym do pomieszczeń, gdzie prowadzi
on działalność gospodarczą26.
Kolejną formacją, która posiada uprawnienia w dziedzinie ruchu drogowego jest
Straż Graniczna. Uchwalone przez Sejm 12 października 1990 r. ustawy o ochronie granicy państwowej27 i o Straży Granicznej28 zobowiązały ministra właściwego
do spraw wewnętrznych do zorganizowania nowej uzbrojonej i umundurowanej
formacji ochrony granic i kontroli ruchu granicznego w miejsce Wojsk Ochrony
Pogranicza. 16 maja 1991 r. utworzono Straż Graniczną, której powierzono między
innymi następujące zadania: ochronę granicy państwowej, organizowanie i kontrolowanie ruchu granicznego, wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy
państwowej, zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego.

26. Dz. U. 2004, Nr 204, poz. 2088 z późn. zm.
27. Dz. U. 2005, Nr 226, poz. 1944 z późn. zm.
28. Dz. U. 2007, Nr 82, poz. 558 z późn. zm.
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Zgodnie z art. 3 ust. 1. ustawy o Straży Granicznej – centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony granicy państwowej i kontroli
ruchu granicznego jest Komendant Główny Straży Granicznej, podległy ministrowi
właściwemu do spraw wewnętrznych. Terenowymi organami Straży Granicznej, jak
stanowi art. 5 ust. 1 ustawy są:
– k omendanci oddziałów Straży Granicznej,
– k omendanci placówek i dywizjonów Straży Granicznej29.
Funkcjonariusze Straży Granicznej mogą przeprowadzać kontrolę drogową.
W tym zakresie przysługują im uprawnienia zawarte w ustawie Prawo o ruchu
drogowym, które określa art. 129 ust. 2 pkt 1-5 i 7-12 oraz art. 130a ust. 4 pkt 1 tejże
ustawy. Art. 129 ust. 4b ustawy Prawo o ruchu drogowym dodatkowo stanowi, że
funkcjonariusze ci mogą odmówić prawa przekroczenia granicy pojazdem, jeżeli:
pojazd kierowany jest przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub stanie
po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, jeżeli nie ma
możliwości zabezpieczenia pojazdu w inny sposób, pojazd kierowany jest przez
osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów uprawniających do
kierowania pojazdem lub używania pojazdu, dokumentu stwierdzającego zawarcie
umowy obowiązującego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza
pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia. Funkcjonariusze
Straży Granicznej mogą również odmówić prawa przekroczenia granicy pojazdem, którego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje
uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska, bądź też pojazd
przekracza dopuszczalną masę całkowitą lub naciski osi określone w przepisach
ruchu drogowego. Funkcjonariusze Straży Granicznej posiadają uprawnienia odnośnie kontroli w ruchu drogowym nie tylko w strefie nadgranicznej, ale na terenie
całego kraju.
Do podmiotów, które posiadają swoistego rodzaju kompetencje w ruchu drogowym zalicza się również Żandarmerię Wojskową – wyodrębnioną i wyspecjalizowaną służbę wchodzącą w skład Sił Zbrojnych RP. Żandarmeria Wojskowa utworzona
została na mocy ustawy z 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych
organach porządkowych. Zgodnie z tą ustawą Żandarmerię Wojskową tworzą:
29. Dz. U. 2007, Nr 82, poz. 558 z późn. zm.
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–K
 omenda Główna Żandarmerii Wojskowej,
– t erenowe jednostki organizacyjne Żandarmerii Wojskowej,
– s pecjalistyczne jednostki organizacyjne Żandarmerii Wojskowej.
Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Żandarmerii Wojskowej są:
–o
 ddziały Żandarmerii Wojskowej,
–w
 ydziały Żandarmerii Wojskowej,
–p
 lacówki Żandarmerii Wojskowej30.
Formacja ta realizuje funkcje policji wojskowej w ramach Sił Zbrojnych a także
wobec osób cywilnych, działających na terenie jednostek wojskowych31. Do jej
zadań należy między innymi: zapewnienie przestrzegania dyscypliny wojskowej,
ochranianie porządku publicznego na terenach i obiektach jednostek wojskowych
oraz w miejscach publicznych, współdziałanie z polskimi oraz zagranicznymi organami i służbami właściwymi w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego
oraz policjami wojskowymi, zwalczanie klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidowanie ich skutków oraz czynne uczestniczenie w akcjach
poszukiwawczych, ratowniczych i humanitarnych, mających na celu ochronę życia
i zdrowia oraz mienia32.
Żandarmeria Wojskowa posiada uprawnienia do kontroli ruchu drogowego
w stosunku do kierujących pojazdami Sił Zbrojnych RP oraz w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową kierujących innymi pojazdami, a także jest
uprawniona do kierowania ruchem drogowym w związku z pilotowaniem kolumn
wojskowych, co wynika z ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach
porządkowych. W tym zakresie Żandarmerii Wojskowej przysługują uprawnienia
takie jak Policji określone w ustawie prawo o ruchu drogowym. Zasady kierowania
ruchem drogowym i kontroli tego ruchu przez Żandarmerię Wojskową i wojskowe organy porządkowe, zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Obrony
Narodowej z 18 lutego 2004 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania
ruchem drogowym przez Żandarmerię Wojskową i wojskowe organy porządkowe oraz
warunków i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w prowadzeniu
30. Dz. U. 2001, Nr 123, poz. 1353 z późn. zm.
31. A. Misiuk, Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego, Warszawa 2008, s. 168.
32.	Dz. U. 2001, Nr 123, poz. 1353 z późn. zm., Ustawa z 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.
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ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego33. Żandarmeria nie
ma prawa do kontroli pojazdu i powinna od niej odstąpić, jeśli po zatrzymaniu
okaże się, że kierowcą jest osoba prywatna, lub też po zatrzymaniu pojazdu okaże
się, że w pojeździe jest obecny żołnierz, ale jest on tylko pasażerem.
W całym systemie podmiotów działających na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa
ruchu drogowego, w tym likwidacji zaistniałych zagrożeń wymienia się również
Państwową Straż Pożarną. Państwowa Straż Pożarna to „zawodowa, umundurowana
i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami,
klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami” o czym stanowi art.
1 ust. 1 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Do jej podstawowych zadań należy między innymi: rozpoznawanie pożarowych i innych
miejscowych zagrożeń, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie
pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, wykonywanie
pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych podczas klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze.
Jak wynika z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej – centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest komendant główny Państwowej Straży
Pożarnej, powoływany spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej. Zadania
i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa wykonują
wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
jako kierownika straży wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie oraz komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej34.
Działania Państwowej Straży Pożarnej jako formacji wyposażonej w specjalistyczny sprzęt służący do likwidacji miejscowych zagrożeń oraz likwidacji skutków
tych zagrożeń prowadzone są również w dziedzinie ruchu drogowego. Państwowa
Straż Pożarna prowadzi akcje ratownicze oraz dokonuje pomocniczych, specjalistycznych czynności w ramach udzielanej pomocy innym służbom. Formacja
dysponuje wyposażeniem jednostek ratowniczo-gaśniczych. W skład tego wyposażenia wchodzą pojazdy gaśnicze i specjalne oraz sprzęt i środki techniczne, zgodne

33. Dz. U. 2004 r., Nr 40, poz. 364.
34. Tekst jedn., Dz. U. 2009 r., Nr 11, poz. 59 z późn. zm.
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z normami wyposażenia do ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego35. Państwowa Straż Pożarna uczestniczy w akcjach ratowniczych przy wypadkach drogowych ratując życie ludzi uwięzionych w pojazdach
na skutek katastrofy czy wypadku drogowego, gasi płonące pojazdy oraz zajmuje
się likwidacją płynów eksploatacyjnych, które wydostały się z pojazdów. Niekiedy
Państwowa Straż Pożarna likwiduje przeszkodę, która zakłóca porządek w ruchu
drogowym, a która w konsekwencji może stanowić zagrożenie i doprowadzić do
niebezpieczeństwa na drodze.
Z kolei kontrola ruchu drogowego na terenach lasów lub parków narodowych
może być wykonywana przez strażników leśnych i funkcjonariuszy Straży Parku. Są oni uprawnieni do kontroli kierujących pojazdami niestosujących się do
przepisów lub znaków drogowych obowiązujących na terenach lasów lub parków
narodowych, dotyczących zakazu wjazdu, zatrzymywania się lub postoju pojazdów. Strażnicy leśni działają w oparciu o ustawę z 28 września 1991 r. o lasach36,
natomiast funkcjonariusze Straży Parku w oparciu o ustawę z 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody37. Strażnicy leśni i funkcjonariusze Straży Parku w zakresie
kontroli kierujących pojazdami na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym
są uprawnieni do:
– zatrzymania pojazdu,
– legitymowania uczestnika ruchu drogowego,
– wydawania poleceń, co do sposobu zachowania się na drodze.
Kontrola ruchu drogowego wykonywana przez strażników leśnych i funkcjonariuszy Straży Parku odbywa się na podstawie upoważnienia do wykonywania
kontroli ruchu drogowego wydanego przez właściwego komendanta powiatowego
(miejskiego) Policji. Strażnicy leśni i funkcjonariusze Straży Parku, w związku
z wykonywaniem czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego, są obowiązani
do czasu przybycia Policji uniemożliwić kierowanie pojazdem osobie, co do której

35.	Ustawa z 4 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, (tekst jedn. Dz. U. 2009 r. Nr 12 poz.
68 z późn. zm.).
36. Dz. U. 1991, Nr 101, poz. 444 z późn. zm.
37. Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 880 z późn. zm.
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istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub
w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu38.
Kolejną jednostką, która działa na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
ruchu drogowego, jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, czyli
urząd administracji rządowej powołany w Ministerstwie Infrastruktury jako urząd
centralny do zarządzania drogami krajowymi. W skład Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad wchodzą oddziały w województwach. Obszar działania
oddziału pokrywa się z obszarem województwa. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad powołuje i odwołuje dyrektorów oddziałów Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad.
Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Zadania Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad określa art. 18 ust. 1 ustawy z 21 marca
1985 r. o drogach publicznych. Do obowiązków tych należy: wykonywanie zadań
zarządcy dróg krajowych, realizacja budżetu państwa w zakresie dróg krajowych,
współudział w realizacji polityki transportowej w zakresie dróg, gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci dróg publicznych, nadzór nad przygotowaniem infrastruktury drogowej na potrzeby obrony państwa, wydawanie zezwoleń
na jednorazowy przejazd w określonym czasie i po ustalonej trasie pojazdów nienormatywnych, współpraca z administracjami drogowymi innych państw i organizacjami międzynarodowymi, oraz z organami samorządu terytorialnego w zakresie
rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej, zarządzanie ruchem na drogach
krajowych, ochrona zabytków drogownictwa. Do Dyrektora Generalnego Dróg
Krajowych i Autostrad należy także wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem i koordynowaniem budowy i eksploatacji albo wyłącznie eksploatacji
autostrad płatnych, opracowywanie projektów kryteriów oceny ofert w postępowaniu przetargowym i przeprowadzanie postępowań przetargowych, pobieranie
opłat za przejazd zgodnie z przepisami o autostradach płatnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym, podejmowanie działań mających na celu wprowadzenie
systemów elektronicznego poboru opłat i szerokiego zastosowania tych systemów

38.	Dz. U. 2005, Nr 108, poz. 908 z późn. zm., Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
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oraz współpraca w tym zakresie z innymi podmiotami, w szczególności ze spółkami
eksploatującymi autostrady płatne.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymuje środki ustalane
corocznie w ustawie budżetowej, na związane z budową autostrad prace studialne
i dokumentacyjne, nabywanie nieruchomości i gospodarowanie nimi, odszkodowania, należności z tytułu ochrony gruntów leśnych, prace scaleniowe i wymienne,
przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, przeprowadzanie ratowniczych
badań archeologicznych i badań ekologicznych oraz opracowywanie ich wyników39.
Wśród podmiotów funkcjonujących na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na uwagę zasługuje również Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego. Została ona powołana z dniem 1 stycznia 2002 r. na mocy ustawy
Prawo o ruchu drogowym. Ustawa ta w dziale Va zatytułowanym Działania na
rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego zawiera regulacje dotyczące Krajowej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Krajowa Rada działa przy ministrze właściwym
do spraw transportu jako międzyresortowy organ pomocniczy Rady Ministrów
w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Krajowa Rada określa kierunki
i koordynuje działania administracji rządowej w sprawach bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Do zadań Krajowej Rady w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego należy w szczególności: proponowanie kierunków polityki państwa,
opracowywanie programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w oparciu
o propozycje przedstawiane przez właściwych ministrów i ocena ich realizacji,
inicjowanie: badań naukowych, projektów aktów prawnych oraz umów międzynarodowych, kształcenia kadr administracji publicznej, współpracy zagranicznej,
działalności edukacyjno informacyjnej.
W skład Krajowej Rady wchodzą: przewodniczący – minister właściwy do spraw
transportu, zastępcy przewodniczącego: sekretarz lub podsekretarz stanu w ministerstwie właściwym do spraw wewnętrznych, oraz sekretarz lub podsekretarz
stanu w ministerstwie właściwym do spraw transportu. W skład wchodzą również
sekretarz Krajowej Rady wskazany przez ministra właściwego do spraw transportu
oraz członkowie Krajowej Rady wskazani przez: Prezesa Rady Ministrów spośród
wojewodów, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów
39. Dz. U. 2007, Nr 19, poz. 115 z późn. zm., Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
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właściwych do spraw: administracji publicznej, budżetu, finansów publicznych,
gospodarki, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, oświaty i wychowania,
środowiska, transportu, wewnętrznych, pracy oraz Komendanta Głównego Policji,
Komendanta Głównego Straży Pożarnej, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad. Przewodniczący Krajowej Rady otrzymuje od ministrów i innych
organów, których przedstawiciele są członkami Krajowej Rady, sprawozdania i informacje dotyczące realizacji zadań określonych w programach bezpieczeństwa
ruchu drogowego oraz informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Corocznie, do końca marca, Przewodniczący Krajowej Rady składa Radzie
Ministrów sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz
działań realizowanych w tym zakresie40.
Na terenie województwa również tworzy się Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego, która działa przy marszałku województwa jako wojewódzki
zespół koordynacyjny w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego, o czym stanowi art. 140g ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Straż gminna
Podstawową formacją wykonującą przez samorząd gminny zadania związane
z ochroną porządku publicznego jest straż gminna. W gminach miejskich nosi
ona nazwę „straż miejska”. Jej status prawny określa ustawa z 29 sierpnia 1997 r.
o strażach gminnych41. Ustawa ta podkreśla, że jest to formacja powołana tylko do
ochrony porządku publicznego. Gmina nie ma obowiązku tworzenia straży gminnej
(miejskiej), a jej funkcjonowanie jest jedną z wielu dopuszczalnych form realizacji
zadania własnego gminy. Utworzenie staży gminnej (miejskiej) następuje na mocy
uchwały rady gminy, przed podjęciem której konieczne jest zasięgnięcie opinii
właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji. Analogiczna procedura obowiązuje również podczas tworzenia wspólnej straży dla kilku gmin, z tym
jednak że w takim wypadku dodatkowo niezbędne jest zawarcie porozumienia
komunalnego pomiędzy zainteresowanymi gminami42. Nadzór nad działalnością

40.	Dz. U. 2005, Nr 108, poz. 908 z późn. zm., Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
41. Dz. U. 1997 r., Nr 123, poz. 779, z późn. zm.
42.	A. Misiuk, Z. Nowakowski, M. Pomykała, K. Rajchel, Zarządzanie ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego w państwie, Rzeszów 2005, s. 237.
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straży sprawuje wójt (burmistrz, prezydent miasta), a w zakresie fachowym – Komendant Główny Policji poprzez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.
Zgodnie z ustawą o strażach gminnych, straż wykonuje zadania w zakresie
ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.
Do zadań tych należy w szczególności: ochrona spokoju i porządku w miejscach
publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym (na przykład unieruchamianie
pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół w przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie utrudnia lub
nie zagraża bezpieczeństwu), zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub
innego zdarzenia – do czasu przybycia właściwych służb, doprowadzenie osób
nietrzeźwych do izb wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania, jeżeli osoby te swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się
w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub
zdrowiu43. Katalog wskazanych zadań jakie wykonuje straż gminna (miejska) nie
jest wyczerpujący. Dopełnieniem powyższego katalogu mogą być również postanowienia innych ustaw.
Na mocy postanowień stosownych przepisów funkcjonariusze straży gminnych
(miejskich) uzyskali uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu kontroli
ruchu drogowego. Warunkiem niezbędnym do wykonywania tych czynności jest
posiadanie przez strażnika i okazanie na żądanie osoby kontrolowanej upoważnienia do przeprowadzenia kontroli ruchu drogowego. Jeżeli natomiast strażnik
nie odbył wymaganego szkolenia bądź też szkolenie takie odbył, lecz nie uzyskał
pozytywnej oceny na egzaminie, nie może podejmować interwencji wobec osób
naruszających przepisy ruchu na drogach, nawet wobec pieszych uczestników
ruchu44. Strażnicy straży gminnych (miejskich), zgodnie z ustawą prawo o ruchu
drogowym są uprawnieni do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu
drogowego w odniesieniu do:

43. Dz. U. 1997 r., Nr 123, poz. 779, z późn. zm.
44.	K. Rajchel, Terenowe organy administracji rządowej i samorządowej, ich rola w ochronie porządku i bezpieczeństwa (wybrane zagadnienia) [w:] E. Ura, K. Rajchel, M. Pomykała, S. Pieprzny,
Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie, Rzeszów 2008, s. 192.

79

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jako element...

– kierujących pojazdami, niestosujących się do zakazu ruchu w obu kierunkach
lub naruszających przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzeń działających samoczynnie;
–u
 czestników ruchu naruszających przepisy o:
• zatrzymaniu lub postoju pojazdów,
• ruchu motorowerów, rowerów, pojazdów zaprzęgowych, jeździe wierzchem
lub pędzenia zwierząt,
• ruchu pieszych.
W ramach wykonywania tych czynności strażnicy są uprawnieni do:
– z atrzymania pojazdu lub jadących wierzchem;
– sprawdzenia dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem;
– używania urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia
przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami;
– legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń, co do
sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu;
– wydawania poleceń osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch
drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu oraz wydawania poleceń kontrolowanemu uczestnikowi ruchu odnośnie sposobu jego zachowania.
Strażnicy straży gminnych (miejskich) są upoważnieni do zatrzymania kierującego pojazdem na obszarze zabudowanym, przez całą dobę, a poza obszarem
zabudowanym – tylko od świtu do zmierzchu i wtedy, kiedy dysponują pojazdem
samochodowym oznakowanym emblematem właściwej straży gminnej (miejskiej).
Strażnicy straży gminnych (miejskich) w związku z wykonywaniem czynności
z zakresu kontroli ruchu drogowego, są obowiązani do czasu przyjazdu Policji
uniemożliwić kierowanie pojazdem osobie, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu
lub środka działającego podobnie do alkoholu45.

Inne podmioty
Obok organów administracji państwowej i samorządowej problematyką ochrony
bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
45. Dz. U. 1997, Nr 123, poz. 779 z późn. zm., Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.
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zajmują się również organizacje społeczne i stowarzyszenia: Polski Związek Motorowy, organizacje rzeczoznawców techniki samochodowej i ruchu drogowego
PZM, Liga Ochrony Kraju, Związek Zawodowy Transportowców, Towarzystwo
Trzeźwości Transportowców, Związek Harcerstwa Polskiego, Państwowy Zakład
Ubezpieczeń S.A. i inne zakłady ubezpieczeniowe.
Jednym z podmiotów prowadzących aktywną działalność społeczno-organizatorską w dziedzinie ruchu drogowego jest Polski Związek Motorowy. Jest on
związkiem stowarzyszeń działającym na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach46, zrzeszającym członków sympatyków motoryzacji
w kilkuset automobilklubach i klubach motorowych oraz turystycznych. Polski
Związek Motorowy powstał 30 stycznia 1950 r. z połączenia Automobilklubu Polski
i Polskiego Związku Motocyklowego i jest jedynym kontynuatorem tradycji obu
tych organizacji. W dziedzinie sportów motorowych realizuje zadania polskiego
związku sportowego. Najważniejszym celem Związku jest rozwój masowego i wyczynowego sportu motorowego: samochodowego, motocyklowego, żużlowego oraz
kartingowego. Zgodnie ze statutem, Związek zajmuje się propagowaniem wiedzy
i kultury motoryzacyjnej, prowadzi działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego, promuje turystykę motorową i caravaningową, a także zajmuje się pojazdami zabytkowymi. Ponadto organizuje kursy prawa jazdy, świadczy
usługi rzeczoznawstwa oraz prowadzi stacje kontroli i obsługi pojazdów, pośredniczy w sprzedaży ubezpieczeń i winiet na korzystanie z zagranicznych autostrad.
Polski Związek Motorowy pełni funkcję polskiej federacji narodowej w sportach
motorowych. Jest członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a także federacji międzynarodowych, takich jak: Międzynarodowa Federacja Samochodowa
(FIA), Międzynarodowa Federacja Motocyklowa (FIM), Międzynarodowa Federacja Campingu i Carveningu (FICC), Międzynarodowa Federacja Pojazdów
i Zabytków (FIVA), Motocyklowa Unia Europejska (UEM)47.
Ważną rolę spełnia działająca w ramach Zarządu Głównego Polskiego Związku
Motorowego Główna Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Komisja wykonuje zadania, które nakreśla Zarząd Główny PZM-ot w zakresie bezpieczeństwa

46. Dz. U. 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.
47. http://www.pzm.pl/o_nas, pobrano 21.03.2012 r.
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ruchu drogowego, organizuje i koordynuje działalność prowadzoną przez jednostki terenowe, czyli zarządy okręgowe, automobilkluby i sekcje zrzeszone w PZM.
Współdziała z określonymi organami administracji w dziedzinie podnoszenia
poziomu bezpieczeństwa na drogach publicznych oraz wykonuje wiodącą rolę
w działalności społecznej w zakresie popularyzacji przepisów ruch drogowego
i propagowaniu jego bezpieczeństwa48.

Podsumowanie
Wgłębiając się w zagadnienie bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego zauważono jego złożoność. Ilość pojazdów i użytkowników dróg wpływa na zwiększające
się stale natężenie ruchu i niesie ze sobą zwiększone zagrożenie w ruchu drogowym.
Zagrożenie to powodują wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, zarówno kierowcy
pojazdów, jak piesi i rowerzyści nie przestrzegający zasad ruchu drogowego. Niekiedy zdarzenia na drogach są skutkiem działania sił natury, uderzeń pioruna, gwałtownych, bardzo obfitych opadów deszczu, wichur i huraganów, zamieci i zawiei
– na które człowiek nie ma wpływu. Jednak na większość czynników powodujących
zagrożenie w ruchu drogowym człowiek ma decydujący wpływ i może je świadomie
kształtować, poczynając od zrozumiałego i logicznego prawodawstwa, poprzez
właściwe kształcenie kierowców i kontrolę ruchu drogowego, na infrastrukturze
drogowej i edukacji społecznej kończąc.
Spośród całego szeregu podmiotów funkcjonujących, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek ruchu drogowego i mających liczne obowiązki i uprawnienia w tej
dziedzinie, najistotniejszą rolę spełnia Policja. Jest ona ustawowo wyposażona
w najszerszy zakres uprawnień oraz środków do kontroli ruchu drogowego i jego
uczestników. Skuteczność działań Policji na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego
uzależniona jest od właściwej organizacji służby, wytypowania rejonów szczególnie
zagrożonych i nasilenia kontroli w tych rejonach oraz sprawności działania policjantów, ich wyszkolenia, wyposażenia i motywacji do działania.
Reasumując, chcąc osiągnąć wysoki poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym zapewnić trzeba odpowiednie uregulowania prawne, sprawny aparat nadzoru
i egzekwowania obowiązujących przepisów, należyte współdziałanie wszystkich
48. W. Karaś, Z. Nowakowski, M. Papała, K. Rajchel, Prawo drogowe…, s. 143.
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podmiotów wykonujących zadania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym; zapewnić skuteczne represjonowanie popełniających
wykroczenia i przestępstwa drogowe oraz rozwijać infrastrukturę drogową, jak też
podnosić świadomość społeczeństwa o konieczności bezpiecznego korzystania
z dróg i preferowania bezpiecznego stylu jazdy, w tym zapinania pasów bezpieczeństwa, nie przekraczania bezpiecznej prędkości oraz utrzymywania pojazdów
w należytym stanie technicznym.

Streszczenie
Artykuł przedstawia problematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym jako elementu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz funkcjonowanie organów
administracji publicznej działających na rzecz zapewnienia tego bezpieczeństwa.
W artykule zdefiniowano bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz przedstawiono ogólnie porządek i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wskazano na zagrożenia bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym a także przedstawiono
zasady obowiązujące uczestników tego ruchu oraz program na rzecz poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego. W dalszej części artykułu przedstawiono jak
liczna grupa podmiotów administracji publicznej funkcjonuje po to aby zapewnić
porządek i bezpieczeństwo w ruchu drogowym ze zwróceniem szczególnej uwagi na
obowiązki i uprawnienia przysługujące poszczególnym organom w tej dziedzinie.
Słowa kluczowe: ruch drogowy, bezpieczeństwo, podmioty administracji publicznej.

Summary
The article presents the issues of traffic safety as an element of security and public
order and the functioning of public authorities working to ensure that security. This
paper describes the security and public order, as well as presents an overview of the
order and traffic safety. Indicated on the order and safety hazards on the road and
presents the rules of traffic participants and a programme to improve road safety.
The rest of the article shows how a large group of public entities operating there to
ensure order and safety in traffic, paying special attention to the duties and powers
vested in various authorities in this field.
Keywords: traffic, security, public entities.
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Istota i teorie samorządu terytorialnego
Radosław Kamiński

Samorząd terytorialny w systemie państwa
demokratycznego
Samorząd terytorialny stanowi niezwykle ważny element współczesnej administracji publicznej. Współcześnie występuje we wszystkich krajach, w których funkcjonuje demokratyczny system sprawowania władzy. W większości krajów samorząd
ma bardzo długą – często wielowiekową – tradycję.
Samorząd terytorialny wyposażony w odrębną od państwa osobowość prawną
jest wyrazem uznania wielości odrębnych interesów w ramach państwa i rezygnacją
z zasady bezwzględnego prymatu interesu ogólnopaństwowego. Podział zadań między państwo jako podmiot polityczny i prawny oraz „upodmiotowione” samorządy
terytorialne zależy od wielu czynników. Głównym kryterium podziału pozostaje
niejako tradycyjnie „lokalność” zadań samorządu i ich powiązanie z zaspokajaniem
zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej.
Samorząd jako kategoria prawno-administracyjna pojawił się w XIX wieku. W literaturze niemieckiej nową formę władzy lokalnej nazwano Selbstverwaltung, co
w polskim tłumaczeniu oznacza samodzielny zarząd1. W samym pojęciu samorządu
terytorialnego współwystępują zdecentralizowane sprawowanie władzy publicznej
oraz zdecentralizowana organizacja zaspokajania potrzeb zbiorowych. J. Panejko
definiował samorząd jako opartą na przepisach ustawy zdecentralizowaną administrację państwową, wykonywaną przez lokalne organy, niepodległe hierarchicznie
innym organom i samodzielnie w granicach ustawy i ogólnego porządku prawnego2.
Dla T. Bigi samorząd jest decentralizacją administracji publicznej, której samodzielnymi podmiotami są korporacje, i że wobec tego jest oznaczeniem strukturalnej
formy administracji3.
1. B. Słobodzian, Współczesny system samorządu terytorialnego w Polsce, Toruń 2006, s. 16.
2. J. Panejko, Geneza samorządu europejskiego, Paryż 1926, s. 98.
3.	T. Bigo, Związki politycznoprawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928, s. 122123. W obu więc przypadkach – tylko w ramach innych struktur – następuje decentralizacja.
U Panejki dokonuje się ona poprzez aparat administracyjny, u Bigo przez korporacje.
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Większość teoretyków w swoich rozważaniach odwołuje się do pojęcia samorządu jako pełnej formy decentralizacji istniejącej tam, gdzie normy lokalne wytworzone przez dany organ są ostateczne, a więc nie można ich znieść lub zastąpić
przez normę centralną.
Współcześnie uważa się, że samorząd jest typem zdecentralizowanej administracji, przedmiotowo tożsamym z administracją rządową, a co za tym idzie brak jest
podstaw dla przeciwstawiania administracji samorządowej (samorząd jest tylko
odmienną formą organizacyjną administracji państwowej) administracji rządowej4.
Istotę samorządu wyznaczają trzy zasadnicze elementy: a) podmiot, b) przedmiot,
c) sposób wykonywania administracji publicznej. Nietrafność przeciwstawienia
państwa i samorządu wynika także z suwerenności państwa i charakteru samorządu
jako instytucji prawnej5. Poprzez normy prawne państwo ustala stosunki pomiędzy
nim a samorządem, czyli decyduje o pozycji samorządu w państwie. Samorząd
terytorialny jest częścią urządzeń polityczno-ustrojowych państwa, będąc z nim
powiązanym organizacyjnie i funkcjonalnie. Wspólnoty samorządowe stanowią
część organizmu państwowego rozumianego jako organizacja społeczeństwa i mają
tym samym znaczenie dla całości życia w państwie.
J. Szreniawski ujmuje samorząd terytorialny jako wewnętrzną organizację, korporację miejscowego społeczeństwa, posiadającą własną strukturę i osobowość
prawną, realizującą zadania państwowe i podlegającą nadzorowi państwa. Podmiotem samorządu terytorialnego jest społeczność zamieszkała na określonym obszarze
i zorganizowana w tworzony przez państwo, terytorialny związek samorządowy6.
E. Ochendowski widzi w samorządzie terytorialnym wyodrębniony w strukturze
państwa, powstały z mocy prawa, związek lokalnego społeczeństwa, powoływany do
samodzielnego wykonywania administracji publicznej, wyposażony w materialne

4.	Pogląd taki reprezentują m.in.: M. Kulesza, J. Starościak, Z. Niewiadomski, M. Stahl, Z. Leoński,
B. Dolnicki).
5.	We współczesnej nauce polskiej przyjmuje się powszechnie, iż samorządy, w tym samorząd
terytorialny, nie są instytucjami przeciwstawnymi państwu. Podkreśla się raczej, iż są tworami
organizacyjnymi uzupełniającymi formy uczestnictwa obywateli w sprawowaniu władzy publicznej w ramach państwa. Zob.: P. Winczorek, Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 1997,
s. 217-221.
6. J. Szreniawski, Prawo administracyjne – część ogólna, Lublin 1994, s. 130.
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środki umożliwiające realizację nałożonych nań zadań7. Samorząd istnieje i działa
w ramach państwa wyłącznie na podstawie ustaw. Organy samorządu nie są jednak
organami państwa, ale odrębnych od państwa związków, a ich działalność obciąża
te związki8.
Stanowisko to podtrzymuje A. Agopszowicz, który twierdzi, że samorząd to: korporacje stanowiące przymusowe związki gmin, powołane do sprawowania władztwa
administracyjnego przejętego od państwa oraz do zaspakajania swoich (lokalnych)
potrzeb we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność9.
Dla Z. Leońskiego samorząd to te grupy społeczne i ich reprezentacje, które zostały
powołane przez przepisy prawa, w celu sprawowania funkcji administracji publicznej
w formach zdecentralizowanych. Przy tym nie jest konieczne, aby grupy społeczne
i wyłonione przez nie organy wykonywały wszystkie swe zadania w formach władczych. Chodzi tu o podmioty zaliczane do podmiotów prawa publicznego (korporacji
prawa publicznego), a nie prawa prywatnego (cywilnego)10. Według tego autora do
istotnych cech samorządu należy zaliczyć to, że:
– przepisy prawa powinny zabezpieczyć określonym grupom społecznym i wyłonionym przez nie organom prawo do zarządzania „swoimi” sprawami (korporacyjny czy zrzeszeniowy charakter samorządu),
– grupy te uczestniczą w wykonywaniu samorządu obligatoryjnie z mocy ustawy
(członkiem samorządu staje się z mocy ustawy, a nie dobrowolnie z mocy
własnego oświadczenia woli),
– grupy te i ich organy wykonują zadania należące do administracji publicznej),
– owo zarządzanie odbywa się na zasadach samodzielności (decentralizacji);
wkraczanie w formie nadzoru w działalność samorządu możliwe jest wyłącznie
w formach przewidzianych ustawą i nienaruszających owej samodzielności11.

7. E. Ochendowski, Prawo administracyjne – część ogólna, Toruń 1996, s. 207.
8. Tamże, s. 161.
9.	A. Agopszowicz, Z. Gilowska, Ustawa o samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa
1997, s. 47.
10.	Z. Leoński, Ustrój i zadania samorządu terytorialnego, [w:] S. Wykrętowicz (red.), Samorząd
w Polsce. Istota, formy, zadania, Poznań 1998, s. 65.
11. Tamże, s. 102.
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Jednostka samorządowa ma osobowość prawną, z czym łączy się samodzielność
sprawowania administracji publicznej. Jednocześnie w samorządzie występuje
skrystalizowane publiczne prawo podmiotowe, a więc prawo rozporządzania władzą publiczną. Osobowość publicznoprawna jest skutkiem prawa pozytywnego.
I właśnie na jego podstawie gmina ma możliwość realizacji funkcji administracji
publicznej. „Podstawą prawną do wykonywania części władzy publicznej przez
samorząd zawsze jest norma prawna, określająca przedmiot i zakres kompetencji
organów samorządowych”12.
Podmiotem samorządu terytorialnego są mieszkańcy danego obszaru, zorganizowani mocą ustawy w korporację prawa publicznego, czyli związek publicznoprawny.
Korporacje te z woli ustawodawcy wykonują względnie samodzielnie zadania publiczne. Wyposażone są więc w przymioty osobowości prawnej oraz podmiotowości
publicznoprawnej odrębnej od państwa. Członkostwo wspólnoty wynika z mocy
prawa i w tym znaczeniu ma charakter przymusowy. Kryterium przynależności
do terytorialnego związku samorządowego to zamieszkanie na danym terenie. Nie
ma więc możliwości zrzeczenia się przynależności do owego związku; nie można
z niego wystąpić i nie można być z niego wykluczonym.
Przedmiotem samorządu jest administracja publiczna. Ustawodawca nakłada na
terytorialne związki samorządowe zadania z zakresu administracji publicznej, przy
wykonywaniu których mogą one korzystać ze środków prawnych przysługujących
władzom publicznym, w tym ze środków prawnych o charakterze władczym – czyli
stosować władztwo administracyjne13. Wykonywanie zadań następuje na zasadach
decentralizacji, a więc na zasadach względnej samodzielności i niezależności od
organów rządowych, ale pod ich nadzorem14.

12. E. J. Nowacka, Samorząd terytorialny w administracji publicznej, Warszawa 1997, s. 16.
13.	Zakres, kryteria i środki nadzoru określone są w ustawach. Samodzielność terytorialnych
związków samorządowych podlega ochronie ze strony niezawisłej władzy sądowej.
14.	Samorząd terytorialny jest instytucją gwarantowaną konstytucją lub innym nadrzędnym aktem
prawnym w danym systemie politycznym. Polska ustawa konstytucyjna z 1997 r. stanowi, iż
ustrój terytorialny Rzeczypospolitej zapewnia decentralizację władzy publicznej (art. 15 ust. 2)
i że samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej (art. 16 ust. 2), a ogół
mieszkańców zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową (art. 16 ust. 1).
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Zdaniem Leońskiego instytucję samorządu należy rozpatrywać głównie z punktu
widzenia aspektu politycznego. W tym ujęciu samorząd terytorialny wyobrażany
jest jako forma walki z władzą centralną głównie wówczas, gdy traktujemy go jako
„oparcie społeczeństwa walczącego z państwem, a zwłaszcza wtedy, gdy władze centralne i organy samorządu terytorialnego reprezentują odmienne siły polityczne15.
Odmienności interesów administracji rządowej i samorządowej nie znikają jednak nawet w warunkach opanowania obydwóch administracji przez te same siły
polityczne16.
Państwo jako podmiot publicznoprawny dominuje w stosunkach z samorządem
terytorialnym. Państwo, tworząc samorząd terytorialny, nie tylko zawęża zakres
zadań publicznych uprzednio wykonywanych przez administrację rządową, ale
samoogranicza się w sferze wpływania na sposób realizacji zadań przekazanych
samorządowi. Pomimo decydującej pozycji państwa, roli samorządu nie można
sprowadzić do roli wykonawcy określonych zadań w strukturze państwa. Współcześnie odchodzi się od traktowania samorządu terytorialnego tylko jako zdecentralizowanej administracji publicznej i wiąże z nim wartości wykraczające poza tę
funkcję. Istnieniu samorządu terytorialnego przypisuje się rolę jednej z podstawowych zasad ustrojowych demokratycznego państwa. Występowanie lokalnej władzy
samorządowej nie jest obojętne z punktu widzenia państwa, ponieważ podstawą
wolnego państwa jest wolna gmina17.
Istotną cechą samorządu terytorialnego w jego stosunkach z państwem jest zakres przyznanej mu samodzielności. Powiązania między państwem a samorządem
terytorialnym maja zróżnicowany charakter. Pozycja państwa jako suwerennego
podmiotu władzy publicznej w jego stosunkach z samorządem jako podmiotem
władzy w wymiarze lokalnym oznacza, że w relacjach między organami państwa
i organami samorządu te pierwsze spełniają szczególną rolę. Wynika ona m.in.
z nadzorczych funkcji państwa. Jednocześnie istnieje jednak wiele innych rodzajów więzi pomiędzy organami państwa i organami samorządu, które zapewniają
15. Z. Leoński, dz. cyt., s. 68.
16.	Por.: H. Michel, Government or Governmance? The Case of the French Local Political System,
West European Politics 1998, vol. 21, nr 3, s. 154-155.
17.	M. Stahl, E. Olejniczak-Szałowska, Samorząd terytorialny – podstawowe zagadnienia, Warszawa
1994, s. 40.
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władzy samorządowej pozycję równorzędną pozycji organów państwa. Między
organami państwa a organami samorządu terytorialnego nie występują stosunki
hierarchicznej podległości personalnej i służbowej18.
Choć próba zdefiniowania i określenia istoty samorządu terytorialnego w nauce
prawa administracyjnego podejmowana była niejednokrotnie, to dyskusja i spory
wokół pojęcia samorządu trwają do chwili obecnej, stale budząc zainteresowanie
teoretyków prawa administracyjnego.
Czym więc w istocie jest samorząd, co stanowi jego istotę polityczną i prawną? Co wyróżnia go spośród innych instytucji społecznych? W toku rozwoju idei
i instytucji samorządu, powstało kilka podstawowych koncepcji jego opisu. Trzy
z nich uzyskały powszechne uznanie i status odrębnych teorii samorządu. Są to
teorie: naturalistyczna, państwowa i polityczna.

Teoria naturalistyczna samorządu
U podstaw teorii naturalistycznej leży ideologia rewolucji francuskiej oraz doktryna prawa naturalnego. Powstała ona wraz z pierwszymi próbami decentralizacji
administracji państwowej i była reakcją myśli liberalno-mieszczańskiej na scentralizowany system autokratycznych rządów monarchii absolutnej. Francuski markiz
Charles Alexis de Tocqueville przyjmował w swym epokowym dziele O demokracji
w Ameryce za aksjomat, że: gmina jest tworem naturalnym, pochodzącym wprost od
Boga19. Prawa wolnościowe przyznane jednostkom miały stać się również udziałem
gmin20. Teoria prawnonaturalna sytuuje gminę w pozycji równorzędnej do państwa, przeciwstawiając porządkowi prawnemu państwa porządek prawny gminy.
Zgodnie z tą teorią gmina – jako władza lokalna – jest pierwotną formą organizacji
społecznej. Nie jest wytworem prawa państwowego lecz naturalnego. Utrzymuje
się w niej, że gmina jest odrębną od państwa osobą prawa publicznego, funkcjonującą poza państwowym porządkiem prawnym i jako twór naturalny posiada
w równym stopniu z jednostką fizyczną własne, niezmienne prawa i nienaruszalny
przez państwo zakres działania. Jeśli gmina – jako władza lokalna – jest starsza

18. J. Boć, Prawo administracyjne, Wrocław 1996/1997, s. 163 i nast.
19. A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, Kraków 1996, tom I.
20. Z. Zell, Samorząd II Rzeczypospolitej. Idee – poglądy, „Wspólnota” 2001, nr 35.
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od państwa, to państwo istnieje dla gminy, a nie gmina dla państwa. Z doktryny
prawa natury wywodzi się także podział na sprawy własne gminy i sprawy zlecone.
Istotą jednostki samorządowej ma być załatwianie stałych, niezmiennych spraw,
wynikających z natury gminy. Tworzą one tzw. własny zakres działania gminy,
nietykalny dla państwa, przeciwstawny zakresowi prac zleconych przez państwo.
Na straży nietykalności zakresu spraw własnych stają wyższe związki samorządu
terytorialnego, sprawujące jednocześnie nadzór nad działalnością gminy oraz posiadające prawo zwrócenia się do trybunałów administracyjnych21. Oznacza to, że
gmina w zakresie swoich praw „naturalnych”, jak prawo do majątku komunalnego
czy prawo nakładania podatków na rzecz gminy, nie podlega nadzorowi państwa
i jest od niego niezależna22.
W koncepcjach prawnonaturalnych „prawo do samorządu”, funkcjonujące poza
porządkiem prawnym, rozumiane jest jako prawo do udziału w administracji publicznej, a nawet więcej – przejęcia wykonywania administracji. Jest to naturalne
prawo korporacji23, „czwarta władza” – równorzędna z władzą ustawodawczą,
wykonawczą i sądowniczą. Teoria pouvoir municipal24 przeniosła indywidualne
prawa jednostek (publiczne prawa podmiotowe) na zrzeszenia jednostek (korporacje). I choć w 1793 roku Francja odrzuciła tę teorię, „przedostała się” ona do
Belgii25 i odżyła jako jedna z głównych zasad belgijskiego konstytucjonalizmu26.
Koncepcję tę odnaleźć można także później, w teorii niemieckiej szkoły liberalnej.
Reprezentujący ją C. V. Rotteck utrzymuje, że gmina jest tworem wcześniejszym od
państwa, pierwotną formą organizowania się ludzi. Państwo zaś powstało w wyniku
łączenia się gmin w większą strukturę terytorialno-polityczną – jako federacja gmin
i z tego też powodu państwo od gminy, a nie gmina od państwa może wywodzić

21. R. Kmieciak, Geneza, istota i zadania samorządu, Poznań 1996, s. 5.
22.	S. Wykrętowicz, Samorząd jako wyraz demokracji obywatelskiej, [w:] S. Wykrętowicz (red.),
dz. cyt., s. 19.
23. T. Bigo, dz. cyt., s. 143 i nast.
24.	Teoria czwartej władzy w państwie po raz pierwszy pojawiła się we francuskiej ustawie z 14
grudnia 1789 roku.
25.	Teorie „czwartej władzy” znalazły odzwierciedlenie w ustawodawstwach Austrii oraz niektórych
państw niemieckich; Zob.: M. Stahl, E Olejniczak-Szałowska, dz. cyt., s. 6.
26. Konstytucja belgijska z 7 lutego 1831 roku.
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swoje prawa27. Koncepcja ta przeciwstawiała samorząd państwu, głosząc ideę: wolna
gmina w wolnym państwie28.
Ślady koncepcji pouvoir municipal odnaleźć można także w motywach francuskiej ustawy komunalnej z 5 kwietnia 1884 r. Czytamy w niej: gmina nie jest
wytworem prawa, powstaje ona z naturalnego biegu rzeczy29. Choć – jak twierdzi M.
Kotulski – uzasadnienia dla tej idei można szukać w genezie powstania niektórych
państw (np. Szwajcarii), to współcześnie jest ona odrzucana30.
Jak zauważa W. Jaworski, na przełomie XVIII i XIX wieku samorząd służył po
pierwsze jako środek walki obywateli z absolutyzmem monarchy. Po drugie, samorząd stanowił środek walki różnych narodowości zamieszkujących jedno i to samo
państwo, wreszcie po trzecie samorząd był jednym z tych elementów, poprzez które
uzewnętrzniała się demokracja społeczeństwa, czyli powstawało społeczeństwo
obywatelskie i wynikająca z tego procesu naturalna tendencja ku decentralizacji
(ograniczania) państwa, jego władzy. Dlatego też decentralizacja administracji
państwowej pojmowana była jednoznacznie i oznaczała po prostu samorząd31.
W polskiej nauce prawa administracyjnego jednym z najbardziej znanych przedstawicieli teorii prawnonaturalnej był Aleksander Kroński. Nie był on zwolennikiem
„czystej” teorii prawa natury. Gmina – jak stwierdza autor – istnieje jedynie z woli
państwa32. Współczesna gmina jest więc dla Krońskiego tworem prawa państwowego, a nie prawa naturalnego.
Kroński uważał, iż nie jest słuszna teoria naturalistyczna, w myśl której samorząd
przeciwstawia się państwu jako czynnik od niego niezależny33. Kroński nie godził
się ze stwierdzeniem, że samorząd jest jedynie formą decentralizacji. Podkreślał,
że samorząd oznacza samodzielne wykonywanie zarządu przez bezpośrednio za27.	J. Staryszak, Prawo nadzoru nad administracją samorządową w Polsce, Warszawa 1931, s. 18-19.
28.	M. Kotulski, Pojęcie i istota samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2004, nr 1-2,
s. 82 i nast.
29.	F. Grélot, De L’organisation municipale, s. 32, za: A. Kroński, Teoria samorządu terytorialnego,
Warszawa 1932, s. 5.
30.	M. Kotulski, Pojęcie i istota samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2004, nr 1-2,
s. 82 i nast.
31. W. L. Jaworski, Nauka prawa administracyjnego, Warszawa 1924, s. 140.
32. A. Kroński, Teoria samorządu terytorialnego, Warszawa 1932, s. 6.
33. Tamże, s. 23.
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interesowanych. Samorząd jest granicą wszechwładztwa państwowego34. Według
niego o istnieniu samorządu nie decyduje ideologia danego państwa, nakazująca
mu wkraczanie w sferę życia prywatnego lub powstrzymująca go od tego. Uważał,
że determinantem powstania i rozwoju samorządu jest indywidualizm w sferze
gospodarczej i duchowej. Tym samym wszelka ideologia, która głosi omnipotencję państwa, wyklucza istnienie samorządu. Kroński przeciwstawiał się także poglądowi T. Bigo35, że samorząd jest etapem zespolenia (identyfikacji) jednostki ze
zbiorowością i że zaniknie wraz z rozwojem demokracji36.
Teoria naturalistyczna samorządu wywarła głęboki wpływ na rozwój myśli teoretycznej o samorządzie jako formie zdecentralizowanej władzy. Była ona reakcją
najbardziej liberalnej i demokratycznej części ówczesnego społeczeństwa na autokratyczny system rządów w Europie w pierwszych dekadach XIX wieku.
Także i dzisiaj teorie prawnonaturalne, autonomizujące samorząd, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, wcale nie przeszły do historii. Odżywają w chwilach
osłabienia tendencji asocjacyjnych i rozkwitu tendencji liberalnych. Niosą ze sobą
daleko posuniętą niechęć do instytucji nadzoru nad samorządem (nawet do nadzoru sprawowanego przez wyższe związki samorządowe) i postulują całkowitą
rezygnację z nadzoru celowościowego37.
Nie sposób jednak nie zgodzić się z S. Wykrętowiczem, gdy zwraca uwagę na
fakt, że we współczesnym demokratycznym państwie gmina nie ma prawa istnieć
obok państwa, czy niezależnie od jego struktury, ponieważ w rzeczywistości jest
jego integralną częścią38. Mogła ona jedynie powstać historycznie – przed państwem – jako lokalna organizacja mieszkańców danego terytorium, ale z chwilą
powstania państwa jako najwyższej formy organizacji społeczeństwa – wyposażonej
we władztwo i przymus – nie może nie podlegać państwu39.

34. A. Kroński, dz. cyt., s. 8.
35. T. Bigo, dz. cyt., s. 82 i nast.
36.	A. Kroński, dz. cyt., s. 23. Dodać należy, że T. Bigo demokrację odnosił do całego państwa (bez
samorządu). Stąd też owo „zanikanie”.
37.	A. Gill, Teorie samorządowe w literaturze międzywojennej, „Samorząd Terytorialny” 1997,
nr 11, s. 3 i nast.
38. S. Wykrętowicz, dz. cyt., s. 53.
39. Tamże, s. 53.
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Teoria państwowa samorządu
Teoria państwowa samorządu powstała na gruncie krytyki teorii naturalistycznej.
Zwolenników teorii państwowej łączy przekonanie, że samorząd jest jedną z form
wykonywania administracji publicznej. W modelu tym państwo wykonuje władzę
przez własne organy, mając jednakże możliwość przekazania część tej władzy pewnym grupom społecznym, które stanowią odrębne podmioty posiadające uprawnienia i wchodzące z państwem w relacje prawne. Tym samym niedopuszczalną jest
możliwość uniezależnienia się gminy od prawa stanowionego. Nie może bowiem
być – w myśl teorii państwowej – niezależnego porządku prawnego gminy. Byłby
on sprzeczny z zasadą suwerenności władzy państwowej40. Teoria ta nie przeciwstawia samorządu państwu, lecz traktuje go jako taką personifikację państwa, która
stwarza podstawy i ramy prawne dla funkcjonowania samorządu. W doktrynie tej
samorząd jest powoływany przez państwo, mocą jego „woli”, i to właśnie państwo
określa zakres przyznanej samorządowi samodzielności oraz zakres powierzonych
mu zadań i kompetencji. To właśnie państwo – mocą stanowionego prawa – nadaje gminie określony zakres zadań publicznych i wyposaża ją odpowiednio we
władztwo administracyjne w przekonaniu, że owe zadania gmina wykona lepiej
i efektywniej niż mogłyby to uczynić organy administracji rządowej.
Autorzy opowiadający się za teorią państwową samorządu wskazywali na bezużyteczność posługiwania się argumentem jakoby gmina była tworem wcześniejszym
od państwa. Samorząd bowiem – we współczesnym tego słowa znaczeniu – narodził
się dopiero w XIX wieku41.
W Polsce wśród wielu opracowań z okresu międzywojennego42 na pierwszy
plan wysuwają się koncepcje reprezentowane przez T. Bigo, M. Jaroszyńskiego
i J. Panejkę43. W zależności od przyjętych założeń teoretycznych, każdy z wymie-

40. T. Bigo, dz. cyt., s. 125.
41. J. Starszak, dz. cyt., s. 7-8.
42.	
Zob.: W. Jaworski, op.cit., s. 139 i nast.; K. Kumaniecki, Ustrój władz samorządowych na ziemiach
Polski w zarysie, Warszawa-Kraków 1921; M. Jaroszyński, Rozważania ideologiczne i programowe
na temat samorządu, Warszawa 1936.
43.	T. Bigo, dz. cyt.; J. Panejko, dz. cyt. oraz H. Dembiński, Osobowość publiczno-prawna samorządu
terytorialnego w świetle metody dogmatycznej i socjologicznej, Wilno 1934.
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nionych autorów inaczej ujmuje istotę samorządu terytorialnego, a tym samym
inaczej definiuje to pojęcie.
Zdaniem Panejki, punktem wyjścia teorii państwowej jest założenie, że w sferze
prawa publicznego nie ma równorzędnych podmiotów prawnych. Istnieje tylko
jeden podmiot i jest nim państwo. Państwu nie można przeciwstawiać osób fizycznych lub prawnych, a szczególnie jednostek samorządowych jako podmiotów prawa
publicznego. W związku z tym, konkluduje: Samorząd jest (...) opartą na przepisach
ustawy zdecentralizowaną administracją państwową, wykonywaną przez lokalne
organy, niepodległe hierarchicznie innym organom i samodzielną w granicach ustawy
i ogólnego porządku prawnego44. Jest zatem instytucją powołaną do załatwienia
części spraw administracji państwowej. Elementy te uważa za typowe, występujące
we wszystkich badanych przez niego instytucjach samorządowych. Niemniej zdaniem tego autora, to państwo nadaje samorządowi (stosownie do swojego ustroju)
indywidualną formę prawną. Ponieważ zaś wszelkie instytucje państwowo-prawne
są dynamicznej natury i zgodnie z tym w różnych okresach czasu mogą posiadać
odmienną formę prawną i polityczną45, dopuszcza zatem istnienie indywidualnych,
nietypowych cech samorządu.
J. Panejko odrzuca prawno-naturalne definiowanie samorządu terytorialnego.
Jako nieistotne dla pojęcia samorządu terytorialnego uważa osobowość prawną.
Twierdzi: osobowość prawna jednostek samorządowych tylko wtedy mogłaby stanowić
wewnętrzną istotę samorządu, gdybyśmy uznali w samorządzie odrębne od państwa
jednostki z własnymi, od państwa niepochodzącymi prerogatywami zwierzchnimi.
Takiego jednak prawnego ujęcia samorządu państwo współczesne nie dopuszcza46.
J. Panejko odrzuca pogląd o merytorycznym zróżnicowaniu administracji rządowej
i samorządowej. Administracja rządowa, jak i administracja samorządowa tworzą
wspólnie administrację spraw państwowych. To, co je różni ma charakter tylko
natury formalnej, polegającej na odmiennych zasadach organizacyjnych, takich
jak: brak podległości hierarchicznej i zasadniczej i samodzielność w stosunku do
organów rządowych, które są zhierarchizowane47.
44.
45.
46.
47.

J. Panejko, dz. cyt., s. 98.
Tamże, s. 133.
Tamże, s. 87.
Tamże, s. 81.
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Samorząd terytorialny stanowiąc zdecentralizowaną administrację państwową,
nie może zastępować administracji rządowej w niektórych sferach życia politycznego państwa. Za przykład mogą posłużyć sprawy polityki finansowej, obronnej
czy zagranicznej państwa. Przedmiotem delegacji ustawowej nie są też zadania czy
działania, które mogłyby szkodzić interesom państwa lub ogółowi społeczeństwa.
Istnieje więc granica, w ramach której zakres przedmiotowy działań samorządu
jest ściśle określony i nie może być przekroczony. W tym celu jednak ustawodawca ustanawia nadzór państwa nad organami samorządu. Odnosi się on jedynie
do kontroli, czy jednostki samorządowe realizują zadania, wyznaczone im przez
ustawodawcę. Niedopuszczalna jest natomiast ingerencja administracji rządowej
w poruczony przez ustawę przedmiot działań samorządu. W tej dziedzinie samorząd nie podlega żadnej władzy.
W podobny sposób jak Panejko istotę samorządu ujmował M. Jaroszyński. Rozumiał on samorząd jako „instytucję niewątpliwie państwową”. Tym bardziej państwową, że według klasycznego trójpodziału władzy nie mógł być on jednocześnie
kojarzony ani z władzą ustawodawczą, ani z władzą sądowniczą48. Pogląd ten – jego
zdaniem – potwierdzała zwiększająca się omnipotencja państwa. Nie widział on
więc dla samorządu miejsca poza państwem49.
Ujmując tylko najważniejsze cechy: prawne i polityczne – stwierdza Jaroszyński
– powiemy, że przez samorząd rozumiemy sprawowanie administracji publicznej
w sposób niezależny od rządu przez organy, powołane przez zainteresowanych obywateli50. Widzi w samorządzie odmianę administracji publicznej, przez którą najlepiej
i najskuteczniej urzeczywistnia się idea decentralizacji. Tym samym nie dostrzega
zasadniczej sprzeczności interesów pomiędzy władzą centralną i władzą samorządową. Różnica zaś pomiędzy jedną a drugą władzą jest natury formalnej i polega

48. M. Jaroszyński, Zagadnienie samorządu, Londyn 1942, s. 5.
49.	M. Jaroszyński, Rozważania…, s. 6 i 16., cyt.: Wszechwładza państwa współczesnego jest faktem.
Poza państwem nie ma miejsca na samorząd, bo poza państwem nie ma zadań publicznych.
Natomiast w państwie samym w obrębie jego organizacji, jest dla samorządu miejsce i to bardzo
poczesne. Toteż samorząd musiał się stać i stał się rzeczywiście organem państwa (oczywiście nie
rządu).
50. M. Jaroszyński, Zagadnienie…, s. 15.
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na odmiennych zasadach organizacyjnych, jak niepodległość hierarchiczna i zasadnicza samodzielność w stosunku do zhierarchizowanych organów rządowych51.
Do istotnych cech samorządu, obok samodzielności i niezawisłości, Jaroszyński
zaliczał także czynnik obywatelski. W samorządzie terytorialnym rozumiał pod
tym terminem społeczność miejscową. Samorząd jest tych wszystkich społeczności
jedynie formą organizacyjną. O tyle ma rację bytu i spełnia swoje przeznaczenie,
o ile w nim czynnik obywatelski rzeczywiście decyduje, czyli, o ile zbliża nas do
ideału, w myśl którego praktyczna działalność samorządu pokrywa się z wyrazem
woli danej społeczności52.
Nieco odmienną koncepcję w stosunku do – w gruncie rzeczy zasadniczo zbieżnych – poglądów Panejki i Jaroszyńskiego prezentował T. Bigo. Najważniejszym
elementem różnicującym oba stanowiska było spojrzenie na podmiot administracji samorządowej. T. Bigo twierdził, że podmiot ten stanowią grupy społeczne
wyposażone w osobowość prawną. Autor ten określa samorząd jako powołaną
przez ustawę przymusową korporację (związek publiczno-prawny)53. Tym samym
podmiotowość prawna została przez niego podniesiona do rangi cechy decydującej
o istocie samorządu. W konsekwencji samorząd stawał się podmiotem określonych praw podmiotowych. Były to prawa oparte na normach prawnych. Gmina,
wykonując zadania z zakresu administracji publicznej, realizowała własne prawa
podmiotowe, działając we własnym imieniu. Z prawami podmiotowymi były skorelowane określone obowiązki – przede wszystkim o charakterze czynnym – ciążące
na członkach związku. Związek samorządowy miał prawo wymusić wykonanie

51. S. Wykrętowicz, dz. cyt., s. 54.
52.	M. Jaroszyński, dz. cyt., s. 12. Wydaje się jednak, że akurat w tym miejscu autor nie jest konsekwentny i „przesuwa się” (wbrew deklaracjom) ku teorii naturalnej. Społeczność przecież się
organizuje, a nie jest dopuszczona do współadministrowania? W opozycji do tego stanowiska
stał wspomniany wcześniej A. Kroński. Podkreślał on, że podstawowy błąd teorii państwowej
polega na tym, że: nie uwzględnia ona momentu psychologicznego. Akt prawodawczy – stwierdza
Kroński – organizujący wolę zbiorową mieszkańców określonego terytorium jest jednym z warunków powstania gminy – jednym, ale wszak nie jedynym. Musi przede wszystkim istnieć ta
wola, ta chęć mieszkańców danego terytorium interesowania się swoimi sprawami i decydowania
o nich. Zob.: A. Kroński, dz. cyt., s. 8-23.
53. T. Bigo, dz. cyt., s. 82 i nast.
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obowiązków, posługując się przymusem administracyjnym54. I to właśnie władztwo
administracyjne – według T. Bigo – stanowiło essentiale związku. Z chwilą utraty
władztwa związek samorządowy przestałby istnieć55.
We współczesnej nauce polskiej przyjmuje się powszechnie, iż samorządy (w tym
samorząd terytorialny) nie są instytucjami przeciwstawnymi państwu. Uważa się
raczej, że są tworami organizacyjnymi uzupełniającymi formy uczestnictwa obywateli w sprawowaniu władzy publicznej w ramach państwa56.

Teoria polityczna samorządu
Teoria polityczna samorządu jego istoty upatruje nie w decentralizacji administracji państwowej, a w jej dekoncentracji. To właśnie w oparciu o dekoncentrację
zbudowana była angielska administracja publiczna. Teoria ta swą genezę ma właśnie w rozwiązaniach angielskich. Problem ten porusza T. Bigo, charakteryzując
decentralizację jako system administracji, przy którym podmioty administracyjne
mają samodzielność w stosunku do władzy centralnej, co oznacza uchylenie hierarchicznego podporządkowania. Natomiast w systemie dekoncentracją zwanym, o tej
samodzielności nie może być mowy. Urzędy niższe są podporządkowane wyższym,
względnie najwyższym (tj. rządowi) w tym sensie, że akty ich nie są ani ostateczne, ani
samodzielne. To podporządkowanie wyraża się w podziale na stopnie. Taką budowę
nazwiemy hierarchią57. Przy dekoncentracji następuje przeniesienie wykonywania
zadań na niższe szczeble, zazwyczaj z zachowaniem hierarchicznego podporządkowania wobec organów wyższego stopnia58.
S. Wykrętowicz stwierdza, iż dla zwolenników teorii politycznej samorządu istotnym jest to, że pojęcie samorządu jest kategorią polityczną, z której nie można
wyprowadzić żadnych reguł ani zasad prawnych59. Gwarantem samorządowego
charaktery gminy jest – zdaniem Rudolfa von Gneista, przedstawiciela tego nurtu – udział w osobowym składzie organów lokalnych urzędników honorowych,
54. Tamże, s. 142.
55. Tamże, s. 82 i nast.
56. P. Winczorek, Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 1997, s. 217-221.
57. T. Bigo, dz. cyt., s. 122-123.
58. W. Zając, Zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny Polski, Warszawa 1999, s. 14.
59. S. Wykrętowicz, dz. cyt., s. 56.
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niepobierających wynagrodzenia za wykonywaną funkcję. Jego zdaniem tylko taki
urzędnik, politycznie niezależny od centralnej władzy rządowej, mógł skutecznie
bronić interesów społeczności lokalnej60.
Krytycy teorii politycznej – na czele z J. Panejką – twierdzili, że samorząd jest
kategorią prawną, związaną z decentralizacją administracji publicznej. Istota samorządu nie leży w systemie wyboru urzędów bez względu na to, czy są opłacane lub
nie. (...) Istota ta leży (...) w prawnej niezawisłości instytucji samorządu, niepodległej
hierarchicznie innym organom61.
Teoria polityczna samorządu należy obecnie do historii. Nie odegrała ona większej roli w nauce o samorządzie, natomiast ideologicznie była skierowana przeciwko
decentralizacji jako pochodnej rozwoju demokracji obywatelskiej. Była natomiast
wygodnym instrumentem w ręku zwolenników centralizacji administracji państwowej. Dodać należy, iż w tej koncepcji samorządność jest słabo chroniona i w dużym stopniu zależy od aktualnie prowadzonej polityki. Zawsze można ją cofnąć,
ponieważ jest kwestią faktu, a nie prawa.
Samorząd terytorialny jest częścią władzy wykonawczej w państwie i działa na
podstawie prawa stanowionego przez państwo oraz pod jego nadzorem. Państwo
powołując samorząd terytorialny zawęża zakres zadań publicznych administracji
rządowej. Istnienie samorządu jest jedną z podstawowych zasad ustrojowych demokratycznego państwa. Państwo, tworząc samorząd terytorialny samoogranicza
się w sferze wpływania na sposób realizacji zadań przekazanych samorządowi,
który – wyposażony w odrębną od państwa osobowość prawną – jest wyrazem
uznania wielości odrębnych interesów w ramach państwa i rezygnacją z zasady
bezwzględnego prymatu interesu ogólnopaństwowego. Podział zadań między
państwo jako podmiot polityczny i prawny oraz „upodmiotowione” samorządy
terytorialne zależy od wielu czynników, a głównym kryterium podziału pozostaje
niejako tradycyjnie „lokalność” zadań samorządu i ich powiązanie z zaspokajaniem
zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej.

60.	J. Panejko, dz. cyt., s. 62 i nast. Swoje poglądy Rudolf Gneist zamieścił w: Współczesne angielskie
prawo państwowe i administracyjne, 1857.
61. J. Panejko, dz. cyt., s. 63.
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Streszczenie
Samorząd terytorialny stanowi niezwykle ważny element współczesnej administracji publicznej. Określany jest najczęściej jako samodzielne i zasadniczo niezależne zawiadywanie przez grupy obywateli swoimi sprawami. Jest to możliwe
ponieważ państwo – uznając wielość odrębnych interesów – zrezygnowało z zasady
bezwzględnego prymatu interesu ogólnopaństwowego, skutkiem czego samorząd
wyposażony został w odrębną od państwa osobowość. W większości krajów samorząd ma bardzo długą – często wielowiekową – tradycję.
Próba zdefiniowania i określenia istoty samorządu terytorialnego w nauce prawa
administracyjnego podejmowana była niejednokrotnie. Nie zmienia to jednak
faktu, że dyskusja i spory wokół pojęcia samorządu trwają do chwili obecnej, stale
budząc zainteresowanie teoretyków prawa administracyjnego.
W toku rozwoju idei i instytucji samorządu, powstało kilka podstawowych koncepcji jego opisu. Trzy z nich uzyskały powszechne uznanie i status odrębnych
teorii samorządu. Ich poznanie w znacznym stopniu ułatwia zrozumienie idei
i tym samym działalności samorządu.
Słowa kluczowe: municypalny, władza lokalna, samorząd, decentralizacja, dekoncentracja, teorie samorządu terytorialnego.

Summary
Local self-government is a very important part of modern public administration.
It is defined most frequently as a standalone and essentially independent management by a group of citizens of matters concerning them. This is possible because
the state – recognizing the multiplicity of separate interests - resigned from the
principle of absolute primacy of all-state interest, so that the local government has
been given a distinct legal status from the state. In most countries the government
has a very long – often centuries-long – tradition.
There were many attempts to define and specify the essence of local authorities
in the study of administrative law. This does not change the fact that the concept
of self-government is constantly the matter under discussion, continually arousing
the interest of administrative law theorists.
In the course of the development of ideas and institutions of government, there
have been formed several basic concepts to describe it. Three of them received
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widespread recognition and status of separate theories of self-government. Being
aware of them greatly facilitates the understanding of ideas and thereby the activity
of the self-government.
Keywords: municipal self-government, self-government, decentralization, deconcentration, theory of local self-government.
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Sądownictwo konstytucyjne jako gwarancja
nadrzędności Konstytucji w systemie źródeł
prawa. Kontrola konstytucyjności prawa
Wojciech Skubisz
Konstytucja jest podstawą całego systemu prawa, co oznacza przede wszystkim, iż
przedmiotem jej regulacji są najważniejsze kwestie, określa ona sposób tworzenia
prawa, w dużym stopniu determinuje jego materialna treść i sposób stosowania
prawa1. Szczególnego znaczenia dla ochrony konstytucji ma problem zgodności całego systemu prawa w państwie z Ustawą zasadniczą. W historii konstytucjonalizmu
wielokrotnie podejmowane były próby rozwiązania tego problemu. W systemach
ustrojowych, w których akcentowano nadrzędną rolę parlamentu niechętnie odnoszono się do ustanawiania pozaparlamentarnych mechanizmów kontroli konstytucyjności ustaw, zakładając, że parlament sam może dbać o zgodność swoich ustaw
z konstytucją. Niektóre systemy ustrojowe postrzegały ochronę konstytucyjności
w wymogu podpisania ustawy przez głowę państwa (monarchę), który autorytatywnie stwierdzał zgodność ustaw z konstytucją. Jednakże żadna z tych koncepcji
nie sprawdziła się w praktyce, ustępując stopniowo przekonaniu, że podstawowa
rola w kontroli konstytucyjności ustaw powinna przypaść władzy sądowniczej2.
W wielu współczesnych państwach jedną z zasadniczych gwarancji konstytucji
jest sądowa kontrola zgodności ustaw z konstytucją, która jest realizowana przez
szczególny organ władzy sądowniczej – trybunał konstytucyjny lub sąd konstytucyjny. Uczestniczą one w parlamentarnym i pozaparlamentarnym procesie prawotwórstwa, działając jako organy kontroli konstytucyjności prawa (trybunały
konstytucyjne w RFN, Polsce, Hiszpanii, we Włoszech, na Węgrzech, Sąd Najwyższy
w USA)3.
Sądowa kontrola konstytucyjności prawa ukształtowała dwa zasadnicze modele:
amerykański i europejski. Model amerykańskiego systemu kontroli cechuje, po

1. Por. P. Sarnecki, Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 2008, s. 48.
2. Por. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2007, s. 43.
3. Por. P. Winczorek, Nauka o państwie, Warszawa 2005, s. 184.
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pierwsze to, że kompetencja orzekania o zgodności ustaw z konstytucja przysługuje
wszystkim sądom. Nie tworzy się więc odrębnego sądu konstytucyjnego. Po drugie,
orzekanie o konstytucyjności ustaw ma charakter incydentalny. Przejawia się ono
w tym, że sądy w trakcie rozpoznawania i rozstrzygania konkretnej sprawy, na
wniosek strony powołującej się na niezgodność z konstytucją aktu stanowiącego
podstawę rozstrzygnięcia, mogą uznać akt za niezgodny z konstytucją i nie zastosować go, choć nie posiadają prawa jego uchylenia. W systemie amerykańskim
sądowa kontrola konstytucyjności prawa stanowi jedną z zasadniczych instytucji
systemu trójpodziału władzy. Poprzez jej realizację władza sądownicza hamuje
i równoważy pozycję władzy ustawodawczej.
Europejski system kontroli ukształtowany jest tak, że nadrzędnej pozycji parlamentu uchwalającego ustawy, przeciwstawiona została jurysdykcja konstytucyjna
powołanego sądu konstytucyjnego, usytuowanego poza systemem sądów powszechnych. Jego podstawową cechą jest istnienie szczególnego organu (sądu) trybunału
konstytucyjnego, który jest wyłącznie właściwy do orzekania o zgodności ustaw
z konstytucją. Sędziowie zostali wyposażeni w atrybut niezawisłości podlegającej
konstytucji, dzięki czemu mają możliwość interpretowania i kwestionowania ustaw
niezgodnych z konstytucją. Kontrola konstytucyjności ustaw dokonywana jest nie
tylko przy okazji rozpatrywania spraw indywidualnych, lecz również z inicjatywy
niektórych organów państwowych (rząd, prezydent, grupa deputowanych do parlamentu), które mogą zwracać się o orzeczenie trybunału konstytucyjnego, nawet
jeżeli problem konstytucyjności ustawy nie pojawił się w żadnej konkretnej sprawie.
Orzeczenie trybunału konstytucyjnego o niekonstytucyjności ustawy powoduje jej
uchylenie, a więc ostateczne usunięcie z systemu prawa4.
W Polsce instytucja ta nie występowała w okresie międzywojennym. Dopiero
wprowadzenie do polskiego systemu ustrojowego Trybunału Konstytucyjnego,
jako instytucji realizującej sądowy model kontroli konstytucyjności prawa, stworzyło przesłanki kształtowania skutecznych gwarancji przestrzegania Konstytucji
w procesie tworzenia prawa. W dniu 26 marca 1982 roku weszła w życie ustawa5

4. Zob. W. Skrzydło, Polskie Prawo Konstytucyjne, Lublin 2006, s. 399 i nast.
5.	Ustawa z dnia 28 marca 1985r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (Dz.
U. Nr 11, poz. 83).
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o wprowadzeniu do polskiego prawa Trybunału Konstytucyjnego, co skutkowało
również zmianą Konstytucji PRL. Na podstawie tej noweli konstytucyjnej do treści
Ustawy zasadniczej wprowadzony został art. 33a. Rozdział IV Konstytucji zatytułowano Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, Najwyższa Izba Kontroli. Sama
nowelizacja jednak nie wystarczyła, by Trybunał mógł zacząć działać. Stało się to
dopiero po trzech latach, wraz z uchwaleniem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
z 29 kwietnia 1985 roku6. Opierając się na przepisach ustawy o Trybunale Konstytucyjnym Sejm przyjął uchwałę z 31 lipca 1985 r. w sprawie szczegółowego trybu
postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym7. W wyniku ustanowienia nowel
konstytucyjnych z kwietnia i grudnia 1989 roku kompetencje Trybunału Konstytucyjnego poszerzone zostały o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni
ustaw oraz orzekanie o sprzeczności z Konstytucją celów lub działalności partii
politycznych. Mała Konstytucja z 1992 roku, utrzymując w mocy dotychczasowe
przepisy Konstytucji z 1952 r. dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, utrwaliła
zarówno pozycję ustrojową tego organu, jak i model kontroli konstytucyjności
prawa, przejawiające się w dwóch zasadniczych cechach. Po pierwsze, Trybunał
Konstytucyjny został usytuowany poza systemem władzy sądowniczej, jako organ
kontroli konstytucyjności prawa o swoistych cechach posługujący się metodami
jurysdykcyjnymi. Po drugie, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające
niezgodność aktów ustawodawczych z Konstytucją nie posiadały charakteru ostatecznego i mogły być odrzucone przez Sejm. Pozycja i kompetencje Trybunału były
ograniczone. Orzeczenia o niekonstytucyjności ustaw nie były ostateczne i mogły zostać odrzucone uchwałą Sejmu podjętą większością 2/3 głosów (w praktyce
zdarzało się, że nie poddawano tych orzeczeń pod głosowanie, co wprowadzało
sui generis stan zawieszenia), a uchwały w sprawie powszechnie obowiązującej
wykładni ustaw mogła podejmować tylko Rada Państwa.
Pomimo wymienionych ograniczeń Trybunałowi udało się wypracować niezależność oraz rozwinąć samodzielne i interesujące orzecznictwo (m.in. klauzule demokratycznego państwa prawnego, równości wobec prawa, niedziałania prawa wstecz).

6.	Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 22, poz. 98 z późn.
zmianami).
7. (Dz. U. Nr 39, poz. 184)
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Wraz z zasadniczymi zmianami ustrojowymi po 1989 roku, przyjęciem zasad
demokratycznego państwa prawnego oraz trójpodziału władzy, a także dynamicznego orzecznictwa i wykładni, pozycja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego
oraz model kontroli konstytucyjności prawa nie uległy zasadniczej zmianie aż do
chwili przyjęcia nowej Konstytucji. Przepisy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego umieszczone zostały w Rozdziale VIII Konstytucji Sądy i Trybunały i wyodrębnione w oddzielnym tytule Trybunał Konstytucyjny (art. od 188 do 197).
Przepisy dotyczące Trybunału uregulowane zostały także w art. 79 skarga konstytucyjna, art. 122 wstępna kontrola zgodności ustaw z Konstytucją na wniosek
Prezydenta, art. 131 stwierdzenie przeszkody w sprawowaniu urzędu prezydenta,
art. 133 ust. 2 wstępna kontrola zgodności z Konstytucją umowy międzynarodowej
przed jej ratyfikowaniem, art. 239 nieostateczny charakter orzeczeń Trybunału
w okresie przejściowym – dwóch lat oraz utrata mocy powszechnie obowiązującej wykładni ustaw. Konstytucja wprowadziła tak zasadnicze zmiany dotyczące
pozycji, właściwości i organizacji Trybunału Konstytucyjnego oraz modelu kontroli Konstytucyjności prawa, że dotychczasowe uregulowania zawarte w ustawie
o Trybunale Konstytucyjnym z 1985 roku i uchwale Sejmu z 1986 roku dotyczącej
zasad postępowania Trybunału wymagały pilnej zmiany, aby obowiązywały z chwilą
wejścia w życie nowej Konstytucji8.
20 października 1993 roku Trybunał podjął uchwałę w sprawie wykładni
art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym9, w której
stwierdził, iż:
– Sejm ma obowiązek rozpatrzenia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
o niezgodności ustawy z Konstytucją nie później niż w okresie sześciu miesięcy od dnia przedstawienia orzeczenia Sejmowi przez Prezesa Trybunału
Konstytucyjnego,
– w przypadku uznania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego za zasadne Sejm
powinien dokonać odpowiednich zmian w ustawie objętej orzeczeniem bądź
uchylić ją w części lub w całości w terminie określonym w art. 7 ust. 2 ustawy
o Trybunale Konstytucyjnym,

8. Por. W. Skrzydło, Polskie prawo konstytucyjne…, s. 401 i nast.
9. Sygn. Akt W 6/93 (Dz. U. Nr 105, poz. 481).
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– orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności ustawy z Konstytucją,
które nie zostało rozpatrzone przez Sejm w terminie sześciu miesięcy od dnia
przedstawienia Sejmowi orzeczenia przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego,
ma (zachowuje) moc obowiązującą i powoduje uchylenie ustawy z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw obwieszczenia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego
o utracie mocy obowiązującej ustawy.
W dniu 1 sierpnia 1997 roku Sejm uchwalił nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Została ona bez poprawek przyjęta przez Senat, a następnie podpisana
przez prezydenta. Ustawa weszła w życie 17 października 1997 roku. Umieszczenie
przepisów dotyczących Trybunału Konstytucyjnego w rozdziale Sądy i Trybunały
zasadniczo przesadza o włączeniu go do systemu organów władzy sądowniczej
powołanego do badania zgodności z Konstytucją aktów normatywnych i umów
międzynarodowych oraz wykonania innych zadań określonych w Konstytucji. Jak
słusznie stwierdza L. Garlicki, Trybunał Konstytucyjny jest elementem władzy sądowniczej, nie jest natomiast sądem, jego działalność nie stanowi bowiem wymiaru
sprawiedliwości10. Choć nie jest on powiązany z Krajową Radą Sądownictwa, to
zarówno przyjęta koncepcja gwarancji jego niezależności i niezawisłości, jak również rozpatrywanie skarg konstytucyjnych oraz wydawanie orzeczeń na podstawie
kryterium zgodności z prawem i w oparciu o sądowe procedury potwierdzają taką
właśnie pozycje ustrojową Trybunału Konstytucyjnego.
Przyjęte w obecnej Ustawie zasadniczej rozwiązania dotyczące właściwości i zakresu realizowanej przez Trybunał Konstytucyjny funkcji orzekania o konstytucyjności i legalności aktów spełniają kryteria odpowiadające demokratycznemu
państwu prawnemu. Jak bowiem stwierdził sam Trybunał Konstytucyjny, w demokratycznym państwie prawnym, niedopuszczalne jest stanowienie norm prawnych,
które nie podlegałyby ocenie z punktu widzenia ich zgodności z Konstytucją w trybie
pozwalającym na usunięcie występujących sprzeczności11.
W świetle art. 194 Konstytucji, Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów
wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się
wiedzą prawniczą. Konstytucja zakłada zatem zwiększenie o trzech sędziów dotych-

10. L. Garlicki, Polskie prawo Konstytucyjne…, s. 352.
11. Por. W. Skrzydło, Polskie prawo konstytucyjne..., s. 406.
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czasowego składu Trybunału, co podyktowane jest poszerzeniem jego kompetencji
oraz wprowadzeniem instytucji skargi konstytucyjnej. Konstytucja ustanawia także
zasadę kadencyjności, przy czym ponowny wybór do składu Trybunału jest niedopuszczalny. Ustawa zakłada w związku z tym, że kadencja sędziów trwa 9 lat,
bez względu na to, kiedy ich wybór nastąpił. Wyboru nowych sędziów w świetle
ustawy dokonuje Sejm spośród kandydatów przedstawionych przez co najmniej
50 posłów lub Prezydium Sejmu bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby posłów. Ustawa utrzymuje dotychczasowy wymóg
posiadania przez kandydata na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego
kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego
lub Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zasada ta jest szczególnie istotna, gwarantuje bowiem fachowość składu Trybunału w sytuacji, gdy Konstytucja posługuje się
nieostrym pojęciem osób wyróżniających się wiedzą prawniczą12. Najistotniejszym
elementem statutu każdego członka organu władzy sądowniczej jest określenie
gwarancji niezawisłości. Niezawisłość sędziów Trybunału Konstytucyjnego na
gruncie przepisów konstytucyjnych wyznaczają następujące gwarancje: podległość
sędziów wyłącznie Konstytucji (art. 195 ust. 1 Konstytucji), zapewnienie sędziom
warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadającego ich urzędowi (art. 195 ust. 2
Konstytucji), nieusuwalność podczas kadencji poza ściśle określonymi w ustawie
przypadkami wygaśnięcia mandatu, apolityczność, oraz zakaz przynależności do
związków zawodowych, a także zakaz prowadzenia innej działalności pozostającej
w sprzeczności z zasadą niezawisłości (art. 195 ust. 3 Konstytucji), immunitet
ukształtowany analogicznie do immunitetu sędziowskiego (art. 196 Konstytucji).
Ponadto ustawa przewiduje zagwarantowanie sędziemu Trybunału, po zakończeniu
jego kadencji, powrotu na to samo lub równorzędne stanowisko z poprzednio zajmowanym oraz obowiązek składania ślubowania. Zarówno konstytucja, jak i ustawa
ustanawiająca dwa organy Trybunału Konstytucyjnego – Prezesa i Zgromadzenie
Ogólne Sędziów. Na podstawie art. 194 ust. 2 Konstytucji, Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje Prezydent spośród dwóch kandydatów
przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów na każde z obu stanowisk.
W świetle przepisów ustawy Prezesa Trybunału Konstytucyjnego reprezentuje Try12. Tamże, s. 402.
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bunał na zewnątrz oraz wykonuje inne czynności określone w ustawie i Regulaminie
Trybunału. Wiceprezes Trybunału zastępuje Prezesa w zakresie powierzonych mu
obowiązków. Zgromadzenie Ogólne tworzą wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Do jego kompetencji należą wszelkie sprawy dotyczące organizacji,
trybu działania oraz budżetu Trybunału.
Do kompetencji Trybunału Konstytucyjnego należy:
– orzekanie w sprawach zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
– orzekanie w sprawach zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej
w ustawie,
– orzekanie w sprawach zgodności przepisów prawa wydawanych przez centralne
organy państwowe z konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,
– r ozpatrywanie skarg konstytucyjnych,
– rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa,
– orzekanie o zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,
– rozstrzyganie o przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek Marszałka Sejmu (tylko w wypadku
niemożności zawiadomienia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Marszałka
Sejmu o niemożności sprawowania urzędu) i powierzanie Marszałkowi Sejmu
tymczasowego wykonywania obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej,
– rozpatrywanie pytań prawnych skierowanych przez sądy (art. 193 Konstytucji).
Zasadniczym zadaniem Trybunału pozostaje kontrola normatywnych aktów
prawnych: ustaw, umów międzynarodowych oraz innych przepisów prawa wydawanych przez centralne organy państwowe.
Kontrola konstytucyjności prawa sprawowana przez Trybunał Konstytucyjny
dokonywana jest zarówno pod względem materialnym, jak i formalnym. Kontrola
materialna oznacza badanie, czy dany akt prawny nie narusza Konstytucji, ustawy
lub ratyfikowanej umowy międzynarodowej przez treść norm w nich zawartych.
Kontrola formalna dotyczy oceny czy dany akt prawny został wydany przez kom-
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petentny organ, czy nie zostały przekroczone granice delegacji oraz czy dochowany
został właściwy tryb wymagany do wydania aktu13.
Istota kontroli norm polega na orzekaniu o hierarchicznej zgodności aktów
normatywnych (norm prawnych) niższego rzędu z aktami normatywnymi (normami prawnymi) wyższego rzędu i na eliminowaniu tych pierwszych z systemu
obowiązującego prawa w razie stwierdzenia braku tej zgodności. Jest to podstawowe
zadanie każdego sądu konstytucyjnego i odróżniające treść jego działalności od
działalności innych organów władzy sądowniczej14.
Kontrolę norm dzieli się na kontrolę prewencyjną (określaną też kontrolą a priori) i kontrolę następczą (kontrola a posteriori). Pierwsza, wprowadzona w 1989 roku,
ogranicza się do kontroli na podstawie wniosku Prezydenta RP i może się odnosić
tylko do ustaw już uchwalonych przez Sejm i Senat i przedstawionych Prezydentowi do podpisu. Prezydent może odmówić podpisania ustawy i skierować ja do
ponownego rozpatrzenia przez Sejm, albo wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego
z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z konstytucją (art. 122 Konstytucji).
W tej drugiej sytuacji Trybunał w pełnym składzie orzeka o konstytucyjności
ustawy, a jego orzeczenie ma charakter wiążący; prezydent musi podpisać ustawę
uznaną za zgodna z Konstytucją, musi odmówić podpisania ustawy uznanej w całości za niezgodna z Konstytucją, a jeżeli Trybunał Konstytucyjny nie orzeknie,
że niekonstytucyjne przepisy są nierozerwalnie związane z całą ustawą, prezydent
ma do wyboru – podpisać ustawę z wyłączeniem niekonstytucyjnych przepisów
lub zwrócić całą ustawę Sejmowi w celu usunięcia niezgodności.
Kontrola o charakterze prewencyjnym dotyczy umów międzynarodowych
przedstawionych Prezydentowi do ratyfikacji (art. 133 ust. 2 Konstytucji), niezależnie od tego, czy dana umowa wymaga akceptacji parlamentarnej (art. 89 ust.
1 Konstytucji), czy też dochodzi do skutku bez udziału parlamentu (art. 89 ust.
2 Konstytucji). Ustawa zasadnicza nie precyzuje skutków prawnych orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego, ale należy przyjąć, że jeżeli Trybunał orzeknie, że
umowa jest niezgodna z konstytucją, to obowiązkiem Prezydenta będzie odmowa
dokonania ratyfikacji. Skoro Prezydent czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji

13. W. Skrzydło, Polskie prawo konstytucyjne..., s. 405.
14. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne..., s. 356.
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(art. 126 ust. 2 Konstytucji), nie może dopuszczać do tego, by w systemie prawa
pojawiły się treści z Konstytucją sprzeczne15.
Większe znaczenie ma kontrola następcza. Może ona dotyczyć tylko aktów
normatywnych (zawartych w nich norm), które już zostały ustanowione i albo
już nabrały mocy obowiązującej, albo znajdują się jeszcze w okresie vacatio legis.
Obejmuje ona następujące akty:
– Ustawy – co do ich zgodności z konstytucja i umowami międzynarodowymi
ratyfikowanymi w oparciu o ustawę akceptującą. Kontrola obejmuje wszystkie
typy ustaw, także ustawy budżetowe (co pośredni wynika z art. 224 ust. 2 Konstytucji) oraz ustawy wyrażające zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej
(art. 89 ust. 1 Konstytucji).
– Umowy międzynarodowe – gdy chodzi o ich zgodność z Konstytucją
(art. 188 pkt. 1 Konstytucji). Przedmiotem kontroli mogą być umowy wszelkiego typu, niezależnie od sposobu ich dojścia do skutku i znaczenia dla prawa
wewnętrznego.
– Inne przepisy prawa, wydawane przez centralne organy państwowe – w zakresie
ich zgodności z konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi
i ustawami. Kontrola obejmuje przede wszystkim rozporządzenia, ale na tym
nie wyczerpuje się jej przedmiot, bo pojęcie „przepisy prawa” jest znacznie
szersze. Można przyjąć, że jest ono normatywnie tożsame z pojęciem „akt
normatywny”. W orzecznictwie przyjmuje się tzw. materialna koncepcje aktu
normatywnego, to znaczy a akt normatywny uznaje się każdą regulację zawierająca w swej treści normy prawne, czyli abstrakcyjne reguły postępowania ,
skierowane do generalnie określonego adresata16. Przedmiotem kontroli może
być każda regulacja podustawowa, wydana na szczeblu centralnym przez jakikolwiek organ państwowy, o ile w swej treści zawiera normy prawne. Przedmiotem kontroli nie mogą być akty organów terenowych, bowiem w tym zakresie
odpowiednie kompetencje zostały przyznane sądom administracyjnym.
W orzecznictwie Trybunału przyjęło się, że utrata mocy obowiązującej nie zawsze musi nastąpić wraz z uchyleniem aktu normatywnego. Jeżeli taki akt można

15. Por. L. Garlicki, Polski prawo konstytucyjne..., s. 357.
16. Por. postanowienie TK z 24 marca 1998 r. U 22/97, OTK 1998/2/16.

113

Sądownictwo konstytucyjne jako gwarancja...

jeszcze stosować do orzekania o sytuacjach z przeszłości, to Trybunał uznaje, że
częściowo zachował on moc obowiązującą i możliwe jest wydanie orzeczenia merytorycznego17.
W obowiązującym stanie prawnym przedmiotem kontroli może się stać każdy
obowiązujący akt normatywny, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym przewiduje w art. 42 trzy kryteria kontroli.
Są to:
– Zgodność materialna – badana jest treściowa zgodność kontrolowanego aktu
normatywnego (jego regulacji) z regulacjami zawartymi w aktach wyższych
(Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami),
– Zgodność proceduralna – badanie dochowania trybu wymaganego przepisami
prawa dla wydania aktu normatywnego lub do zawarcia i ratyfikacji umowy,
– Zgodność kompetencyjna – ustalenie przez Trybunał, czy organ, który wydał
akt normatywny, ma kompetencję do jego wydania (np. kontrola wydawania
rozporządzeń wydawanych tylko na podstawie upoważnienia ustawy).
Konstytucyjność aktu normatywnego może zakwestionować niemal każdy organ
konstytucyjny państwa – jest to tzw. inicjatywa powszechna. Inicjatywa szczególna
pozwala natomiast kwestionowanie tylko takich aktów normatywnych, których
treść dotyczy zakresu działania wnioskodawcy. W tym przypadku wnioskodawcą
może być określona liczba podmiotów: np. organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, ogólnokrajowe organy związków zawodowych czy Krajowa
Rada Sądownicza. Kontrola normy prawnej może też być zainicjowana skargą
konstytucyjną.
Istnieje też możliwość formułowania tzw. pytań prawnych (inicjatywa konkretna) i wniosków (inicjatywa abstrakcyjnej). Inicjatywa konkretna musi być zawsze
związana z konkretną sprawą zawisłą przed sądami. Jeżeli w trakcie rozpoznawania
sprawy pojawi się wątpliwość co do zgodności z konstytucją (ratyfikowana umową
międzynarodową lub ustawą) przepisu prawnego, który ma się stać podstawą rozstrzygnięcia sądowego, sąd może przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu odpowiednie pytanie prawne. Z wnioskiem o rozstrzygnięcie kwestii, czy dany przepis
prawny jest zgodny z konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi
17. Por. orzeczenie TK z 5 stycznia 1998 roku, P 2/97, OTK 1998/1/1.
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lub ustawami, może zwrócić się każdy sąd i może być ono realizowane na każdym
etapie postępowania sądowego, jeżeli zależy od tego rozstrzygnięcie konkretnej
sprawy toczącej się przed tym sądem. Takie uprawnienie należy wyłącznie do sądu18.
Inicjatywa abstrakcyjna jest podejmowana w oderwaniu od konkretnych przypadków stosowania kwestionowanego aktu prawnego. Wynika ona z ogólnej troski
o stan praworządności w państwie lub z ogólnego interesu wnioskodawcy. Przysługuje ona najwyższym organom konstytucyjnym: prezydentowi Rzeczpospolitej
Polskiej, marszałkom Sejmu i Senatu, premierowi, pierwszemu prezesowi Sądu
Najwyższego, prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ministrowi Sprawiedliwości (Prokuratorowi Generalnemu), prezesowi Najwyższej Izby Kontroli
i Rzecznikowi Praw Obywatelskich, a także grupie pięćdziesięciu posłów bądź
trzydziestu senatorów, Krajowej Radzie Sądownictwa w zakresie spraw dotyczących
niezależności sądów i niezawisłości sędziów, radom gmin, powiatów oraz sejmikom
województw, ogólnokrajowym organom związków zawodowych oraz ogólnokrajowym władzom organizacji pracodawców i organizacji zawodowych, Kościołom
i związkom wyznaniowym oraz podmiotom określonym w art. 79 Konstytucji
w zakresie w nim wskazanym (art. 191 ust. 1 pkt. 1-6 Konstytucji).
W postępowaniu przed polskim Trybunałem Konstytucyjnym nie stosuje się
procedury rozpoznawania spraw z urzędu. Miałoby to miejsce wówczas, gdyby
przepisy prawne wprowadzały wymóg dochodzenia do skutku aktu normatywnego
dopiero po jego zbadaniu prze Trybunał. Nie występuje też procedura rozpoznawania spraw z inicjatywy własnej Trybunału, to znaczy bez uprzedniego postawienia
wniosku lub pytania prawnego przez podmiot zewnętrzny.
Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym nawiązuje do wzorów postępowania sądowego, a w sprawach nieuregulowanych odrębnie stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego (art. 20 ustawy o TK).
Trybunał Konstytucyjny orzeka:
– w pełnym składzie w sprawach:
– sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami
państwa,

18.	Zob. wyrok SN z 14 mają 1996 roku, III ARN 93/95, OSN 1996/23/352 oraz wyrok SN
z 7 kwietnia 1998 roku, I PKN 90/98, OSN 2000/1/6.
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– o stwierdzenie przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczpospolitej oraz o powierzeniu Marszałkowi Sejmu tymczasowego wykonywania
obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej,
– z godności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,
– z wniosku Prezydenta Rzeczpospolitej o stwierdzenie zgodności ustawy
z Konstytucją przed jej podpisaniem lub umowy międzynarodowej przed jej
ratyfikacją,
– o szczególnej zawiłości, z inicjatywy Prezesa Trybunału lub gdy z wnioskiem
o rozpoznanie zwróci się skład orzekający wyznaczony do rozpoznania danej
sprawy albo w sprawach, w których szczególna zawiłość wiąże się z nakładami
finansowymi nie przewidzianymi w ustawie budżetowej, a w szczególności
gdy skład orzekający zamierza odstąpić od poglądu prawnego wyrażonego
w orzeczeniu wydanym w pełnym składzie,
–w
 składzie pięciu sędziów w sprawach:
– zgodności ustaw albo ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją,
– zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymaga
uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
–w
 składzie trzech sędziów w sprawach,
– zgodności innych aktów normatywnych z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,
– zażaleń na odmowę nadania biegu wnioskom o stwierdzenie zgodności aktu
normatywnego z Konstytucją ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi
lub ustawami oraz skargom konstytucyjnym,
–w
 yłączenia sędziego.
Rozpoznanie sprawy w pełnym składzie wymaga udziału co najmniej dziewięciu
sędziów Trybunału; rozprawie przewodniczy Prezes lub Wiceprezes Trybunału,
a w razie przeszkód w przewodniczeniu przez te osoby – najstarszy wiekiem sędzia
Trybunału. Sędziów do składu orzekającego (pięcio- lub trzyosobowego) Trybunału, w tym przewodniczącego składu i sędziego sprawozdawcę z uwzględnieniem
kolejności wpływu spraw, wyznacza Prezes Trybunału.
Uczestnikami postępowania są: wnioskodawca, organ, który wydał zakwestionowany akt normatywny oraz Prokurator Generalny (art. 27 ustawy o TK).
Sprawy z wniosków lub pytań prawnych zawsze muszą być rozpoznane na rozpra-
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wie (art. 59 ust. 1 ustawy o TK). Jawność rozprawy może być wyłączona tylko ze
względu na bezpieczeństwo państwa lub ochronę tajemnicy państwowej (art. 23
ust. 1 ustawy o TK). Po zamknięciu rozprawy skład orzekający wydaje orzeczenie.
Orzeczenie zapada większością głosów (art. 190 ust. 5 Konstytucji). Orzeczenie
składa się z sentencji wskazującej rozważane przepisy i określającej to, czy są one
wzajemnie zgodne lu niezgodne i w jakim zakresie oraz z uzasadnienia. Sędzia,
który głosował przeciw może złożyć zdanie odrębne, które jest publikowane razem
z tekstem orzeczenia (art. 68 ust. 3 ustawy o TK).
Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą
i są ostateczne (art. 190 ust. 1 Konstytucji). Oznacza to, że od orzeczeń Trybunału
nie przysługuje żadna droga odwoławcza i są one wiążące dla wszystkich adresatów.
Orzeczenia zapadają w formie wyroków i podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu
w organie urzędowym, w którym był ogłoszony dany akt normatywny (art. 190
ust. 2 Konstytucji).
Jeżeli treścią orzeczenia jest uznanie niezgodności danego aktu lub normy, to
powoduje ono utratę mocy prawnej. W polskim systemie kontroli konstytucyjności
przyjmuje się, że konsekwencją niezgodności aktu nie jest jego nieważność ex tunc,
ale tylko wadliwość (wzruszalność), konieczne jest więc wskazanie momentu, od
którego taki akt przestanie obowiązywać19. Zasadą jest, że następuje to z dniem
ogłoszenia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w odpowiednim organie urzędowym, ale Trybunał może określić inny termin utraty mocy obowiązującej aktu
normatywnego. Termin ten nie może przekraczać osiemnastu miesięcy, gdy chodzi
o ustawę, a dwunastu miesięcy, w przypadku innego aktu normatywnego (art. 190
ust. 3 Konstytucji).
Artykuł 190 ust. 4 Konstytucji przewiduje, że orzeczenie o niezgodności atu
normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową bądź ustawą
aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie
sądowe, ostateczna decyzja administracyjna lub rozstrzygnięcie w innych sprawach,
stanowi podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub innego
rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych dla
danego postępowania.
19. Por. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne..., s. 362.
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Istotą skargi konstytucyjnej jest ochrona praw jednostki. Stanowi ona szczególny
środek prawny pozwalający jednostce na zwrócenie się do sądu konstytucyjnego
o zweryfikowanie ostatecznych rozstrzygnięć władz publicznych, o ile rozstrzygnięcia te naruszają konstytucyjnie zagwarantowane prawa bądź wolności obywatelskie.
L. Garlicki wyróżnia cztery elementy, skargi konstytucyjnej20:
– incydentalny charakter skargi, stanowiącej prawo każdego podmiotu praw
bądź wolności konstytucyjnych i związanej z konkretnym przypadkiem ich
naruszenia,
– ograniczenie podstawy skargi tylko do naruszeń praw i wolności o konstytucyjnym charakterze,
– subsydiarny charakter skargi, pozwalający na jej wniesienie dopiero po bezskutecznym wyczerpaniu innych środków prawnych,
– przyznanie prawa rozpoznawania skarg organom sądownictwa konstytucyjnego, których rozstrzygnięcia wiążą wszystkie organy państwowe.
Stosownie do treści art. 79 ust. 1 Konstytucji, podmiotem uprawnionym do wystąpienia ze skargą konstytucyjną jest każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa
zostały naruszone. Przysługuje ono każdemu obywatelowi. Innym podmiotom
(np. osobom prawnym), prawo to przysługuje jedynie w zakresie, w jakim osoby
te mogą być podmiotami praw i wolności konstytucyjnych.
Podstawę skargi konstytucyjnej stanowi zarzut naruszenia konstytucyjnych praw
i wolności skarżącego. Musi ona zawsze w sposób konkretny wskazywać przepis,
jakiego dotyczy oraz prawo lub wolność konstytucyjną, które zostały przez ten
przepis naruszone. Przedmiotem zarzutu może być tylko konkretnie określona
ustawa lub inny akt normatywny (konkretnie określony przepis) i to tylko taki,
który był podstawą ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie, na tle której wniesiono
skargę21. Nie można wnosić skargi przeciwko przepisowi, który nie był podstawą
rozstrzygnięcia22. Skarga nie może też być kierowana przeciwko niewłaściwemu
stosowaniu prawa przez sądy. Problem prawidłowości interpretowania prawa znajduje się poza zasięgiem kognicji Trybunału Konstytucyjnego23.
20.
21.
22.
23.
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Aby skarga konstytucyjna mogłaby zostać wniesiona konieczne jest spełnienie
kilku dalszych przesłanek:
– Naruszenie praw skarżącego musi nastąpić w wyniku orzeczenia sądu lub
organu administracji publicznej w indywidualnej sprawie skarżącego .
–O
 rzeczenie to musi być ostateczne (art. 79 ust. 1 Konstytucji).
– Wniesienie skargi musi być poprzedzone wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków odwoławczych (wyczerpanie toku instancji),
– Przedmiotem skargi może być jedynie zarzut niezgodności z Konstytucją aktu
normatywnego, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie naruszające
prawa skarżącego.
– Wniesienie skargi dopuszczalne jest tylko w terminie trzech miesięcy od doręczenia skarżącemu prawomocnego wyroku, ostatecznej decyzji lub innego
ostatecznego rozstrzygnięcia (art. 46 ustawy o TK).
– Skarga musi być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego (art. 48
ust. 1 ustawy o TK).
O nadaniu skardze biegu rozstrzyga Trybunał w składzie jednego sędziego, a od
postanowienia o odmowie nadania biegu skarżący może wnieść zażalenie, które
jest rozpoznawane przez skład trzech sędziów. Nadając skardze bieg, Trybunał
może wydać postanowienie o wstrzymaniu lub zawieszeniu wykonania orzeczenia,
którego skarga dotyczy, jeżeli wykonanie tego orzeczenia mogłoby spowodować
skutki nieodwracalne, wiążące się z dużym uszczerbkiem dla skarżącego, lub gdy
przemawia za tym ważny interes publiczny lub inny ważny interes skarżącego
(art. 50 ustawy o TK). O nadaniu skardze biegu informuje się Rzecznika Praw
Obywatelskich, który może zgłosić swój udział w postępowaniu (art. 51 ustawy
o TK). Skarga jest rozpatrywana w składzie trzech lub pięciu sędziów, w zależności
od rangi zakwestionowanego aktu normatywnego. W sprawach zawiłych rozstrzyga
pełny skład Trybunału Konstytucyjnego. Musi odbyć się rozprawa, chyba że wszyscy
uczestnicy postępowania zgodzą się, iż badany akt normatywny jest niezgodny
z Konstytucją (art. 59 ust. 2 ustawy o TK).
Nową funkcją Trybunału Konstytucyjnego jest rozstrzyganie sporów kompetencyjnych. Spór kompetencyjny to zgodnie z art. 53 ustawy o TK sytuacja, w której
dwa lub więcej centralne konstytucyjne organy państwa uznały się za właściwe do
rozstrzygnięcia tej samej sprawy, wydały w niej rozstrzygnięcie lub gdy organy te
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uznały się za niewłaściwe do rozstrzygnięcia określonej sprawy. Chodzi tu o spory
jedynie pomiędzy organami centralnymi, a jednocześnie konstytucyjnymi. Oznacza
to iż do kompetencji Trybunału nie należy rozstrzyganie sporów z udziałem organów terenowych oraz tych organów centralnych, o których nie stanowi Konstytucja.
Uprawnionymi do występowania z wnioskiem o rozpatrzenie sporu kompetencyjnego są wyłącznie organy wymienione w art. 192 Konstytucji: Prezydent
Rzeczpospolitej Polskiej, Marszałkowie Sejmu i Senatu, Prezes Rady Ministrów,
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
i Prezes Najwyższej Izby Kontroli.
Rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego następuje w drodze postanowienia
podjętego w pełnym składzie Trybunału Konstytucyjnego.
Przedmiotem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego jest również ustalani
zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych.
Istotą tego postępowania jest ustalenie tego, czy cele lub działalność partii politycznej są zgodne z konstytucją. Trybunał nie jest powołany do badania zgodności
celów i działań partii z ustawami czy też umowami międzynarodowymi.
Wnioski w sprawie zgodności z Konstytucją celów partii, określonych w statucie lub programie, rozpoznawane są na zasadach i w trybie przewidzianym dla
rozpoznania wniosków w sprawie zgodności aktów normatywnych z konstytucją
(art. 56 ustawy o TK), a wnioski dotyczące działalności partii, przy odpowiednim
stosowaniu przepisów kodeksu postępowania karnego (art. 57 ustawy o TK).
Wniosek do Trybunału mogą zgłosić tylko te podmioty, którym przysługuje
generalne prawo inicjowania abstrakcyjnej kontroli norm. Trybunał Konstytucyjny
w omawianych sprawach orzeka zawsze w pełnym składzie. Wyrok stwierdzający
niezgodność celów lub działalności partii politycznej z konstytucją, powoduje
wydanie przez Sąd rejestracyjny postanowienia, o wykreśleniu partii z ewidencji.

Streszczenie
Sądowa kontrola konstytucyjności prawa ukształtowała dwa zasadnicze modele:
amerykański i europejski. Model amerykańskiego systemu kontroli cechuje, po
pierwsze to, że kompetencja orzekania o zgodności ustaw z konstytucja przysługuje
wszystkim sądom. Nie tworzy się więc odrębnego sądu konstytucyjnego. Po drugie,
orzekanie o konstytucyjności ustaw ma charakter incydentalny. Przejawia się ono
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w tym, że sądy w trakcie rozpoznawania i rozstrzygania konkretnej sprawy, na
wniosek strony powołującej się na niezgodność z konstytucją aktu stanowiącego
podstawę rozstrzygnięcia, mogą uznać akt za niezgodny z konstytucją i nie zastosować go, choć nie posiadają prawa jego uchylenia. W systemie amerykańskim
sądowa kontrola konstytucyjności prawa stanowi jedną z zasadniczych instytucji
systemu trójpodziału władzy. Poprzez jej realizację władza sądownicza hamuje
i równoważy pozycję władzy ustawodawczej.
Słowa kluczowe: władza sądownicza, sądowa kontrola, konstytucyjność prawa.

Summary
Judicial control of the constitutionality of the law exists in two main models: the
American and European one. The American model is characterized, above all, by
the fact that each court has the right todeclare an act unconstitutional. There is
no separate constitutional court. What is more, declaring the constitutionality of
an act is precedent. It means that at the request of one party of a disputecourtsmaydeclare an actupon which the court’s decision is to be madeunconstitutional.
They cannot, however, revoke an act. In the American model, judicial control of
the constitutionality of the law is one of the main means of preserving the separation of powers. Thanks to this right, the judiciary branch of the state keeps the
executive branch in check.
Keywords: judiciary branch, judicial control, constitutionality of the law.
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Nezamestnanosť ľudí ako vážny sociálnoekonomický problém
Jaroslava Kmecová
S nezamestnanosťou sa stretávame v každom produktívnom veku človeka. Nezamestnanosťou sú ovplyvnení mladí ľudia, starší i ľudia pred dôchodkovým vekom.
Nezamestnanosť je veľmi vážnym problémom, s ktorým sa nestretávajú iba ľudia
pred dôchodkovým vekom. S problémami vyplývajúcimi s nezamestnanosti zápasí
veľmi veľa krajín a politík sveta. Nezamestnanosť je závažným problémom, ktorý so
sebou prináša problémy so spomalením rozvoja spoločnosti a ohrozením zdravého
života človeka.
V mladosti človek má túžbu založiť si rodinu, kúpiť byt alebo postaviť dom, kúpiť
si auto a začať vychovávať svoje deti. K tomu, aby si tieto dobrá zabezpečil, potrebuje mať prácu, aby prostredníctvom nej nadobudol potrebný kapitál k zaisteniu
týchto statkov. Ak pracujúci vynakladá svoju námahu a svoje schopnosti pre niekoho
druhého, robí to preto, aby si zabezpečil dobrá, ktoré nevyhnutne potrebuje pre svoj
život. A tak svojou prácou nadobúda výsostné právo nielen vyžadovať primeraný
zárobok, ale ho aj podľa svojho rozhodnutia použiť1. Ale ako k týmto statkom prísť,
keď mladý človek schopný a ochotný pracovať, si nevie nájsť prácu? Má aj iné
východiská, alebo je odsúdený na život bez práce a odkázaný na sociálny systém
krajiny alebo dobrodincov?
Vnímame, že počet štátnych zamestnancov vzrástol, rovnako ako množstvo ľudí
poberajúcich sociálne dávky a podpory, vrátane nezamestnaných. Nezamestnaní sa
po dobu poberania dávok stávajú štátnymi zamestnancami (s nulovou produkciou).
Nárast štátnej zamestnanosti nie je dlhodobo udržateľný, pretože je závislý na daňových príjmoch tvorených v troch produktívnych sektoroch. Vyspelé ekonomiky už po
niekoľkých dekádach narazili na limity rastu štátneho sektoru2. Ale ako je možné
tento stav riešiť? Čo spraviť preto, aby sa táto situácia zmenila? K tomu, aby sme si
mohli zodpovedať položené otázky, je nevyhnutné sa pozrieť do minulosti.

1. Lev XIII. Rerum novarum [online].
2.	Zelený M., Košturiak J., To vám byl divný svět... Úvahy o proměnách světa kolen nás, s. 18-19.
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Zmeny, ktoré nastali v 19. storočí, výrazne ovplyvnili situáciu vo svete. Dôsledky
týchto zmien začínajú byť neúnosné. Výsledkom týchto zmien v politickej oblasti
bolo nové poňatie spoločnosti a štátu a tým aj nové poňatie autority. Tradičná spoločnosť sa rozkladala a začala sa formovať nová, plná nádeje na nové slobody, lenže
aj plná nebezpečenstva nových foriem nespravodlivosti a otroctva. V hospodárskej
oblasti, kde sa sústreďovali vynálezy a využívala veda, postupne sa dospelo k novým
formám výroby spotrebných článkov. Objavil sa nový druh vlastníctva čiže kapitál
a nový druh práce, práce za mzdu, poznačenej nemilosrdným tempom výroby bez
ohľadu na pohlavie, vek a na položenie rodín, ale zo ziskuchtivých dôvodov jednoznačne zameranej na produktivitu. Práca sa tak stávala tovarom, ktorý sa dal na
trhu kúpiť a predať a ktorého cenu reguloval zákon dopytu a ponuky bez zreteľa na
životné minimum nevyhnutné na vydržiavanie osoby a jej rodiny. Navyše robotník
nemal žiadnu istotu, či sa mu podarí „svoj vlastný tovar“ predať, lebo mu stále hrozila
nezamestnanosť, čo pri nejestvujúcom sociálnom zabezpečení znamenalo to isté, ako
zahynúť hladom. Dôsledkom tejto zmeny bolo rozdelenie spoločnosti na dve triedy,
ktoré jednu od druhej delila hlboká priepasť. Táto situácia sa spájala s výraznou
politickou zmenou. So zreteľom na konflikt, ktorý staval človeka proti človeku ako
„vlkov“ a vrhal jedných do nebezpečenstva, že nebudú mať čo jesť, a druhých do
oplývania bohatstvom3. Lev XIII. vo svojej encyklike Rerum Novarum zdôraznil,
že treba sa postarať, aby robotníkovi nikdy nechýbala práca a aby boli zabezpečené
fondy na pomoc každému nielen pri nečakaných a náhodných krízach v podnikoch,
ale aj v prípadoch choroby, staroby a nešťastí4. Dnes sa stretávame s veľkými problémami v oblasti nezamestnanosti.
Väčšina politikov túto nezamestnanosť využíva ako predvolebnú kampaň. Ľudia
ešte celkom nechápu všetky súvislosti, ktoré tieto problémy prinášajú a preto sa tento
problém zdanlivo rieši vo všetkých predvolebných kampaniach. Politici sa rozhodli
štátnu zamestnanosť a sociálnu závislosť udržiavať pomocou zadlženia a tlače nových
peňazí. Zamestnanci štátneho sektoru (vrátane nezamestnaných a závislých) sa stali
rastúcim zdrojom volebných hlasov. Nastala fáza „veľkého zadlžovania“, ktorá je
založená na aliancii politického, štátneho a bankového sektoru – všetky sú závislé na

3. Ján Pavol II, Centensimus Annus [online].
4. Lev XIII, Rerum Novarum [online].
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peniazoch „druhých ľudí“. Miera štátneho zadlžovania prerástla udržateľnú úroveň
a teraz akceleruje, poväčšine smerom k suverénnemu bankrotu. (V USA už neplatí
žiadne dane z príjmu polovica obyvateľstva). Zvyšovaniu daňových príjmov sa nedarí,
pretože to vedie k ďalšiemu útlmu rastu a zamestnanosti, a taktiež k zvýšenej potrebe
si požičiavať, a tak privádzať do dlhodobej závislosti nielen jednotlivcov a podniky,
ale i celé štáty. Ponúkané „riešenie“ francúzskych bankárov – to znamená pokryť staré
dlhy novým zadlžovaním – iba zhoršuje dlhodobý problém: výhodu tak získava držiteľ
dlhu (v nekonečnom toku úrokov), nie dlžník. V tomto stave sa nachádzajú vyspelé,
najviac rozvinuté ekonomiky USA, EÚ a Japonska. Zvyšné krajiny sveta sa k tomuto
stavu dopracovávajú v zrýchlenom režime. Ľudstvo môže ekonomicky využívať iba
štyri sektory – produkovať potraviny (poľnohospodárstvo), vyrábať veci (priemysel),
poskytovať služby (sektor služieb) alebo žiť z daní predchádzajúcich troch sektorov
(štátna zamestnanosť a nezamestnanosť) a všetky štyri sektory už vykazujú pokles
zamestnanosti vďaka rastúcej produktivite. Potom predovšetkým vyspelé ekonomiky,
ale i svet ako celok, stoja pred historicky bezprecedentnou, unikátnou a fundamentálnou transformáciou5. Je potrebné hľadať spôsoby riešenia tejto krízy a neostávať
pri politických programoch, ktoré neriešia problém nezamestnanosti mladých ľudí,
ale tento problém iba v konečnom dôsledku prehlbujú.
Kde však hľadať riešenia v bezvýchodiskovej situácii? V dnešnej dobe dôležitú
úlohu zohrávajú peniaze. Nepochybne veľmi dôležitým problémom, ktorý
prináša nezamestnanosť je nedostatok peňažných prostriedkov na svoju obživu
a udržanie istého životného štýlu. Strata zamestnania je nepochybne pre každého,
kto je ňou zasiahnutý, zdrojom stresu6. Dnes život bez peňazí spôsobuje človeku
veľký stres. Ľudia už nevedia bez peňazí vôbec žiť. Ak chcú jesť, potrebujú peniaze.
Ak sa chcú obliecť, potrebujú peniaze. Peniaze potrebujú aj na zaplatenie poplatkov
za spotrebované energie, telefónne a internetové poplatky, dane a odvody. Čím
sú peniaze pre človeka dnes? Peniaze nie sú bezcennými symbolmi dobrými iba k
výmene. Nie je to záruka nemennej cenovej hladiny. Je to proste komodita. Odlišuje
sa od ostatných komodít tým, že je vyhľadávaná hlavne ako prostriedok výmeny,
ale okrem toho je to obyčajná komodita – ako všetky ostatné komodity má nejakú

5. Zelený M., Košturiak J., To vám byl divný svět... Úvahy o proměnách světa kolen nás, s. 19.
6. Matoušek O., Kodymová P., Koláčková J., Sociální práce v praxi, s. 303.
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existujúcu zásobu, vyhľadávajú ju ľudia, ktorí ju chcú kupovať a držať atď. Jej „cena“
vyjadrená iným tovarom je ako u iných komodít určená vzájomným pôsobením jej
celkovej ponuky (či zásoby) a celkového dopytu ľudí, ktorí ju chcú kupovať a držať7.
Mnoho mladých ľudí túži po veľkom dome s bazénom, vlastniť minimálne tri autá
na rôzne príležitosti, stabilnom príjme a dobrom finančnom zabezpečení. Odkiaľ
mladí ľudia majú tieto sny? Každý z nás môže byť bohatý? Iste áno. Ale v čom
spočíva bohatstvo?
Naši starí a prastarí rodičia, ktorí pracovali od rána do večera od jari do neskorej
jesene na poliach, boli azda chudobní? V čom spočíva skutočné bohatstvo? Ako
riešiť nezamestnanosť mladých ľudí tak, aby sa problém ďalej nezväčšoval? Riešenie
môžeme hľadať v našom okolí. Máme polia, ktoré nik neobrába. Máme remeslá,
ktoré zanikajú a ktorým sa nik nevenuje. Máme starých ľudí, ktorí nadobudli veľa
múdrosti, počas svojho života, ale nik ich nechce počúvať. Dnes zatvárame materské
a základné školy a otvárame namiesto nich domovy dôchodcov, ktoré sú preplnené.
Ba mnoho z týchto ľudí čaká na voľné miesta. Nie je záujem zo strany mladých
ľudí o načúvanie múdrosti. Prečo? Pretože generácie, ktoré tu boli, nepotrebovali
múdrosť starcov.
Teraz je priestor pre vypočutie si krátkej ukážky z rozprávky O troch grošoch
od Pavla Dobšinského: Kopal raz jeden chudobný človek pri hradskej ceste priekopy.
A neviem, ako sa stalo, ako nie, dosť na tom, že sám kráľ veľa raz šiel po tej ceste
a opýtal sa chudobného človeka: „Povedzže mi, ty, môj drahý, akú máš plácu na deň
za túto ťažkú robotu?“ „Hľa, najjasnejší kráľu, ja mám na deň tri groše.“ Zadivil sa
kráľ nad tým a opýtal sa ho, ako môže z tých troch grošov vyžiť. „Jaj, vaša jasnosť,
čoby len vyžiť, to by ešte bolo ľahko, ale ja z tých troch grošov prvý vraciam, druhý
požičiavam a iba na tom treťom sám žijem.“ Ale tu veru kráľ nerozumel, čo to znamená, trel si rukou čelo, že si rozhúta, čo by to, ako by to mohlo byť. No nevyhútal nič,
len pekne-krásne priznal, že on veru nerozumie, ako by to mohlo byť, z troch grošov
i vracať, i požičiavať, i vyžiť. „Nuž, najjasnejší pane,“ povie chudobný človek, „to je
takto! Chovám si otca už starého a nevládneho, tomu vraciam, bo on ma vychoval.
Ale chovám i malého syna, tomu požičiavam, aby mi vrátil, keď ostariem. A na treťom
groši aj sám potrebujem žiť8.
7. Rothbard M. N., Peníce v rukou státu. Jak vláda zničila naše peníze, s. 31.
8. Dobšinský P., O troch grošoch [online].
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Táto rozprávka nesmie ostať zabudnutá. V nej možno nachádzať múdrosť, ktorá
nám môže pomôcť objavovať riešenia nezamestnanosti mladých ľudí. Nie je dobré
spochybňovať hodnotu, úlohu i zodpovednosť rodiny v dnešnej spoločnosti. Rodina
nie je iba o rodičoch v produktívnom veku a o deťoch, ktoré majú všetko, na čo si
pomyslia. Rodina je o budovaní vzťahov, výchove, múdrosti, sebazapieraní, obete,
láske, radosti, námahe, bolesti i starosti. Nezamestnanosť mladých ľudí v nás môže
vyvolávať iba strach, nepokoj a to prináša neslobodu. Osloboďme sa od strachu
a aj v najťažších chvíľach spojených s týmito problémami hľadajme riešenia. Predsa
v domácej záhradke sa môže mladí človek naučiť vypestovať kvalitnejšie potraviny
a takto môže znížiť výdavky na nákup potravín dovážaných z ďalekých krajín. A to
bude mať aj pozitívny ekologický dopad. Odovzdávajme mladým generáciám hodnoty ako sú múdrosť, pracovitosť, usilovnosť, zodpovednosť, precíznosť, spravodlivosť. Nevnášajme do životoch mladých ľudí a našich rodín strach, ktorí prináša
depresie, neúctu, nelásku. Učme sa od chudobného človeka, ktorí žije z troch grošov,
pričom jeden vracia svojim rodičom za ich starostlivosť, druhý požičiava svojim
deťom a z tretieho žije.
Nezamestnanosť ľudí je zapríčinená aj nesprávnym pochopením práce. Mnohí
ľudia chcú hneď zarábať nadštandardne. Chcú sa stať manažérmi, mať veľké firmy
a nadštandardný finančný kapitál. Bežne na televíznej obrazovke sa nám pravidelne
ukazuje sebavedomý mladý politik. Bez problémov sa vyjadruje ku všetkému, na čo sa
ho spýtajú. Má tri obrovské životné zásluhy – narodil sa, chodil do školy a všetkému
rozumie. Nič síce ešte sám nestihol urobiť, ale poúča nás, ako to na svete chodí.
Stretávam konzultantov – atrament na ich diplome ešte nezaschol, ale bez problémov
poúčajú pracovníkov v podniku, ako si majú zorganizovať svoje procesy a prácu. Majú
naučené príklady, vedie vypĺňať a vyhodnocovať tabuľky, ale ich životná skúsenosť
= 09. V praxi sa veľmi často stretávam s tým, že ľudia s praxou šomrú na mladších
riadiacich pracovníkov. Hovoria o tom, že výrobe sa nerozumejú a sebavedomie
majú vysoké. Môžu sa sťažovať, keď túto generáciu mladých ľudí vychovali? Keď sa
človek obzrie do minulosti, tak ľudia naberali skúsenosti od svojho detstva. Najprv
deti začali pomáhať svojim rodičov a rodičia svedomito vysvetľovali svojim deťom
základný postup práce. Spolu s rodičmi tieto deti vstávali a odchádzali na polia.
Mali vypracovaní denný plán domácich prác, ktoré sa učili dodržiavať. Samozrejme
9.	Košturiak J., Úvahy na každý deň. Zamyslenia a otázky o manažmente, podnikaní a živote, s. 22.
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tento plán bol prispôsobení veku, schopnostiam, zručnostiam a fyzickej stránke
dieťaťa. Neskôr začali deti chodiť na brigády, kde postupne začali do praxe uvádzať
teoretické vedomosti. Počas vysokej školy už ako mladí študenti poznali isté zákonitosti, ktoré mali overené aj v praxi. Do práce prichádzali po ukončení štúdií, kde
okrem nadobudnutých vedomostí, mali aj istý stupeň zručností a predovšetkým
si prešli postupom času takmer každý postup práce od jednoduchých pomocných
prác až po komplikované pracovné postupy. Lepšie sa mohli uplatniť v praxi a nebol
problém, aby z nich boli dobrí odborníci.
Vo svojej knihe Úvahy na každý deň Ján Košturiak píše: V poslednom období som
navštívil mnoho slovenských a českých firiem. Stretol som v nich našich domácich
kapitalistov. Ľudí, ktorí zakladali svoje firmy pred 15 alebo 20 rokmi. Ich firmy za tento
čas rástli a niekedy rástli aj problémy v nich. Zistil som, že mnohí naši kapitalisti sú
veľkí dobráci. Nie, neironizujem, myslím to naozaj úprimne. Akoby mali výčitky, že
sú bohatí a chcú dopriať aj svojim pracovníkom. Dávajú im odmeny, trináste, štrnáste
platy a rôzne príplatky. Je pekné postarať sa o svojich zamestnancov, ak je pridaná
hodnota aj na druhej strane. V mnohých našich podnikoch sa stretávam s obrovskou
mieru nedisciplíny a porušovania elementárnych pravidiel. Chronicky sa neplnia
normy a niekedy ani neexistujú. Stroje, za ktoré majiteľ spláca obrovské sumy, idú
na polovičný výkon. Napriek nízkemu využitiu ľudí a strojov sa často neplní plán.
Na pracoviskách je neporiadok, majiteľ denne hasí množstvo problémov a väčšina
zamestnancov sa pasívne prizerá. Mnohí z nich si možno hovoria: „Nech sa snaží, však
je to jeho. My chodíme do práce.“ Preháňam? Hovorím o prípadoch, ktoré som videl
na vlastné oči10. Nepreháňa. V praxi sa s tým veľmi často stretávam. Ľudia nechcú
spraviť nič preto, aby naši prácu. Potrebujú iba peniaze, aby mohli uspokojiť svoje
potreby a nakupovať tovary a služby, pre zabezpečenie svojho vlastného pohodlia.
Ale peniaze treba ľuďom dávať za prácu, výkon, učenie sa, nápady, iniciatívu, a nie za
chodenie do práce11. Predovšetkým mladí ľudia chcú pohodový život bez akejkoľvek
zodpovednosti, práce a starosti.
Vo firmách nájdeme aj nadšencov, ktorí pracujú oduševnene. Tí majú presne
opačný problém. Sú vyčerpaní od práce a nevládzu podávať taký výkon, aký by boli

10.	Košturiak J., Úvahy na každý deň. Zamyslenia a otázky o manažmente, podnikaní a živote, s. 27.
11.	Košturiak J., Úvahy na každý deň. Zamyslenia a otázky o manažmente, podnikaní a živote, s. 28.
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za iných podmienok schopní. Táto nerovnováha spočíva v tom, že väčšina ľudí nie
je naučená riadne pracovať. Nemá osvojené nielen pracovné návyky, ale ani mnohé
eticko-morálne princípy a slušné správanie. Keď si človek neváži seba a svoju prácu, nedokáže si vážiť ani prácu a kapitál iného. A kde začať, ak chceme nápravu?
Začať je potrebné výchovou, vzdelávaním a školstvom. Už nie je možné nadobúdať
iba teoretické vedomosti. Je čas začať prepájať podnikateľskú sféru s neziskovou
sférou a školstvom. Odporúčam prepájať vzdelávanie s dobrovoľníckou činnosťou
a postupne s pribúdajúcimi skúsenosťami mladého človeka hľadať riešenia jeho
zamestnania. V zahraničí je bežné, že mladých ľudí prijímajú do zamestnania po
určitých mesiacoch dobrovoľníckej činnosti spolu s hodnotením a referenciami
neziskovej organizácie.
K ďalším možnostiam ako znížiť nezamestnanosť ľudí, je motivovať ľudí k rozvoju
poľnohospodárstva a remesiel, ktoré sú typické pre našu krajinu. V našej krajine sú
etablované firmy, ktoré síce zamestnávajú veľký počet zamestnancov, ale ich výroba
nie je typická pre našu krajinu. Suroviny na výrobu mnohých tovarov sa dovážajú
z ďalekých krajín a hotové výrobky tiež neostávajú v tejto krajine. Takáto výroba
nie je ekonomická a jej prínos pre krajinu je v konečnom dôsledku zanedbateľný.
Príchod takéhoto investora znamená zabezpečenie úľav na daniach, odvodoch a iné
výhody, ktoré mu vláda ponúka, aby jeho výroba sa stala rentabilnou. Dlhodobo je
výroba takýchto tovarov nerentabilná a neudržateľná. Iste vyrieši sa zamestnanosť
z krátkodobého hľadiska. Možno to bude na obdobie desať rokov možno pätnásť
rokov. Ale čo potom? Keď investor nedostane ďalšie daňové prázdniny alebo inú
kompenzáciu, presťahuje svoju výrobu do nej krajiny. Nám ostávajú vysoko špecializovaní odborníci, ktorí sú neuplatniteľní na trhu práce. Prvých desať, možno
pätnásť rokov táto krajina poskytovala rôzne úľavy a po tomto období musí čeliť
závažnejšiemu problému. Musí riešiť sociálno-ekonomické dôsledky nezamestnateľnosti odborníkov, pre ktorých adekvátne zamestnanie nevie zabezpečiť nakoľko
špecializované firmy presťahovali výrobu do iných krajín. Neostávajú nám iba
odborníci bez práce, ale táto krajina musí čeliť aj vážnym ekologickým a ekonomickým problémov, ktoré takýto investor tu zanechal.
Dnes veľa ľudí žije v mestách. Skúsenosti s prírodou, históriou, kultúrou, poľnohospodárstvom a lesníctvom majú sprostredkované cez médiá. Pokrok zašiel
ďaleko. Pozornosť sa sústreďuje na dve kategórie pokroku: rozum a sloboda. Pokrok
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spočíva predovšetkým v rastúcej vláde rozumu a tento rozum je, samozrejme,
považovaný za moc dobra a pre dobro. Pokrok znamená prekonanie závislostí; je
to pokrok smerom k dokonalej slobode. Aj na slobodu sa pozerá ako na prísľub,
v ktorom sa človek realizuje smerom k svojej plnosti. V oboch pojmoch – sloboda
a rozum – je prítomný aj politický aspekt. Kráľovstvo rozumu sa očakáva ako nový
stav ľudstva, ktoré sa stalo úplne slobodné. Politické podmienky takého kráľovstva
rozumu a slobody sa stalo úplne slobodné. Politické podmienky takého kráľovstva
rozumu a slobody sa však v prvom okamihu javia ako slabo zadefinované.
Zdá sa, že rozum a sloboda samy osebe garantujú v sile svojej vnútornej dobroty
nové, dokonalé spoločenstvo. Pri oboch kľúčových pojmoch „rozumu“ a „slobody“
toto myslenie však postupne a potichu prichádza do protikladu so záväzkami viery
a Cirkvi, ako aj s väzbami vtedajších štátnych usporiadaní. Obidva tieto prvky teda
nesú v sebe revolučný potenciál s obrovskou výbušnou silou12. Každý človek si musí
položiť otázku, čo vlastne chce v živote dosiahnuť, ako to chce dosiahnuť a čo je
ochotný pre tento cieľ urobiť.
Ak chceme hľadať riešenia nezamestnanosti ľudí v kontexte rozvoja, musíme
sa pozrieť na problém komplexnejšie. Integrálny ľudský rozvoj predpokladá zodpovednú slobodu človeka a národov. Žiadna štruktúra nemôže zaručiť tento rozvoj
mimo ľudskej zodpovednosti alebo ponad ňu13. Nemožno hľadať riešenia bez slobodného rozhodnutia človeka, ktorý sa bude usilovať o zodpovedný prístup k práci
pri výkone svojho povolania bez ohľadu na náročnosť a obedu, ktoré samozrejme
nepopierajú fyzické a psychické predpoklady každého človeka.
Neustále je potrebné myslieť na človeka v kontexte jeho rozvoja. A to je hlavným
cieľom Mounierovnho personalizmu. Ide o pretvorenie sveta spoločenských vzťahov na svet osobných vzťahov. Vzhľadom k časovej a pracovnej vyťaženosti človeka,
je veľmi ťažké nájsť si priestor pre duchovný rozvoj každého človeka. Je potrebné
si uvedomiť, že človek je ľudská bytosť. Predstava koncepcie človeka aj osoby14:

12. Benedikt XVI, Spe salvi, s. 25-26.
13. Benedikt XVI, Caritas in veritate, s. 21.
14.	Stolárik S., Niekoľko poznámok k personalizmu ako aj pokus o načrtnutie personalizmu nádeje.
In Personalizmus a súčasnosť I., s. 141.
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– Psychologická štruktúra ľudskej osoby, ktorú Mounier nazýva vtelená existencia, vtelený duch, duša a telo predstavujú jednotu a sú zdrojom jednej a tej
istej skúsenosti.
– Transcendencia osoby voči prírode. Človek sa vyznačuje schopnosťou odpútať
sa od prírody. Je jediný, ktorý pozná celý svet a jediný, ktorý ho premieňa, hoci
je najnemohúcejší zo všetkých bytostí.
– Otvorenosť voči ostatným a voči svetu – komunikácia: prvý pohyb, ktorý ľudská
bytosť odhalí na počiatku svojho detstva je pohyb smerom k iným. Prvou skúsenosťou osoby je skúsenosť s inou osobou TY, a teda aj MY, je tu skôr ako JA.
– Dynamickosť: Život osoby je hľadanie jednoty, ktorá sa nikdy neuskutoční,
a to hľadanie trvá až do smrti.
– Povolanie: Každá osoba má v sebe niečo, prečo ju na jej mieste, ktoré má vo
svete, nemôže zastúpiť žiadna iná osoba.
– Sloboda: ide o takú vládu nad sebou a nad vecami, že človek je skutočne zvrchovaným pánom, nie je nerozlučne zviazaná s osobným bytím, ako odsúdenie,
ale človek ju má ako dar, môže ju prijať, alebo odmietnuť.
Ľudia majú obrovský potenciál, ktorý v prvom rade hľadá naplnenie v sebarealizácii. „Aktivita predstavuje pre človeka ako jednotlivca „integrálnu duchovnú
skúsenosť“, z hľadiska videnia existencie ako celku však svedčí o „vnútornej plodnosti“ tejto existencie. Mounier rozlišuje štyri „rozmery“ aktivity: smerovanie k
„preformulovaniu vonkajšej skutočnosti, sformovaniu nás samých, naše priblíženie
sa iným ľuďom, ako aj k „obohateniu nášho sveta hodnôt“. Okrem rozlíšenia až
štyroch rozmerov aktivity vyplýva z Mounierovej výpovede, že sú preňho dôležité
predovšetkým dva: aktivita smerujúca k fyzickému svetu, ku ktorej je potrebné prirátať
taktiež sféru spoločenských vzťahov, a aktivita smerujúca k duchovnej sfére. Oba tieto
druhy aktivity sa v istom rozsahu prekrývajú a modifikujú. Základnou požiadavkou
aktivity smerujúcej k preformovaniu vonkajšej skutočnosti je v skutočnosti úspech,
avšak prax ekonomického života ukazuje, že úspech a užitočnosť nemôžu byť jedinou
motiváciou aktivity15. Práve hľadanie odpovedí na otázky o motivácii k aktivite je
úlohou každého človeka.

15. Słomski W., Úvod do filozofie Emmanuela Mouniera, s. 43.
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Vzdelávanie tvorí dôležitú časť vývoja osobnosti človeka. Toto vzdelávanie je
uskutočňované v prvom rade v rodine. Na formálnej úrovni ide o vzdelávanie na
školách od materských, základných, stredných až po vysoké školy. Potom poznáme
aj neformálne vzdelávanie, ktoré sa realizuje prostredníctvom kurzov, školení,
tréningov a podobne. Keď uvažujeme o školstve, je nutné spomenúť veľmi dôležitý
fakt. V poslednom čase na trhu práce je stále menej kvalitných odborníkov, ktorí
majú teoretické poznatky bez akejkoľvek praxe. Veľmi vítaný je vstup ziskového
a neziskového sektora do procesu vzdelávania mladých ľudí už počas štúdia na
školách s konkrétnym zameraním. Spojenie školstva s organizáciami v našej krajine,
by mohlo byť veľkým prínosom vo všetkých oblastiach.
Dôvodov je niekoľko. Školy majú dobrých pedagogických pracovníkov a organizácie majú priestor práve pre praktickú výučbu. Ziskové organizácie majú priestor na financovanie školstva, výchovu nových kvalifikovaných pracovníkov s už
praktickými skúsenosťami v jednotlivých odboroch. Neziskové organizácie, ktoré
môžu prijímať dobrovoľníkov, môžu nielen poskytnúť mladým ľuďom prax, ale aj
podnietiť ľudí k participácii na veciach verejných a rozvoju aktívneho občianstva
a sociálnej práce. Pre ľudí medzi veľmi dôležité náklady pri získavaní praktických
skúseností a zručností patrí v prvom rade čas a jeho hodnota. Čas je tu v každom
okamžiku. Každý človek má k dispozícii všetok čas, dvadsaťštyri hodín denne. nikto
ho nemá viac ani menej. Môžeme žiť krátko alebo dlho. Za života máme na každý
deň a každý rok presne toľko času ako všetci ostatní16. Človek sa môže rozhodnúť ako
tento čas chce a môže využiť najlepšie ako vie a s plným vedomím zodpovednosti
ako si tento čas zorganizuje.
Ak sa rozhodne organizácia, venovať čas ľuďom, bez ohľadu na ziskovú alebo
neziskovú činnosť, rozhodne sa pre investície do človeka, ktoré sú spojené s rizikom.
Nejde tu iba o riziko zvýšenia nákladov, ale aj o riziko odchodu mladého človeka
ku konkurencii, o riziká súvisiace so zmenou legislatívy a podobne. Organizácie
investujúce do mládeže musia brať do úvahy zvýšenie nákladov o 10-15 %. Tu
môžeme apelovať na štát, od ktorého závisia možnosti financovania školstva, nakoľko umožní subjektom takéto náklady vzniknuté pri celospoločenskom úžitku,
uplatniť vo svojich oprávnených výdavkoch. A nielen to, ale ako štát sa postaví
16. Assländer F., Grűn A., Time management jako duchovní úkol, s. 15.
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k zmene legislatívy. Zmena legislatívy by sa mala uskutočniť v tom zmysle, aby
nebránila organizáciám spolupracovať s organizáciami zabezpečujúcimi formálne
a neformálne vzdelávanie mládeže. Príliš komplikovaná legislatíva je brzdou tejto
spolupráce na všetkých úrovniach.
Náklady: stravovanie, ubytovanie a cestovné súvisiace s odbornou praxou študentov sú pre zamestnávateľa oprávneným daňovým výdavkom po splnení zákonom
stanovených podmienok. Žiakovi je zamestnávateľ povinný zabezpečiť bezpečnosť
a ochranu zdravia pri práci. Pre zamestnávateľa náklady s tým súvisiace sú oprávneným daňovým výdavkom. Pre žiaka podľa Zákona o dani z príjmov č. 595/2003
Z. z. § 5 ods. 5 písm. b) nie je predmetom dane nepeňažné plnenie vo výške hodnoty poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa osobitných
predpisov, osobných hygienických prostriedkov a pracovného oblečenia vrátane ich
udržiavania alebo suma, ktorou zamestnávateľ uhrádza zamestnancovi preukázane
výdavky vynaložené na tieto účely; to platí aj pre takéto plnenia poskytované žiakovi
strednej odbornej školy a žiakovi odborného učilišťa, s ktorým má zamestnávateľ
zmluvu uzavretú podľa osobitného predpisu17. Ale zákon nepripúšťa iné náklady
súvisiace s formálnym a neformálnym vzdelávaním mladých ľudí.
Nepriame formy financovania školstva majú hlavnú výhodu, ktorá spočíva vo
výchove ľudí k zodpovednosti za školstvo a vyučovací proces ako taký. Mať niečo
zadarmo dnes znamená, že si to ľudia nevážia. Neuvedomujú si, že síce vzdelávanie
zaručené v ústave je zadarmo, ale nie je tomu celkom tak. Pretože vzdelávanie je
financované z daní každého jedného daňového poplatníka. Je financované a stojí
nemalé finančné prostriedky. Zároveň Tu sa kladie aj väčšia miera zodpovednosti
na pedagógov. Ak pedagógovia spolupracujú s organizáciami pri výchove a vzdelávaní mladého človeka, vyžaduje si to zvyšovanie aj ich odbornosti, zvýšený
záujem spolupracovať s organizáciou a osvojovať si nové techniky výučby. Zároveň
sa týmto spôsobom zvyšuje zodpovednosť za kvalitné študijne materiály. Pretože
učiteľské zamestnanie by záviselo od spolupráce s organizáciami a študentmi. Tu by
sa vytvoril dostatočný priestor na zdravú konkurenciu medzi pedagógmi. Študenti
by zvažovali výber školy a už v období dospievania by sa učili zodpovednému
výberu povolania i školy tak, aby po jej skončení našli uplatnenie. A aj rodičia by si
17. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, Zákony I/2010, s. 110.
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uvedomili, že keď ich deti nenavštevujú školu, ich dane nie sú efektívne využívané
a tým pádom aj toto má vplyv na zvyšovanie daní. Iste to nie je hlavným problémom
zvyšovania daní, ale tiež nezanedbateľný.
Organizácie by v takomto prípade boli nepriamym spôsobom motivované k podpore a záujem o študentov, z ktorých si môžu vychovať a vybrať kvalifikovaných
budúcich zamestnancov organizácií. V konečnom dôsledku práve takouto politikou
môžeme pomôcť k znižovaniu počtu nezamestnaných mladých ľudí.
Dôležité je sledovať možnosti uplatnenia absolventov stredných a vysokých škôl
na trhu práce. Jednou z možností, ako získať adekvátnu prax potrebnú na výkon
povolania a zamestnať sa, poskytuje Zákon o službách nezamestnanosti č. 5/2004
Z. z. Tento zákon umožňuje uchádzačom o zamestnanie, ktorí spĺňajú zákonom
stanovené podmienky, sa prakticky vzdelávať a takýmto spôsobom sa pripravovať na
zamestnanie. Za absolventskú prax možno považovať získavanie alebo prehlbovanie
odborných zručností alebo praktických skúseností uchádzačom o zamestnanie do 25
rokov veku, ktoré rozšíria ich možnosti uplatnenia na trhu práce18. Počas vykonávania
absolventskej praxe poskytuje úrad absolventovi školy paušálny príspevok vo výške
sumy životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe mesačne na
úhradu jeho nevyhnutných osobných výdavkoch spojených s vykonávaným absolventskej praxe19. Aj táto forma financovania praktického vzdelávania je veľmi dôležitá
a prospešná pre spoločnosť. Je nutné si uvedomiť dôležitosť praktických vedomostí
a zručností pri vykonávaní praxe a zároveň aj uplatnenia sa na trhu práce.
Medzi ďalšie možnosti riešenia nezamestnanosti ľudí patrí aj samozamestnanie. Tu patria samostatne zárobkovo činné osoby, osoby vykonávajúce činnosť na
základe osobitných predpisov ako sú napríklad lekári, umelci a podobne, patria
tu tiež aj samostatne hospodáriaci roľníci atď. Samozrejme k samozamestnaniu
je potrebný aj istý minimálny finančný kapitál. Tu človek musí mať dostatočnú
sebamotiváciu, sebakontrolu a vo veľkej miere sa musí spoliehať sám na seba. Je
na zodpovednosti každého človeka ako si pri podnikaní vyváži čas na prácu, čas
na oddych, čas na vzdelávanie. V tomto prípade nepodlieha kontrole zo strany
18.	Zákon č. 5/2004 Z. z. zo 4. decembra 2003 o službách zamestnanosti a zemne a doplnení
niektorých zákonov, s. 59.
19.	Zákon č. 5/2004 Z. z. zo 4. decembra 2003 o službách zamestnanosti a zemne a doplnení
niektorých zákonov, s. 60.
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zamestnávateľa. Za všetky rozhodnutia berie plnú zodpovednosť. Identifikovať
seba ako autora skutkov znamená akceptovať svoju vlastnú schopnosť ku konaniu20.
Znamená to akceptovať aj následky vlastných rozhodnutí a skutkov21. Človek pri
sebazamestnaní je plne zodpovedný za všetky svoje rozhodnutia a skutky. Mnoho
ľudí si môžu prostredníctvom samozamestnania nájsť prácu a uplatniť sa na trhu
práce. Vyžaduje si to sebadisciplínu a ochotu začať. Nepotrebujú k tomu veľmi
vysoký kapitál, ale potrebujú predovšetkým odvahu.
Nezamestnanosť je vážnym sociálno-ekonomickým problémom. Možno sa zdá,
že všetko okolo nás sa mení. Porovnávame to čo bolo s tým čo je a čo bude. Iste sa
nežije jednoducho, ale v ktorom období sa žilo ľahšie? Myslite si, že sa žilo ľahšie
ľuďom počas prvej a druhej svetovej vojny? Alebo že sa žilo ľahšie počas studenej
vojny? V žiadnom období života človeka sa nežilo ľahšie, ale nič nebránilo človeku
v tom, aby napredoval. Možno povedať, že veľa vecí sa zmenilo. Áno, zmenilo sa veľa
vecí. Všetko, ale nie – hodnoty a princípy, na ktorých je postavená existencia tohto
sveta, tie nám zostanú22. A je na nás, ako chceme tieto hodnoty a princípy si ďalej
osvojovať. Nehľadajme spôsoby ako sa to nedá, ale skúsme na novo začať hľadať spôsoby, ako sa to dá. Ako znižovať nezamestnanosť ľudí, ako ich učiť k zodpovednosti
a podobne. Všetko je o rozhodnutí každého človeka a jeho zodpovedného prístupu.

Abstrakt
Nezamestnanosť je vážnym sociálno-ekonomickým problémom dnešnej spoločnosti. Práve generácia, ktorá je v produktívnom veku, má veľké problémy s uplatnením
sa na trhu práce. Aké faktory vplývajú na tento problém? Aké sú problémy na
strane potenciálnych zamestnancoch a zamestnávateľov? Tento článok pojednáva
o možnostiach riešeniach tohto globálneho problému vychádzajúc z podmienok
Slovenskej republiky.
Kľúčové slová: ľudia, nezamestnanosť, sociálno-ekonomický problém, vzdelávanie,
dobrovoľníctvo.

20. Ricoeur P., Filozofia osoby, s. 39.
21.	Dancák P., Personalistický charakter filozofie Paula Ricouera. IN Personalizmus a súčasnosť I.,
s.37.
22. Zelený M., Košturiak J., To vám byl divný svět... Úvahy o proměnách světa kolen nás, s. 12.
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Streszczenie
Bezrobocie jest poważnym problemem społeczno-ekonomicznym współczesnego
społeczeństwa. Pokolenie, które jest w wieku produkcyjnym ma wielki problem
ze znalezieniem pracy na rynku pracy. Jakie czynniki wpływają na ten problem?
Jakie są potencjalne problemy dla pracowników i pracodawców? W tym artykule
omówiono możliwości rozwiązania tego globalnego problemu w oparciu o warunki
Republiki Słowackiej.
Słowa kluczowe: ludzie, bezrobocie, socjalno-ekonomiczny problem, edukacja,
wolontariat.

Summary
Unemployment is a serious socio-economic problems of today’s society. The generation that is in productive age has a big problem with finding work at labour
market. What factors affect this problem? What are the potential problems for
employees and employers? This article discusses the options for solving this global
problem based on conditions of Slovak Republic.
Keys words: people, unemployment, social-economic problem, education, volunteering

Použitá literatúra
– Assländer F., Grűn A., 2008, Time management jako duchovní úkol, Kostelní
Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010. 223 s. ISBN 978-80-7195-338-8.
– Benedikt XVI, 2007, Spe salvi. In Encyklika pápeža Benedikta XVI. O kresťanskej
nádeji, Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2008. 66 s. ISBN 978–80–7162-700-5.
– Benedikt XVI, 2009, Caritas in Veritate. IN Encyklika pápeža Benedikta XVI.
O integrálnom ľudskom rozvoji v láska a v pravde, Trnava: Spolok svätého
Vojtecha, 2009. 118 s. ISBN 978–80–7162-786-9.
– Czarnecki P. S., 2013, Praca socjalna, Warszawa: Difin SA, 2013. 262 s. ISBN
978-83-7641-771-4.
– Dancák P., 2010, Personalistický charakter filozofie Paula Ricouera. IN Personalizmus a súčasnosť I, Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka
teologická fakulta, 2010. 485 s. ISBN 978-80-555-0135-2.

136

Jaroslava Kmecová

– Dobšinský P., O troch grošoch [online], citované 2013-07-31]. Dostupné na
internete: http://citajmedetom.pravda.sk/klasicke-rozpravky/clanok/19438-o-troch-grosoch/.
– Ján Pavol II. 1991, Centesimus annus [online], Trnava: SSV, 1997. [citované
2013-07-30]. Dostupné na internete: http://www.kbs.sk/?cid=1117280649.
– Košturiak J., 2010, Úvahy na každý deň. Zamyslenia a otázky o manažmente,
podnikaní a živote, Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo v Bratislave, 2010,
151 s. ISBN 978-80-89231-74-4.
– Lev XIII, 1891, Rerum Novarum [online], Bratislava: KBS, 1997, [citované
2013-07-30], Dostupné na internete: http://www.kbs.sk/?cid=1117030953.
– Matoušek O., Koláčková J., Kodymová P., 2005, Sociální práce v praxi: specifika
různých cílových skupin a príce s nimi, Praha: Poltár, 2010. Vydanie druhé.
352 s. ISBN 978-80-7367-818-0.
– Rothbard M. N., 1990, Peníze v rukou státu, Praha: Liberální institut, 2001,
144 s. ISBN 80-86389-12-X.
– Słomski W., 2006, Úvod do filozofie Emmanuela Mouniera, Prešov: Filozofická
fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2006, 138 s. ISBN 80-8068-450-2.
– Stolárik S., 2010, Niekoľko poznámok k personalizmu ako aj pokus o načrtnutie
personalizmu nádeje. In Personalizmus a súčasnosť I, Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, Katedra filozofie a regionalistiky, 2010, ISBN 978-80-555-0135.
– Stolárik S., 2007, Nový Dávid – prorok nádeje. Príspevok k filozofii náboženstva
a filozofii človeka podľa učenia Jána Pavla II, Prešov: Prešovská Univerzita
v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2007, 119 s. ISBN 978-80-8068638-3.
– Zelený M., Košturiak J., 2012, To vám byl divný svét... Úvahy o proměnách
světa kolem nás. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012, 182 s. ISBN 97880-7422-171-2.
– Zákony I/2010, 2010.,Žilina: PORADCA, s.r.o., 2010. 624 s. ISBN 1335-6127.
– Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Zákony I/2010. Žilina: PORADCA,
s.r.o., 2010. 624 s. ISBN 1335-6127.
– Zákon č. 5/2004 Z. z. zo 4. decembra 2003 o službách zamestnanosti a zmene
a doplnení niektorých zákonov.

Fenomen gier komputerowych
Alina Maria Basak

Wprowadzenie
Gry i zabawy towarzyszą ludziom na wszystkich etapach ich rozwoju już od tysięcy
lat. Najważniejszą rolę odgrywają w edukacji najmłodszych. Formy tej popularnej
rozrywki dostosowywane są do przemian współczesnego świata. Wobec dynamicznych zmian rzeczywistości trudno oczekiwać, by młodzi ludzie bawili się tak, jak
ich dziadkowie. Gry komputerowe, jako jedna z najpopularniejszych form spędzania wolnego czasu, budzą wiele kontrowersji. Z jednej strony są odbierane jako
nowoczesna i bardzo atrakcyjna zabawa, pozwalająca przeżyć wiele atrakcyjnych
przygód w wirtualnym świecie. Z drugiej strony, ta nowoczesna forma zabawy
przeraża ogromnym ładunkiem przemocy i wyrafinowanym okrucieństwem. Takie
treści powodują negatywny wpływ na rozwój dziecka. Wspomniane zjawisko budzi
niepokój wśród wychowawców, psychologów i pedagogów, dlatego warto przyjrzeć
się dokładniej grom komputerowym oraz zastanowić się nad wpływem tej nowej
formy rozrywki na młodych ludzi.

Definicje i cechy gier komputerowych
Od niepamiętnych czasów człowiek tworzył gry, głównie dla przyjemnego spędzania czasu. Już tylko starsi ludzie pamiętają gry takie, jak: komórki do wynajęcia,
talar, sekretarzyk, głuchy telefon i wiele innych1. Żeby takie zabawy były możliwe,
musiało w nie grać parę osób wchodzących w bezpośrednie interakcje i często bawiły się tak wspólnie całe rodziny. W ujęciu sportowym definicję gry podaje Mała
encyklopedia sportu. Jest to działanie prowadzone przez przeciwników sportowych
– zawodników lub drużyny, zgodnie z ustalonymi przepisami, regułami, zasadami;
w każdej istnieje szereg koncepcji, wariantów i systemów umożliwiających skuteczną
akcję lub walkę sportową. Najczęściej spotykane są gry dwuosobowe lub dwuzespołowe. Przebieg gry jest ograniczony czasem lub wyznaczoną normą decydującą

1.	M. Braun-Gałkowska, Gry komputerowe a psychika dziecka, „Edukacja i Dialog” 1997, nr 9,
s. 58.
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o ustaleniu zwycięzcy i pokonanego lub uznaniu gry za nierozstrzygniętą2. Według
Słownika języka polskiego gra to: zabawa towarzyska lub rywalizacja sportowa, prowadzona według określonych zasad, w której zwycięstwo nad przeciwnikiem zależy
od inteligencji, zręczności lub od przypadku, a wynik nie jest z góry przesądzony3.
Słownik psychologii definiuje grę jako ogólny termin odnoszący się do dowolnego
wzorca interakcji społecznej lub zorganizowanej gry (zabawy) o jasno zdefiniowanych
regułach4. Bardziej rozbudowaną definicję gry podaje Encyklopedia Pedagogiczna
XXI wieku: gra jest tą formą ludycznej aktywności, w której występuje: reguła (przepis,
prawidło, zasada, algorytm), która wyznacza porządek działań, uporządkowany ciąg
kontaktów z innymi ludźmi, i która zawiera projekty tychże działań prowadzących do
finiszu. Gra jest aktywnością, w której sprzeczności interesów między uczestnikami są
utrzymywane w granicach z góry określonych i rozwijają się zgodnie z regułą. Istotą
gry jest wynik, czyli wygrana-przegrana, a podstawową interakcją – rywalizacja. Gra
przebiega w ściśle oznaczonej przestrzeni i czasie, jest powtarzalna. Wyjściem do gry
jest doświadczenie społeczne i umysłowe uczestnika (w przeciwieństwie do zabawy,
w której doświadczenie to może być nabywane)5.
Z chwilą nastania ery informatycznej pojawiła się komputeryzacja większości
dziedzin życia. W związku z tak dynamicznym rozwojem komputerów powstały również gry komputerowe. Stały się one integralną częścią cyberprzestrzeni
i ważnym elementem życia milionów ludzi. Nieustannie powstają nowe gry oraz
nowsze wersje już istniejących. Bardzo trudno jest sformułować wyczerpującą
i jednoznaczną definicję, która obejmowałaby wszystkie aspekty tego zjawiska
i nie byłaby obciążona jednostronnym wartościowaniem. Można jedynie wskazać
kilka podstawowych ujęć, które charakteryzują fenomen gier6. Według Szkolnego
słownika mediów elektronicznych gry komputerowe to programy komputerowe wykorzystywane do celów edukacyjnych i rozrywkowych7. Definicja ta została szerzej
2. Mała encyklopedia sportu A-K, Warszawa 1984, s. 192.
3. Słownik języka polskiego, Warszawa 2000, s. 473.
4. Słownik psychologii, Warszawa 2008, s. 248.
5. Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, tom II, Warszawa 2003, s. 88-89.
6.	B. Skowronek, Gry komputerowe, czyli między ekstatycznym entuzjazmem a moralną paniką,
„Nowa Polszczyzna” 2005, nr 3, s. 35.
7. A. Ogonowska, Szkolny słownik mediów elektronicznych, Kraków 2006, s. 133.
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przedstawiona w Wielkiej Encyklopedii PWN, gdzie gry komputerowe zostały zdefiniowane jako gry wymagające do przeprowadzenia rozgrywki programu komputerowego; także programy komputerowe pozwalające jednemu lub więcej użytkownikom
na rozgrywanie gier; partnerem w grze może być inna osoba, korzystająca z tego
samego komputera lub dołączona do niego przez sieć, albo sam program8. Z kolei
Słownik encyklopedyczny podaje, że gra to niezwykle szeroki asortyment programów
służących do celów rozrywkowych, niekiedy także edukacyjnych9. Z punktu widzenia
Encyklopedii komputerowej gry komputerowe to klasa programów komputerowych,
które pozwalają na wzajemne oddziaływanie w formie zabawy między jednym lub
większą liczbą uczestników a komputerem. (…) Gry są sterowane z klawiatury lub
przez joystick czy inne urządzenie i dostarczane na dyskach, CD-ROM-ach10. Nowa
podręczna encyklopedia A-Z podaje, że gra komputerowa jest: programem komputerowym, dzięki któremu użytkownik może rywalizować z komputerem bądź innymi
graczami (na tym samym komputerze bądź za pośrednictwem sieci)11. Gra komputerowa według Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku to program komputerowy
przede wszystkim dla komputerów osobistych przeznaczony do rozrywki, zabawy,
a także edukacji12. W ujęciu podanym przez Nowy leksykon PWN gra komputerowa
oznacza programy komputerowe, których użytkowanie polega na rozwiązywaniu
zadania logicznego (gry komputerowe strategiczne) lub zręcznościowego (gry komputerowe zręcznościowe), służące do celów rozrywkowych, także edukacyjnych (gry
komputerowe edukacyjne)13. Zaprezentowane definicje wskazują, że gra komputerowa to program komputerowy służący do celów rozrywkowych, pozwalający na
rywalizację z komputerem lub z innymi osobami, także za pośrednictwem sieci.
Gry komputerowe stanowią wewnętrznie zróżnicowany, wielowymiarowy i podlegający ciągłej ewolucji fenomen współczesnej kultury audiowizualnej. Łączą
dotychczasowe zdobycze techniczne i estetyczne mediów, a równocześnie wdrażają
nowe rozwiązania, takie jak rzeczywistość wirtualna. W związku z tym zjawisko
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa 2002, s. 517.
Z. Płoski, Słownik encyklopedyczny, Wrocław 2002, s. 148.
Microsoft. Encyklopedia komputerowa, Warszawa 2002, s. 115.
Nowa podręczna encyklopedia A-Z, Kraków 2002, s. 317.
Encyklopedia Pedagogiczna..., s. 99.
Nowy leksykon PWN, Warszawa 1998, s. 589.

141

Fenomen gier komputerowych

gier komputerowych nie może być traktowane jako ustabilizowany konstrukt medialny, ale osadzony w społecznej przestrzeni kultury mechanizm skomplikowany,
zmienny w swej formule kompleks zjawisk technologicznych, zestaw różnorodnych
zachowań odbiorczych oraz propozycji treściowych, estetycznych, psychologicznych i kulturowych14.
Gry komputerowe zdominowały przede wszystkim sferę związaną z rozrywką
i formami spędzania wolnego czasu. Rozrywkowy charakter stanowi podstawową
cechę gier komputerowych, wpływającą jednocześnie na ich popularność. Pojęcie
rozrywki może być interpretowane na różne sposoby: jako ucieczka od rzeczywistości, odwracanie uwagi od problemów, relaks, uzyskanie wewnętrznego zadowolenia kulturalnego lub estetycznego, czy nawet seksualnego pobudzenia. Gry
umożliwiają pogrążenie się w zabawie na wiele godzin, dostarczając przy tym wiele
emocjonalnych wrażeń. Ta forma spędzania wolnego czasu umożliwia graczom
aktywny odbiór treści rozrywkowych bez potrzeby uczestniczenia w nich innych
osób. Zastępują one drugą osobę oraz są swoistym substytutem życia społecznego.
Jeżeli gracz chce zagrać w szachy, to gra komputerowa zastępuje mu przeciwnika.
Jeżeli chce przeżyć przygodę, to w grach znajdzie świat zastępujący rzeczywistość.
W grach komputerowych zastępowane może być wszystko: druga osoba, świat,
przeżycia, emocje, problemy, sytuacje czy zdarzenia15. Tylko od gracza zależy, co
i w jakim stopniu ma zostać zastąpione. Gra komputerowa w trakcie rozrywki
ożywa, a osoba grająca nadaje jej specyficzny charakter. Inwencja oraz zdolności
osoby grającej sprawiają, że każda sesja z grą jest niepowtarzalna.
Kolejną, charakterystyczną cechą gier komputerowych, jest ich interaktywny
charakter. To, że w grze istnieje cel, prowadzi w efekcie do interakcji człowieka
z programem, jako sensownym i możliwym do oceny ciągiem zdarzeń, a nie serią
przypadkowych obrazów i dźwięków. Komputer jest zawsze gotowy do podjęcia
zabawy, nigdy się nie męczy i nie odmawia graczowi16. Dzięki interaktywności gracz
posiada pewien stopień swobody w swoich działaniach, wpływający na przebieg
akcji.
14. B. Skowronek, Gry komputerowe..., s. 42.
15. S. Łukasz, Magia gier wirtualnych, Warszawa 1998, s. 33.
16.	J. Szeja, Jakie są przyczyny popularności gier komputerowych?, „Nowa Polszczyzna” 2005, nr 4,
s. 4.
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Fikcyjność jest również bardzo ważną cechą gier komputerowych. Za jej pomocą
dostarczany jest wyimaginowany, sztuczny świat, stanowiący przeciwieństwo otaczającej rzeczywistości. Uczestnik gry występuje najczęściej w roli obrońcy. Przyjęta
postawa ma służyć obronie wszechświata, społeczności lub idei. Jego zadaniem
jest nie tylko walka i zwycięstwo, ale także brak współczucia i przebaczenia dla
pokonanych17. Gracz nie jest widzem, lecz staje się uczestnikiem wydarzeń, zaangażowanym w odgrywanie swojej roli. Ten fikcyjny świat jest o wiele lepszy niż
rzeczywisty. Jeżeli osoba grająca popełni jakiś błąd, dostaje zawsze kolejną szansę,
jeśli zaś i wtedy jej działania zakończą się niepowodzeniem, istnieje możliwość
szybkiego powrotu do świata rzeczywistego. Wystarczy tylko wyłączyć komputer.
Kolejną, dość kontrowersyjną, cechą gier komputerowych jest ich destrukcyjny
charakter18. Owa destrukcja ukazuje wszelkie zło prezentowane w grach komputerowych, przyczynia się do zmian w psychice gracza oraz powoduje w nim
zobojętnienie na wartości moralne przyjęte w społeczeństwie19. Według Małgorzaty
Michaliszyn, aż 72% popularnych gier dla dzieci i młodzieży zawiera elementy
przemocy. Gry te polegają na walce osoby grającej z różnymi istotami (ludzie,
zwierzęta, stworzenia fantastyczne). Do narzędzi, którymi posługuje się gracz,
należą: dzidy, rewolwery, piły tarczowe, maczugi, broń laserowa i inne. Gry są tak
skonstruowane, że w polu widzenia gracza znajdują się przeciwnicy oraz jego ręka
z bronią. Dzięki współczesnym technologiom, gra posiada bardzo realistyczne
sceny oraz możliwość włączenia dodatkowych opcji, pozwalających na przykład
na ponowne obejrzenie zabitego przeciwnika, spojrzenie mu w oczy, podeptanie
zwłok nogami i zostawienie krwawych śladów przy odchodzeniu od ofiary. Dodatkową atrakcją, wzmacniającą destruktywny charakter gry, jest oprawa dźwiękowa:
muzyka, krzyki, jęki czy odgłosy wybuchów20.
Gry komputerowe wyrastają z konkretnej wiedzy o samym człowieku i świecie. Opierają się na znanych elementach kultury popularnej. Wtórny paradygmat
17.	J. Laszkowska, Oddziaływanie gier komputerowych na młodzież, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2000, nr 7, s. 27.
18.	A. Brosch, Przemoc w grach komputerowych a zjawiska desensytyzacji i katharsis wśród młodzieży
gimnazjalnej, „Edukacja” 2006, nr 2, s. 95.
19. M. Tytko, Wychowanie do informacji, „Wychowawca” 1998, nr 5, s. 42-43.
20. M. Michaliszyn, Gry komputerowe i agresja u dzieci, „Życie Szkoły” 2005, nr 10, s. 48.
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kulturowy to kolejna ważna cecha gier komputerowych. Pozwala ona utrwalić
istotne dla kultury treści, znaczenia czy symbole, z którymi młody człowiek styka
się często nieświadomie i po raz pierwszy właśnie za pośrednictwem gier. Dają one
świadectwo wartościom intelektualnym i moralnym danej kultury, przyczyniając się
ponadto do ich precyzowania i rozwijania. Gry komputerowe niekiedy nawiązują
do wydarzeń i postaci historycznych oraz często powstają na motywach jakiejś
książki lub filmu21. Aktualny stan wiedzy i nauki, malarstwo czy poezja również
stają się inspiracją do utworzenia fabuły gry.
Pokonywanie trudności, bicie rekordów czasu, szybkość czy precyzja, która ma
na celu prześcignięcie innych, to elementy rywalizacji przejawiające się w grach.
Występują one nawet w przypadku rywali obecnych podczas gry. Gracze potrafią
przez wiele godzin trenować, aby osiągnąć jeden cel, być najlepszym. Tak więc
istotną cechą gier jest także zamiłowanie graczy do współzawodnictwa22.
Ważną cechą jest także atrakcyjność gier komputerowych. Polega ona na tym,
że gracz może uczestniczyć w najbardziej wymyślnych przygodach, które zostały
ograniczone jedynie przez wyobraźnię programistów23. Gracz może sobie stworzyć zupełnie nowy świat, w który może wejść, który może odczuwać i zmieniać,
w którym mogą spełnić się jego najskrytsze marzenia.

Rodzaje gier komputerowych
Początek historii gier komputerowych przypada na lata 1962-1963. Wówczas w Instytucie Technologii w Massachusetts (USA) powstała pierwsza gra24. W najsłynniejszej politechnice świata stworzono grę o nazwie „Spacewar”, która była grą wieloosobową. Jej autorami byli: Stephen Russel, Peter Samson, Dan Edwards i Martin
Garetz. Walczące ze sobą dwa statki, które zostały przedstawione w sposób umowny
pod względem graficznym, były kierowane za pomocą joysticków bądź klawiatury
przez dwóch graczy25. Początkowe gry bazowały na skromnej grafice. Najczęściej
21. R. Kochanowicz, Wobec gier komputerowych, „Polonistyka” 2007, nr 2, s. 55.
22. Encyklopedia Pedagogiczna..., s. 102.
23. M. Gajewski, Niebezpieczne gry komputerowe, „Wychowawca” 2002, nr 1, s. 16.
24.	I. Ulfik-Jaworska, Czy gry komputerowe mogą być niebezpieczne?, „Wychowawca” 2002, nr 1,
s. 12.
25. M. Filiciak, Wirtualny plac zabaw, Warszawa 2006, s. 66.
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były to labirynty linii, wśród których poruszały się jakieś symbole, czy też gracze
śledzili na czarnym ekranie maleńką białą kropkę, którą odbijali paletkami26. Kolejne gry wykorzystywały już dynamiczny rozwój techniki komputerowej, stawały
się coraz bardziej atrakcyjne pod względem fabuły, grafiki i dźwięku. Współczesne gry dzięki CD-ROM uzyskały wysoką jakość obrazu oraz fenomenalne efekty
dźwiękowe. W Polsce pierwsze gry ukazały się na przełomie lat 80. i 90.27
Gry komputerowe opanowały rynek na skalę światową. Analizując podział gier
komputerowych, można wyróżnić wiele typów, grup, które są dzielone na podgrupy itd. Różnią się one stopniem skomplikowania akcji, atrakcyjnością treści
czy bogactwem grafiki. Wielopoziomowość gry, liczne przeszkody, możliwość ich
ominięcia oraz konieczność układania planów taktycznych są określane przez wysoki stopień komplikacji28. Jednym z kryteriów podziału mogą być cechy, jakich
dana gra wymaga od grającego. Kryterium podziału może stanowić także miejsce
akcji, czy sposób jej przeprowadzania, bądź wreszcie liczba grających. Grać można
w pojedynkę lub w grupie, przy jednym komputerze lub kilku za pomocą sieci
komputerowej. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku podaje następujący podział
gier: zręcznościowe, przygodowe, sportowe, strategiczne, symulacyjne, RPG, czyli
Role Playing Games, logiczne oraz tekstowe29.
Pierwszą grupą gier komputerowych są gry zręcznościowe, które przy bardzo
dużej popularności kształcą tylko sprawność manualną i to zazwyczaj tylko jednej ręki30. Gracz, obserwując scenę na ekranie komputera korzysta z klawiatury,
myszy lub innych urządzeń – kierownicy, joysticka31. Główną rolę odgrywa tutaj
szybkość, zręczność w celu pokonania przeciwnika. Od osoby grającej wymaga
się zazwyczaj, aby przeprowadziła swoją postać przez zamknięty świat gry. Zbiera
się przy tym cały czas przedmioty, które następnie wymieniane są na punkty lub

26.	H. Noga, Antywychowawcze aspekty gier komputerowych, „Pedagogika Chrystiana” 1999, nr 3,
s. 129.
27. I. Ulfik-Jaworska, Czy gry komputerowe..., s. 12.
28. M. Wawrzak-Chodaczek, Kształcenie kultury audiowizualnej młodzieży, Wrocław 2000, s. 53.
29. Encyklopedia pedagogiczna..., s. 96.
30.	J. Laszkowska, Pierwiastek twórczości w grach komputerowych, „Kwartalnik Edukacyjny” 2001,
nr 4, s. 34.
31. Wielka Encyklopedia..., s. 517.
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trofea. Zdobywając pewną liczbę punktów gracz otrzymuje następne „życie”, a więc
w zasadzie kolejną postać pozwalającą kontynuować grę z tego samego miejsca.
Napotkane przeszkody i pułapki utrudniają dotarcie do celu, a obrazy i pogodna
muzyka zapewniają odprężenie32. Gry zręcznościowe dzielą się na: symulujące walkę
wręcz, strzelaniny, platformówki oraz flippery. Gry symulujące walkę wręcz mają
charakter turnieju, w którym gracz odbywa pojedynki z kolejnymi przeciwnikami
w celu zdobycia tytułu mistrza. Odmianą tych gier są tak zwane gry chodzone,
w których grający wędrując w bliżej nieokreślonym celu, walczy z napotkanymi przeciwnikami. W strzelaninach gracz ma za zadanie wydostać się z wrogiej
bazy poprzez eliminację, za pomocą różnego rodzaju broni, potworów lub innych
przeciwników. Z kolei platformówki polegają na bieganiu, skakaniu i strzelaniu do
wrogów, a flippery stanowią symulację barowych automatów33.
Do drugiej grupy można zaliczyć gry przygodowe. Spośród poszczególnych
typów gier to właśnie one największą wagę przywiązują do rozbudowanej fabuły
oraz skomplikowanych wątków detektywistycznych. Wymagają wytrwałości i zręczności w pokonywaniu przeszkód na coraz trudniejszych poziomach gry. Gracz
otrzymuje informacje w postaci graficznej lub tekstowej, które dotyczą miejsca
położenia i napotkanych zagrożeń34. W celu otrzymania wskazówek gracz rozmawia
z napotkanymi postaciami oraz rozwiązuje skomplikowane zagadki. Ważne jest,
że przy rozwiązywaniu zagadek nie jest liczony czas. Niekiedy działania okazują
się tak złożone i skomplikowane, że gracze muszą robić notatki lub szkice, by nie
stracić orientacji35.
Kolejną grupę stanowią gry sportowe. Na ekran komputera zostały przeniesione
gry z dyscyplin sportowych takich, jak: koszykówka, piłka nożna, skoki narciarskie,
hokej na lodzie, golf, lekkoatletyka oraz wiele innych. Największą radość sprawia
graczom bieganie za piłką po trawie. Osoba grająca prowadzi zazwyczaj drużynę,
np. w piłce nożnej, do osiągnięcia zwycięstwa. Prócz rywalizacji, gry sportowe
oferują także symulacje oraz modele strategii. Gracz stając się menadżerem piłkar-

32.
33.
34.
35.
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skiego klubu musi tak nim kierować, by odnieść sukces sportowy i dobry wynik
finansowy36.
Czwartą grupą są gry strategiczne, które polegają na opracowaniu specjalnego
planu dotarcia do celu określonego regułami gry. Nastawione są na zdobywanie
celów zarówno militarnych, jak i ekonomicznych. W klasycznej strategii wojennej
gracz ma do dyspozycji mapę terenu i wojska, którymi gra przeciwko wojskom
kierowanym przez komputer lub innego gracza. Akcja podzielona jest na tury,
a grający musi tak rozplanować grę, aby stracić jak najmniej żołnierzy. W grach mających charakter ekonomiczny, gracz, mając na celu zwycięstwo, obiera najbardziej
odpowiednią strategię ekonomiczną37. Należą one do gier najbardziej skomplikowanych, a ich szczegółowe instrukcje osiągają zazwyczaj rozmiary encyklopedii38.
Do piątej grupy można zaliczyć gry symulacyjne, które zazwyczaj odzwierciedlają treści znane z codziennego życia. Warto wspomnieć tutaj o grze „The Sims”,
która w branży symulacji osiągnęła pozycję lidera. Oprócz symulacji budowania
i rozwoju życia istnieją również inne rodzaje gier tej grupy, m.in.:
– symulacje gospodarcze, gdzie przez gracza rozwijana jest jedna wybrana gałąź
przemysłu, bądź pojedyncza jednostka organizacyjna;
– symulacje ruchu drogowego i kolejowego, gdzie gracz buduje trasy i rozplanowuje rozkłady jazdy;
– symulacje parku rozrywki, gdzie gracz buduje kolejki, karuzele i różne inne
atrakcje oraz zarządza tak parkiem, aby przynosił zyski.
Często jednak zaciera się granica pomiędzy grami symulacyjnymi, a grami strategicznymi. Gra symulująca np. przedsiębiorstwo, gdzie potrzebna jest określona
strategia, jest jednocześnie symulacją i grą strategiczną. Są to jednak dwa różne
gatunki. W pierwszym gracz steruje pojazdem lub maszyną sam, będąc kierowcą
lub pilotem, a w grze strategicznej kontroluje grupy kierowców i pilotów z góry39.
Do szóstej grupy zaliczono gry fabularne, tzw. RPG (Role Playing Games). Istota tych gier polega na odgrywaniu wymyślonych ról w nierzeczywistym świecie

36.
37.
38.
39.

Tamże, s. 75-76.
Encyklopedia Pedagogiczna..., s. 96.
T. Feibel, Zabójca..., s. 84.
Tamże, s. 70-79.
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stworzonym przez wyobraźnię osób grających40. W grze uczestniczy zazwyczaj
kilku graczy, z których jeden pełni rolę Mistrza Gry, a pozostali tworzą drużynę,
która w czasie gry realizuje zadania wyznaczone przez aktualny scenariusz. Jest
on przygotowywany na podstawie gotowych fabuł drukowanych w czasopismach
poświęconych tej tematyce41. Rola Mistrza polega na wprowadzeniu początkujących
w zasady i klimat gry. Zapoznaje on graczy z zadaniami stojącymi przed bohaterami,
stara się poruszać wyobraźnię uczestników barwnymi opisami i zaskakującymi
zwrotami akcji. Z kolei zadaniem uczestników jest wcielanie się w wybraną postać
i odtworzenie jej w realistyczny sposób. Gracz musi poznać tę postać, jej sposób
myślenia, wczuć się w jej sytuację, aby mógł postępować w sposób dla niej autentyczny42. Gry RPG tworzą świat o tak wysokim stopniu realności, że zanotowano
nawet akty samobójstw i morderstw spowodowanych faktem nieumiejętności rozdzielenia świata rzeczywistego od toczącej się fikcji gry43.
Kolejną grupą są gry logiczne. Są to różnego rodzaju łamigłówki wymagające
wytężonego myślenia. Kształtują one umiejętność wykonywania mniej lub bardziej złożonych operacji myślowych na materiale symbolicznym oraz zdolność
koncentracji uwagi i kojarzenia faktów, a co za tym idzie wpływają stymulująco
na rozwój intelektualny44. Gry logiczne z podziałem na etapy, zmuszają do wysiłku umysłowego, ale nie stwarzają specjalnych trudności nawet mało zręcznym
graczom45. Jako odrębną grupę przedstawiono gry tekstowe, które nie posiadają
grafiki, a wszystko odbywa się w trybie tekstowym46.
Barbara Kubiak wyróżnia także gry o charakterze edukacyjnym. Komputerowe
gry dydaktyczne wykorzystywane są również przez nauczycieli w celu uatrakcyjnienia lekcji szkolnych. Szkoły stają się bardziej otwarte na edukacyjne programy
komputerowe dla uczniów, które coraz częściej wzbogacają ustny przekaz47.
40. M. Gajewski, Niebezpieczne gry..., s. 17.
41. M. Juszczyński, Gry fabularne – opis zjawiska, „Carpe Diem” 1998, nr 3, s. 40.
42. K. Mińkowska, Uczestnik gier fabularnych, „Edukacja i Dialog” 2000, nr 7, s. 49.
43. M. Gajewski, Niebezpieczne gry..., s. 17.
44. Encyklopedia Pedagogiczna..., s. 96-98.
45.	M. Górczyńska, Komputerowe gry dydaktyczne – sposób na atrakcyjne lekcje, „Edukacja i Dialog”
2007, nr 10, s. 22.
46. Encyklopedia Pedagogiczna..., s. 96.
47 B. Kubiak, Wpływ gier komputerowych na dziecko, „Życie Szkoły” 2006, nr 2, s. 54.
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Istnieją także gry, których nie można zakwalifikować do żadnej z tych grup,
ponieważ łączą one w sobie cechy kilku gatunków. Są to tak zwane gry sieciowe.
Wyróżnia się dwa rodzaje tego typu gier pierwsze to zwykłe gry komputerowe dostosowane do gry wieloosobowej, a drugie to MUD-y (Multi User Dungeon – loch
dla wielu użytkowników). Akcja tej drugiej grupy gier rozgrywa się w podziemiach
i stanowi połączenie tradycyjnej gry tekstowej ze stolikowymi systemami Role
Playing Games, gdzie udział biorą gracze z całego świata48. To właśnie Internet jest
nośnikiem tego typu gier. Podstawowa różnica między grami sieciowymi, a pozostałymi grami komputerowymi dotyczy liczby graczy. W tradycyjnych grach komputerowych ogranicza się ona maksymalnie do dwóch osób, zaś w grach sieciowych
liczba graczy jest nieograniczona. Nawet w najprostszych grach sieciowych liczba
graczy wynosi do kilkunastu osób. Obecnie w grach opartych na rywalizacji coraz
częściej walczą ze sobą dwa zespoły, które składają się nawet z ponad trzydziestu
osób. Tego typu masowe przedsięwzięcie zbiera tysiące graczy, co ma ogromne
znaczenie dla przebiegu rozrywki i doświadczenia graczy49.
Nowym zjawiskiem są gry mające oprawę wirtualnej rzeczywistości (virtual reality). Gry te dają grającemu złudzenie uczestniczenia w środowisku akcji, w sztucznej
rzeczywistości. Ukazuje się trójwymiarowy obraz, stereofoniczny dźwięk, a nawet
różnego rodzaju wrażenia dotykowe. Gracz nie ma świadomości znajdowania się
przed monitorem komputera, lecz doświadcza przeniesienia i pozostawania w nowym otoczeniu. Może tam spotkać wykreowane przez komputer postacie, oglądać
komputerowo stworzone krajobrazy, uczestniczyć w wydarzeniach, a nawet sam
może przyjąć dowolną postać50.

Podsumowanie
Gry komputerowe są fenomenem kultury masowej i zakorzeniły się w niej na dobre.
Ciągły rozwój technologii komputerowej powoduje, iż stanowią one zjawisko trwałe
i nieodwracalne. Dzięki multimedialnej technice świat gier komputerowych staje
się dla nastolatka bardzo atrakcyjny. Można w nim znaleźć przykłady dzieł prymitywnych czy wulgarnych, ale równocześnie jest wiele tekstów mądrych, głębokich,
48. Encyklopedia Pedagogiczna..., s. 96.
49. M. Filiciak, Wirtualny plac..., s. 70.
50. Tamże.
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kształcących i moralnie wartościowych. W trosce o wychowanie dzieci i młodzieży
warto więc na bieżąco przyglądać się zjawisku gier komputerowych i kontrolować
jego wpływ na rozwój naszych wychowanków.

Streszczenie
Gry komputerowe opanowały rynek na skalę światową. Jako zasadniczy fenomen
kultury masowej zakorzeniły się w niej na dobre. Gry komputerowe, jako jedna
z najpopularniejszych form spędzania wolnego czasu, budzą wiele kontrowersji.
Z jednej strony są odbierane jako nowoczesna i bardzo atrakcyjna zabawa, pozwalająca przeżyć wiele atrakcyjnych przygód w wirtualnym świecie. Z drugiej
strony, ta nowoczesna forma zabawy przeraża ogromnym ładunkiem przemocy
i wyrafinowanym okrucieństwem. Takie treści powodują negatywny wpływ na
rozwój dziecka.
Słowa kluczowe: gry komputerowe, czas wolny, rozwój dziecka.

Summary
Computer games conquered the world market globally. As a basic phenomenon
of mass culture they have rooted for good. Computer games, as one of the most
popular forms of spending free time, are controversial. On one hand they are considered as a modern and attractive recreation, which allows experiencing plenty of
adventures in a virtual reality. On the other hand, this modern way of entertainment frightens with huge burden of violence and cruelty. Such content influences
negatively a child’s development.
Keywords: computer games, free time, child’s development.
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Poczucie sensu życia a doświadczenie
cierpienia u osób w stanie terminalnym
choroby nowotworowej
Joanna Ciąpała
W swojej egzystencji człowiek staje w obliczu licznych przeciwieństw i dylematów.
Jednym z nich jest problem cierpienia. Może stać się punktem wyjścia uruchamiającym procesy rozwojowe, ale może także być i bywa blokadą w rozwoju człowieka.
Cierpienie jest sytuacją, której naturalnie się boimy. Przede wszystkim obawiamy
się tego, czy będziemy w stanie sprostać nowemu doświadczeniu.
Człowiek potrafi przyjąć postawę wobec cierpienia, jako jedyny zadaje pytanie
o jego sens i jako jedyny poszukuje rozwiązań i próbuje poradzić sobie z cierpieniem, odnaleźć w nim jakieś bogactwo i dobro dla siebie oraz swojego życia.
Jedną z najpełniejszych koncepcji poczucia sensu życia i cierpienia jest teoria stworzona przez V.E. Frankla. Sięgając do egzystencjalizmu i fenomenologii
stworzył koncepcję sensu cierpienia. Twierdził, że jedynie wartości rodzące się ze
znoszenia losu i cierpień są krokiem w kierunki prawdziwego sensu. Prawdziwe
cierpienie wiąże się z dokonaniem czegoś, z bogaceniem się w prawdę, ze wzrostem
siły moralnej, z dorastaniem do samego siebie1.
Cierpienie stanowi stały element ludzkiej egzystencji. Jest wkomponowane
w ludzkie życie, w tę egzystencję, którą człowiek przeżywa i doświadcza. Obejmuje całego człowieka – jego stosunek do siebie, ludzi i świata, wyznaczony system
wartości, plany na przyszłość i przewidywania ich realizacji2.
Cierpienie warunkuje duchowy wzrost człowieka. Sens naszego istnienia nie
jest zawarty w naszej fizycznej, ani psychicznej formie, lecz w tym, co jest w nas
głęboko ukryte, w duchowości. To dzięki duchowości człowiek może docierać do
swojej prawdziwej egzystencji, a tym samym odnaleźć sens własnego istnienia3.

1. Por. V.E. Frankl, Homo patiens, Warszawa 1976.
2. Por. K. de Walden-Gałuszko, Przedmowa. „Medycyna paliatywna” 2(4). Gdańsk 2003.
3.	Por. A. Gałuszka, Lęk, nadzieja i poczucie sensu życia u osób chorych przewlekle. [w:] B.L. Block,
W. Otrębski (red.). Człowiek nieuleczalnie chory. Lublin 1997, s.267-275.
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We współczesnych czasach znoszenie trudów życia staje się ponad siły psychicznej wytrzymałości. Często pojawiają się w naszym życiu zdarzenia, momenty,
w których dotykamy kruchości życia i kruszą się nasze dotychczasowe schematy.
Przykładem może być sytuacja choroby. Choroba przedstawia człowieka takim, jakim jest naprawdę. Jest jak lustro, które nie kłamie. To, właśnie cierpienie
wskazuje na głębię osoby, jej zdolność do refleksji nad przeszłością i do oceny
motywów swoich wyborów czy perspektyw marzeń. Skłania człowieka do stawiania
radykalnych pytań, zwłaszcza o to, po co to wszystko. I do zastanowienia się nad
tym, co w życiu ważne.
Analizując przytoczone wyżej rozważania zasadnym wydaje się szukanie zależności pomiędzy poczuciem sensu życia a doświadczeniem cierpienia u osób w stanie
terminalnym choroby nowotworowej. Teoretyczną bliskość potwierdza również
fakt, iż obydwie zmienne lokują się w tym samym nurcie. Kwestionariusze zarówno
do badania poczucia sensu życia, jak również doświadczenia cierpienia zawierają
się w paradygmacie humanistyczno-egzystencjalnym z elementami poznawczymi.
W niniejszej pracy podjęto problem wpływu stanu zdrowia na poziom poczucia
sensu życia oraz jego związku z doświadczeniem cierpienia. Celem pracy jest wykazanie zależności pomiędzy poczuciem sensu życia a doświadczeniem cierpienia.
Mając na uwadze poczynione powyżej uwagi sformułowano następujący problem badawczy:
– Czy istnieje związek pomiędzy poczuciem sensu życia i doświadczeniem cierpienia?
W związku z powyższym problemem badawczym zostały postawione następujące
pytania badawcze:
–C
 zy poczucie sensu życia wpływa na sposób doświadczania choroby?
–C
 zy doświadczenie cierpienia wpływa na przeżywanie sytuacji chorobowej?
Sformułowanie pytań badawczych umożliwiło wyodrębnienie następujących
hipotez:
Hipoteza I. Poczucie sensu życia wpływa na sposób doświadczania choroby.
– H.1.1. Osoby chore z wysokim poczuciem sensu życia (ND+) różnią się od osób
z obniżonym poczuciu sensu życia (ND-) postawą zorientowaną „ku” życiu.
– H.1.2. Osoby zdrowe od chorych różnią się postawą wobec śmierci.
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– H.1.3. Osoby w sytuacji choroby różnią się od osób zdrowych w zakresie
aktywności noetycznych.
Hipoteza II. Doświadczenie cierpienia wpływa na przeżywanie sytuacji chorobowej.
– H.2.1. Osoby chore z wysokim poczuciem sensu życia (ND+) różnią się od osób
chorych z niskim poczuciem sensu życia (ND-) w doświadczaniu cierpienia
jako siły rozwojowej „ku…” życiu.
– H.2.2. Osoby z obniżonym poczuciem sensu życia (ND-) w sytuacji choroby
charakteryzują się brakiem siły do zmagania z cierpieniem.
– H.2.3. Osoby z niskim poczuciem sensu życia (ND-) w sytuacji choroby charakteryzują się poczuciem życiowej przegranej.

Charakterystyka badanej grupy i opis zastosowanych
metod
Aby móc odpowiedzieć na postawione w pracy pytania, zbadano 60 osób w stanie
terminalnym choroby nowotworowej i 60 osób zdrowych. Badania osób w stanie
terminalnym choroby nowotworowej przeprowadzono w Podkarpackim Centrum
Zdrowia w Rzeszowie, natomiast grupę kontrolną, którą stanowiły osoby zdrowe
przebadano w Łańcucie i jego okolicach. Ogółem przebadano 120 respondentów.
W niniejszej pracy zostały wykorzystane dwa narzędzia badawcze. Do badania
doświadczenia cierpienia posłużono się Kwestionariuszem Doświadczenia Cierpienia (K.DC) L. Suchockiej, natomiast do badania poczucia sensu życia użyto
Test Noo-Dynamiki (T.N-D) K. Popielskiego.
Zastosowany w badaniach Test Noo-dynamiki, służy do metrycznego scharakteryzowania doznań, doświadczeń, dążeń i odniesień ludzkiej egzystencji, które
przynależą, wyrażają i określają aktywność poetycznego wymiaru osobowości.
Analiza struktury, intensywności i fluktuacji jakości stanowiących ten wymiar,
pozwala na ujęcie jego dynamiki, aktywności i znaczenia dla procesu kształtowania
się osobowości i rozwoju konkretnej egzystencji4. Test N-D składa się ze 100 itemów,
które są ujęte w 36 kategorie. Badani odpowiadają na postawione pytania zazna-

4.	Por. Popielski K., Noetyczny wymiar osobowości. Psychologiczna analiza poczucia sensu życia.
Lublin: 1994.
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czając odpowiedzi na pięciostopniowej skali typu Likerta, gdzie: 1 oznacza-nigdy,
2 – rzadko, 3 – czasem, 4 – często, 5 – bardzo często. Wyodrębniono cztery części
testu: Jakości noetyczne (JN), Temporalność noetyczną (Temp), Aktywność noetyczną (AN) oraz Postawy noetyczne (PN). Jakości noetyczne (JN) – określają „te
wszystkie potencjalności osobowe, w związku z którymi człowiek może realizować
stan osobowego sposobu bycia i osiągać optymalny rozwój osobowościowy, różny
od tego, który jest efektem „posiadania” czegoś, jako skutku szeroko rozumianych
uwarunkowań. Temporalność noetyczna (Temp) związana jest z realizowaniem się
człowieka jako jednostki zorientowanej czasowo. Pojęcie „Aktywność noetyczna”
(AN) określa te właściwości egzystencji ludzkiej, które realizowane w procesie życia
jednostkowego służą spełnianiu się egzystencji, kształtują ją i pomagają jej być i stawać się sobą. Potwierdzają jej autentyczność i wzmacniają samopoczucie jednostki
jako podmiotu. „Postawy noetyczne” (PN) dotyczą różnych działań i doświadczeń
egzystencjalnych5.
Kwestionariusz Doświadczenia Cierpienia (KDC) L. Suchockiej służy do wieloaspektowego pomiaru doświadczenia cierpienia w sytuacji chorobowej. Wstępna
wersja zawierała 72 itemy. Na podstawie literatury przedmiotu dotyczącej cierpienia, jego wpływu i znaczenia na funkcjonowanie jednostki w sytuacji chorobowej
oraz w życiu został przeprowadzony dobór poszczególnych twierdzeń. Weryfikacja
przydatności poszczególnych twierdzeń została dokonana przez sędziów kompetentnych. KDC jest pięciostopniową skalą typu Likerta.
Zastosowana analiza czynnikowa, która była liczona metodą głównych składowych z rotacją ortogonalną Varimax wyodrębniła cztery kategorie:
– Kategoria I (F1). Cierpienie jako siła do życia.
rzetelność 0,97
– Kategoria II (F2). Cierpienie jako rzeczywistość egzystencjalna.
rzetelność 0,87
– Kategoria III (F3). Wewnętrzna bezradność wobec cierpienia.
rzetelność 0,88
– Kategoria IV (F4). Cierpienie jako rzeczywistość narzucona z zewnątrz.
rzetelność 0,69
5. Por. Tamże, s. 103.
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Ostateczna wersja KDC zawiera 64 twierdzenia, które w poszczególne kategorie
rozkładają się następująco:
– I Kategoria (F1) – 37 itemów
– I I Kategoria (F2) – 13 itemów
– I II Kategoria (F3) – 9 itemów
– I V Kategoria (F4) – 5 itemów
Kategoria I (F1). Cierpienie jako siła do życia – określa cierpienie służące jako
siła rozwojowa do życia. Wysokie wyniki w tej skali wskazują na cierpienie jako
wycofanie się z życia, niskie wyniki wskazują na aktywność „ku…” życiu.
Kategoria II (F2). Cierpienie jako rzeczywistość egzystencjalna – określa cierpienie jako rzeczywistość służącą życiu. Wysokie wyniki w tej skali wskazują na
rezygnację i ucieczkę od życia, niskie wyniki wskazują na motywacyjną siłę do życia.
Kategoria III (F3). Wewnętrzna bezradność wobec cierpienia- określa wewnętrzne ustosunkowanie się wobec cierpienia. Wysokie wyniki w tej skali wskazują
na poczucie życiowej przegranej, niskie wyniki wskazują na poczucie wewnętrznej
siły w sytuacji cierpienia.
Kategoria IV (F4). Cierpienie jako rzeczywistość narzucona z zewnątrz – określa
przekonanie, że cierpienie jest czymś narzuconym z zewnątrz bez „zgody” jednostki, której to spotkało. Wysokie wyniki w tej skali wskazują na poddanie się
w sytuacji cierpienia i niechęć do twórczego zmagania się z cierpieniem, niskie
wyniki wskazują na przekraczanie uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Wyniki badań:
1. Doświadczenie cierpienia w badanych grupach:
Pierwszym etapem analizy statystycznej wyników badań empirycznych jest porównanie grup badanych (osób chorych i zdrowych) w zakresie doświadczania
cierpienia. Ilustruje to wykres nr 1.
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Wykres nr 1. Rozkład średnich dla osób chorych i zdrowych

Stan zdrowia statystycznie istotnie różnicuje sposób doświadczania cierpienia
w kategoriach: F1 – cierpienie jako siła do życia, F3 – wewnętrzna bezradność
wobec cierpienia, F4 – cierpienie jako rzeczywistość narzucona z zewnątrz. Brak
różnic statystycznie istotnych występuje jedynie w kategorii F2 – cierpienie jako
rzeczywistość egzystencjalna.
Osoby chore przejawiają w sytuacji cierpienia tendencję do wycofywania się
z życia, poczucie życiowej przegranej a także niechęć do twórczego zmagania się
z cierpieniem. Natomiast osoby zdrowe cechują się motywacyjną siłą i aktywnością „ku…” życiu, a także posiadają zdolność do przekraczania uwarunkowań
wewnętrznych i zewnętrznych.
2. Doświadczanie poczucia sensu życia w badanych grupach:
Analiza statystyczna wyników badań empirycznych obejmuje również porównanie
grup badanych (osób chorych i zdrowych) w zakresie doświadczania poczucia
sensu życia. Wykres nr 2 ilustruje profil tych wyników.
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Wykres nr 2. Rozkład średnich dla osób chorych i zdrowych w T.N-D

Obydwie grupy badawcze różnią się statystycznie istotnie w zakresie poczucia
sensu życia. Różnice statystycznie istotne występują we wszystkich kategoriach
testu. To, znaczy, że osoby chore różnią się od osób zdrowych stopniem wykorzystania jakości noetycznych (JN), w związku, z którymi jednostka może osiągnąć
optymalny rozwój osobowościowy, zakresem własnej aktywności noetycznej (AN),
która jest niezbędna przy wykorzystaniu potencjałów rozwojowych, przeżywaniu,
korzystaniu i doświadczaniu czasu (TEMP) oraz realizowaniu postaw noetycznych
(PN).
3. Analiza doświadczania cierpienia w grupie osób chorych z uwagi na wysoką
noo-dynamikę (ND+) i niską noo-dynamikę (ND-):
Analiza statystyczna wyników badań empirycznych obejmuje także porównanie
osób w stanie terminalnym choroby nowotworowej z wysokim poczuciem sensu
życia (ND+) i niskim poczuciem sensu życia (ND-) w zakresie doświadczania
cierpienia. Wykres nr 3 ilustruje profil tych wyników.
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Wykres nr 3. Rozkład średnich dla osób chorych z ND+ i ND- z uwagi na wyniki w KDC

Osoby chore z niskim poczuciem sensu życia (ND-) różnią się statystycznie
istotnie od osób chorych z wysokim poczuciem sensu życia (ND+) w zakresie
doświadczania cierpienia. Różnice statystycznie istotne występują w kategoriach:
F1 – cierpienie jako siła do życia, F3 – wewnętrzna bezradność wobec cierpienia
oraz F4 – cierpienie jako rzeczywistość narzucona z zewnątrz. Brak różnic statystycznie istotnych występuje jedynie w kategorii F2 – cierpienie jako rzeczywistość
egzystencjalna. Największa różnica wystąpiła w czynniku F1 – cierpienie jako siła
do życia. Na tej podstawie można wnioskować, że osoby chore z wysokim poczuciem sensu życia (ND+) traktują cierpienie jako siłę rozwojowa do życia, która
aktywuje „ku…” życiu.
4. Analiza doświadczania poczucia sensu życia w badanych grupach z uwagi
na stan zdrowia:
Jakości noetyczne (JN) (obejmują skale 1-14 testu T.N-D) są to te wszystkie potencjalności osobowe, w związku z którymi człowiek może realizować stan osobowego
sposobu bycia i osiągać optymalny rozwój osobowościowy, różny od tego, który jest
efektem „posiadania” czegoś, jako skutku szeroko rozumianych uwarunkowań6. Wykres nr 4 ilustruje profil tych wyników.
6. K. Popielski, Noetyczny wymiar osobowości..., s. 100.
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Wykres nr 4. Rozkład średnich dla osób chorych i zdrowych z uwagi na wyniki w kategorii
Jakości noetyczne (JN) testu T.N-D

Analiza statystyczna wykazała, że istnieją statystycznie istotne różnice pomiędzy
osobami chorymi i zdrowymi w zakresie jakości noetycznych w następujących
skalach: odpowiedzialność (JN2), godność (JN3), wartość (JN4), znaczenie/sens
(JN5), odniesienie „ku…” (JN7), miłość/afirmacja (JN8), cierpienie (JN9), cele/
ukierunkowanie (JN12) oraz autoakceptacja (JN13). Różnice statystycznie istotne
nie występują w skalach: wolność (JN1), dążenie/wola (JN6), nadzieja/zaufanie
(JN10), otwartość (JN11) oraz podmiotowość (JN14).
W związku z powyższym można stwierdzić, że osoby chore w porównaniu z osobami zdrowymi charakteryzują się niższą zdolnością podejmowania wyborów
i dokonywania decyzji (JN2), mniejszym poczuciem własnej godności (JN3), wyborem i realizowaniem wartości, jako jakości tworzących, motywujących i ukierunkowujących (JN4), zaangażowaniem w miłość jako zasadę życia (JN8) oraz
charakteryzują się słabszą akceptacją siebie i swojego życia (JN13). Cechują się
obniżoną, jednak na poziomie wyników średnich zdolnością dążenia do celów
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i wartości (JN5), zaktywizowaniem dążeń wolitywnych „ku…” rozwojowi i stawaniu
się (JN7), akceptacją trudu i cierpienia, jakie niesie życie i sytuacja choroby (JN9),
a także obniżoną zdolnością do stawiania sobie celów i realizowania ich (JN12).
Natomiast osoby zdrowe posiadają większą zdolność do podejmowania i dokonywania wyborów i decyzji (JN2). Charakteryzują się wysokim poczuciem własnej
godności, która stanowi podmiotową formę doświadczania siebie (JN3), dążeniem
i wyborem jakości egzystencjalnie znaczących, które jednostkę tworzą, doskonalą
i pozwalają osobowościowo dojrzewać (JN4). Są zaangażowane w miłość jako
zasadę życia, która ukierunkowuje egzystencję „ku…” komuś lub czemuś, a więc
poza siebie i wyraża się w tęsknocie za czymś wzniosłym (JN8). Wyrażają pozytywną akceptację siebie i własnego życia (JN13). Charakteryzują się wysoką, jednak
na poziomie wyników średnich zdolnością dążenia do celów i wartości (JN5),
zaktywizowaniem dążeń wolitywnych ku wartościom egzystencjalnie znaczącym
(JN7), akceptacją cierpienia (JN9) oraz zdolnością do stawiania sobie celów i realizowania ich (JN12).
Temporalność noetyczna (TEMP) (obejmuje skale 15-17 testu T.N-D) – związana
jest z realizowaniem się człowieka jako jednostki zorientowanej czasowo. Cała skala
doświadczeń temporalnych powinna służyć dziejącej się egzystencji7.
Wykres nr 5 ilustruje profil tych wyników.

7. Por. Popielski K., Noetyczny wymiar osobowości…
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Wykres nr 5. Rozkład średnich dla osób chorych i zdrowych z uwagi na wyniki w kategorii
Temporalność (TEMP) testu T.N-D

Wyniki temporalności obydwu grup uzyskane przez badanych różnią się na poziomie statystycznie istotnym (p<0,05) w odniesieniu do wymiaru czasu przeszłego
i teraźniejszego. Brak statystycznie istotnych różnic występuje jedynie w stosunku
do przyszłości. Rozkład uzyskanych wyników i ich natężenie, pozwalają wnosić,
że zarówno u osób chorych jak i zdrowych kategoria czasowości odgrywa ważną
rolę. Obrazuje to kształt krzywej ilustrującej zaangażowanie czasowe badanych
grup – osób chorych i zdrowych. Odnosi się to zwłaszcza do koncentrowania się
na teraźniejszości oraz sposobu powiązania osób badanych z przeszłością i przyszłością. Osoby zdrowe koncentrują się częściej na teraźniejszości i przeszłości.
Natomiast osoby chore są mniej aktywne czasowo.
Aktywność noetyczna (AN) (obejmuje skale 18-30 testu T.N-D) to te właściwości
egzystencji ludzkiej, które realizowane w procesie życia jednostkowego służą spełnianiu się egzystencji, kształtują ją i pomagają jej być i stawać się sobą. Potwierdzają jej
autentyczność i wzmacniają samopoczucie jednostki jako podmiotu8.
8. Popielski K., Noetyczny wymiar osobowości…, s. 103.
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Wykres nr 6. Rozkład średnich osób chorych i zdrowych z uwagi na wyniki w kategorii Aktywność noetyczna (AN) testu T.N-D

Analiza statystyczna wykazała, że istnieją statystycznie istotne różnice pomiędzy
osobami chorymi i zdrowymi w zakresie aktywności noetycznych (AN) w następujących skalach: autotranscendencja (AN19), kierowanie się sumieniem (AN23),
zaufanie do życia (AN24), kreatywność (AN25), gotowość do wyrzeczeń (AN27)
oraz własna ocena poczucia sensu życia (AN30). Różnice statystycznie istotne nie
występują w skalach: samopotwierdzenie (AN18), autodystans (AN20), życie jako
zadanie (AN21), satysfakcja z osiągnięć (AN22), nastawienie dialogalne (AN26),
akceptacja drugich (AN28), życzliwość wobec innych (AN29).
Na podstawie powyższych danych (wykres nr 6) można stwierdzić, ze osoby
chore w stosunku do osób zdrowych charakteryzują się niższą, jednak na poziomie wyników wysokich oceną poczucia sensu życia (AN30). Przejawiają braki
w zakresie kreatywnego ustosunkowania się do życia (AN25), wykazują obniżone
wyniki w skalach zaufania do życia w ogóle (AN24) oraz kierowania się sumieniem
(AN23). Cechują się obniżoną zdolnością, chociaż na poziomie wyników średnich
realizowania trudu transcendowania uwarunkowań własnych i otoczenia (AN19),
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obniżoną umiejętnością i sprawnością w podejmowaniu wysiłków, wyrzeczeń i ofiary oraz podejmowania twórczych rozwiązań, dążeń i działań (AN27).
Natomiast osoby zdrowe charakteryzują się podwyższoną oceną poczucia sensu
życia (AN30), egzystencjalną zdolnością do ujmowania dobra i zła (AN23), bardziej
aktywnym i twórczym nastawieniem do życia (AN25), podwyższoną umiejętnością
i sprawnością w podejmowaniu wysiłków, wyrzeczeń i ofiary oraz podejmowania
twórczych rozwiązań, dążeń i działań (AN27). Odnoszą się „ku…” życiu i uważają,
że „lepiej jest być, niż nie być”(AN19, AN24).
Postawy noetyczne (PN) (obejmują skale 31-36 testu T.N-D) dotyczą różnych
działań i doświadczeń egzystencjalnych, łączy je podmiotowe odnoszenie się człowieka
do życia w formie ogólnej aktywności, bądź konkretnego działania. Są rozumiane
jako zreflektowane nastawienie „ku…” oraz jako podmiotowy sposób ustosunkowania
się do rzeczywistości9. Wykres nr 7 ilustruje profil tych wyników.

Wykres nr 7. Rozkład średnich osób chorych i zdrowych z uwagi na wyniki w kategorii Postawy
noetyczne (PN) testu T.N-D
9. K. Popielski, Noetyczny wymiar osobowości…, s. 105.
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Analiza statystyczna wykazała, ze istnieją statystycznie istotne różnice pomiędzy
osobami chorymi i zdrowymi w zakresie postaw noetycznych (PN) w następujących
skalach: postawa wobec śmierci (PN32), postawa zaangażowania (PN33) i postawa egzystencjalna (PN36). Różnice statystycznie istotne nie występują w skalach:
postawa wobec sukcesu (PN31), postawa intelektualna (PN34) oraz postawa emocjonalna (PN35).
W związku z powyższym można stwierdzić, że tym, co w sposób szczególny różnicuje osoby obydwu grup jest potrzeba twórczego korzystania z doświadczenia egzystencjalnego (PN36). Osoby chore przejawiają średnie korzystanie z doświadczeń
egzystencjalnych (PN36). Wykazują również średnie trudności w przyjmowaniu
realistycznej postawy wobec życia i śmierci (PN32) w aktywnym zaangażowaniu
się w życie (PN33).
Natomiast osoby zdrowe potrafią efektywniej korzystać z przeżyć i doświadczeń
życiowych w porównaniu z osobami chorymi (PN36). Rozumieją śmierć jako naturalny i nie koniecznie ostateczny kres życia (PN32), a także aktywniej włączają
się w sprawy życia i rozwiązywanie jego problemów (PN33).
5. Analiza korelacji skal zastosowanych testów
Poniżej przedstawię oraz omówię korelacje dla dwóch grup badanych (osób chorych i zdrowych) o wysokim wskaźniku noodynamiki (ND+) oraz o obniżonym
wskaźniku noodynamiki (ND-).
Analiza korelacji międzytestowej w grupie osób zdrowych z wysokim poczuciem sensu życia (ND+):
Analiza korelacji wykazała, że cierpienie rozumiane i doświadczane jako siła rozwojowa do życia (F1) u osób zdrowych z wysokim poczuciem sensu życia (ND+)
ujawnia negatywny związek z następującymi czynnikami:
– Z wysokim poczuciem wolności (JN1) p<0,05, która umożliwia człowiekowi
zajmowanie postawy „od” i „do” czegoś i wskazuje na aktywność „ku…” życiu
oraz aktywne „bycie w życiu” w sytuacji cierpienia.
– Pozytywną akceptacją siebie i własnego życia (JN13) p<0,05, która korzystnie
wpływa na doświadczanie cierpienia jako siły rozwojowej do życia.
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– Zaangażowaniem w radzenie sobie w sytuacji aktualnej, doświadczanie satysfakcji z „bycia tu i teraz” (TEMP16) p<0,01, co wpływa na aktywne „bycie
w życiu” pomimo cierpienia.
– Większym zaktywizowaniem dążeń wolitywnych „ku…” rozwojowi, wytrwałością w dążeniu ku komuś lub czemuś (JN6) p<0,01, co korzystnie wpływa
na aktywność „ku…” życiu.
– Faktem bycia podmiotem własnego życia i kierowania swoim życiem (JN14)
p<0,01, co sprzyja radzeniu sobie w sytuacji cierpienia
– Podwyższoną oceną poczucia sensu własnego życia (AN30) p<0,05, która
stanowi siłę do życia w sytuacjach trudnych.
– Podwyższoną satysfakcją z własnych osiągnięć (AN22) p<0,01, która sprzyja
aktywności nastawionej „ku…” życiu.
– Zdolnością przyjmowania postawy dystansu wobec siebie, własnych problemów, trudności, jakie niesie życie (AN20) p<0,05, co wpływa korzystnie na
doświadczane cierpienie.
Analiza korelacji wykazała, że stopień wewnętrznej bezradności wobec cierpienia
(F3) u osób zdrowych z wysokim poczuciem sensu życia (ND+) ujawnia negatywny
związek z:
– Wysokim poczuciem wolności (JN1) p<0,01, która sprzyja poczuciu wewnętrznej siły w sytuacji cierpienia.
– Większym zaktywizowaniem dążeń wolitywnych „ku…” rozwojowi i stawaniu
się (JN6) p<0,01, sprzyjających poczuciu wewnętrznej siły w sytuacji cierpienia.
– Wewnętrzną postawą i wolą jednostki zorientowaną pozytywnie „do” życia, motywującą jednostkę do tego, by „mimo wszystko” życiu powiedzieć „tak”(JN10)
p<0,01, sprzyjającą poczuciu wewnętrznej siły w sytuacji cierpienia.
– Podwyższoną akceptacja siebie i satysfakcją z własnego życia (JN13) p<0,01,
co wpływa na pozytywne ustosunkowanie się wobec cierpienia.
– Doświadczaniem satysfakcji z „bycia tu i teraz”, zaangażowaniem w radzenie
sobie w sytuacji aktualnej (TEMP16) p<0,01, co wpływa korzystnie wobec
sytuacji trudnej, jakie stanowi cierpienie.
– Satysfakcją z własnych osiągnięć (AN22) p<0,05, która pozytywnie wpływa
na korzystne ustosunkowanie się wobec cierpienia.
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– Zaufaniem do życia, umiejętnością „mimo wszystko powiedzenia życiu tak”
(AN24) p<0,05, co sprzyja poczuciu wewnętrznej siły w sytuacji trudnej.
– Doświadczeniem doznań i przeżyć dających zadowolenie z życia spełnionego i motywujących na teraz i ku dalszemu realizowaniu egzystencji (AN30)
p<0,05, co wpływa na poczucie wewnętrznej siły w sytuacji cierpienia.
Analiza korelacji wykazała, że cierpienie jako rzeczywistość narzucona z zewnątrz
(F4) u osób zdrowych z wysokim poczuciem sensu życia (ND+) dodatnio koreluje z:
– Przeszłością (TEMP15) p<0,05. Wcześniejsze doświadczenia życiowe, zwłaszcza te związane z negatywną sytuacją, powodują poddanie się w sytuacji cierpienia.
Natomiast korelacje ujemne występują w następujących skalach:
– Zaangażowanie w proces stawania się i podtrzymywanie aktualnego bycia (JN6)
p<0,05 wpływa na przekraczanie uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych
w sytuacji cierpienia.
– Realizowanie i spełnianie siebie „tu i teraz” (TEMP16) p<0,05 wskazuje na przekraczanie uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych w sytuacji cierpienia.
– Satysfakcja z osiągnięć (AN22) p<0,05 wpływa na poczucie życiowej siły w sytuacji cierpienia.
– Pozytywne, spontaniczne odnoszenie się do drugiego człowieka, jego akceptacja i przyjmowani takim, jakim jest (AN28) p<0,05 korzystnie wpływa na
chęć do twórczego zmagania się z cierpieniem.
– Pozytywna ocena poczucia sensu własnego życia (AN30) p<0,05 wpływa korzystnie do twórczego zmagania się z cierpieniem.
Analiza korelacji międzytestowej w grupie osób zdrowych z niskim poczuciem
sensu życia (ND-)
Analiza korelacji wykazała, że stopień doświadczenia cierpienia rozumianego jako
siła rozwojowa do życia (F1) u osób zdrowych z niskim poczuciem sensu życia
(ND-) ujawnia dodatni związek z następującymi czynnikami:
– Brakiem dążenia do celów i wartości oraz poczucia akceptacji osobistego życia
(JN5) p<0,05 co skutkuje ucieczką od życia w sytuacjach trudnych.
– Brakiem umiejętności i sprawności w podejmowaniu wysiłków i wyrzeczeń
(AN27) p<0,05 co wpływa na wycofanie się z życia w sytuacji choroby.
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Natomiast ujemny związek ujawnia z:
– Brakiem nadziei i zaufania (JN10) p<0,01, co skutkuje zwątpieniem, rezygnacją
i ucieczką od życia w sytuacjach związanych z cierpieniem.
– Obniżoną akceptacją siebie i satysfakcją z własnego życia (JN13) p<0,01, która
wpływa na wycofanie się z życia w sytuacjach trudnych.
– Brakiem zaangażowania w radzenie sobie w sytuacji aktualnej, doświadczaniem
satysfakcji z „bycia tu i teraz” (TEMP16) p<0,05, co skutkuje wycofaniem się
z życia w sytuacji cierpienia.
– Zmniejszoną zdolnością dystansu wobec siebie, własnych problemów i pojawiających się przeszkód, jakie niesie życie (AN20) p<0,05, która hamuje
aktywne „bycie w życiu”.
– Trudnością w przyjmowaniu realistycznej postawy wobec życia i śmierci, czyli
rozumienia śmierci jako naturalnego etapu życia (PN32) p<0,05, co wpływa
na wycofanie się z życia w sytuacji cierpienia.
Analiza korelacji wykazała, że wewnętrzna bezradność wobec cierpienia (F3)
u osób zdrowych z niskim poczuciem sensu życia (ND-) koreluje ujemnie z następującymi czynnikami:
– Wewnętrzną postawą i wolą jednostki zorientowaną negatywnie „do” życia
(JN10) p<0,05 która skutkuje wewnętrzną bezradnością w sytuacji cierpienia.
– Brakiem akceptacji osobistego życia (JN13) p<0,01, co powoduje negatywne
ustosunkowanie się wobec cierpienia.
– Niskim korzystaniem z doświadczeń emocjonalnych (PN36) p<0,05, co wpływa
na poczucie życiowej przegranej w sytuacji cierpienia.
Analiza korelacji wykazała, że cierpienie rozumiane jako rzeczywistość narzucona
z zewnątrz (F4) u osób zdrowych z niskim poczuciem sensu życia (ND-) koreluje
ujemnie z następującymi czynnikami:
– Z mniejszonym zaktywizowaniem dążeń wolitywnych „ku…” rozwojowi
i stawaniu się (JN6) p<0,05, co skutkuje niechęcią do twórczego zmagania
się z cierpieniem.
– Obniżoną akceptacją siebie i własnego życia (JN13) p<0,01, co wpływa na
poddanie się jednostki w sytuacji cierpienia.
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– Brakiem zaangażowania w radzenie sobie w sytuacji aktualnej, brakiem satysfakcji z „bycia tu i teraz” (TEMP16) p<0,01, co negatywnie wpływa na
doświadczanie cierpienia.
Natomiast pozytywny związek występuje ze skalą:
– Gotowość do wyrzeczeń (AN27) p<0,05. Im mniejsza umiejętność i sprawność w podejmowaniu wysiłków i wyrzeczeń tym mniejsza chęć do twórczego
zmagania się z cierpieniem.
Analiza korelacji międzytestowej w grupie osób chorych z wysokim poczuciem
sensu życia (ND+)
Analiza korelacji wykazała, że cierpienie służące jako siła rozwojowa do życia (F1)
u osób chorych z wysokim poczuciem sensu życia (ND+) ujawnia pozytywny
związek z:
– Zwiększonym dążeniem do celów i wartości oraz poczuciem akceptacji osobistego życia (JN5) p<0,05, co wpływa na aktywność „ku…” życiu w sytuacji
trudnej, jaką jest choroba nowotworowa.
Natomiast ujemnie koreluje z:
– Zwiększonym zaktywizowaniem dążeń wolitywnych „ku…” rozwojowi i stawaniu się (JN6) p<0,05, co skutkuje pozytywnym ustosunkowaniem się w sytuacji
cierpienia.
– Wysokimi wynikami w skali nadzieja/zaufanie (JN10) p<0,01, które wpływają
na „aktywne bycie w życiu” pomimo sytuacji chorobowej.
– Akceptacją siebie i własnego życia (JN13) p<0,001, korzystnie wpływającą na
przeżywanie całej sytuacji chorobowej.
– Zaangażowaniem w radzenie sobie w sytuacji aktualnej, doświadczanie satysfakcji z „bycia tu i teraz” (TEMP16) p<0,05, wpływa na aktywne „bycie
w życiu” pomimo cierpienia.
– Zdolnością przyjmowania dystansu wobec siebie, własnych problemów i wobec
trudności, jakie niesie sytuacja choroby (AN20) p<0,05, co sprzyja aktywności
„ku…” życiu w sytuacji cierpienia.
– Postawą wobec śmierci określoną jako umiejętność przyjmowania realistycznej
postawy wobec życia i śmierci i rozumienie tych rzeczywistości, jako coś naturalnego i niekoniecznie ostatecznego (PN32) p<0,05, wpływa na aktywność
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„ku…” życiu oraz na aktywne „bycie w życiu” pomimo zaistniałej sytuacji
chorobowej.
– Wysokim korzystaniem z doświadczeń emocjonalnych (PN36) p<0,05, korzystnie wpływającym na doświadczanie cierpienia rozumianego jako siła
rozwojowa do życia.
Analiza korelacji wykazała, że cierpienie rozumiane jako rzeczywistość egzystencjalna (F2) u osób chorych z wysokim poczuciem sensu życia (ND+) negatywnie
koreluje z:
– Wysokim poczuciem wolności (JN1) p<0,05, która sprzyja motywacyjnej sile
do życia w sytuacji cierpienia.
Analiza korelacji wykazała, że wewnętrzna bezradność wobec cierpienia (F3)
u osób chorych z wysokim poczuciem sensu życia (ND+) ujemnie koreluje z:
– Wewnętrzną postawą i wolą jednostki zorientowaną pozytywnie „do” życia, motywującą jednostkę do tego, by „mimo wszystko” życiu powiedzieć
„tak”(JN10) p<0,01 sprzyjającą poczuciu wewnętrznej siły w sytuacji cierpienia.
– Podwyższoną akceptacja siebie i satysfakcją z własnego życia (JN13) p<0,01,
która wpływa na poczucie wewnętrznej siły w sytuacji cierpienia.
– Realizowaniem i spełnianiem siebie „tu i teraz” (TEMP16) p<0,05, co wskazuje
na poczucie wewnętrznej siły w sytuacji cierpienia.
– Zwiększoną zdolnością jednostki do przekraczania uwarunkowań i możliwości
odnoszenia się „ku…” wartościom (AN19) p<0,05, która wpływa na poczucie
wewnętrznej siły w sytuacji cierpienia, jakie wywołuje choroba
– Postawą egzystencjalną (PN36) p<0,05, związaną z czerpaniem z doświadczeń
życiowych, jako ze zbioru danych znaczących dla egzystencji i procesu jej
formowania się, co sprzyja poczuciu wewnętrznej siły w sytuacji cierpienia.
Natomiast pozytywny związek ujawnia z:
– Podwyższoną zdolnością dążenia do celów i wartości (JN5) p<0,05, co wskazuje
na poczucie wewnętrznej siły w sytuacji cierpienia.
– Umiejętnością i sprawnością w podejmowaniu wysiłków, wyrzeczeń i ofiary
oraz twórczych rozwiązań, dążeń i działań (AN27) p<0,05, co pozytywnie
wpływa na doświadczanie cierpienia.
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Analiza korelacji wykazała, że cierpienie jako rzeczywistość narzucona z zewnątrz
(F4) u osób chorych z wysokim poczuciem sensu życia (ND+) ujemnie koreluje z:
– Dużym stopień zaangażowania w proces stawania się i podtrzymywania aktualnego bycia (JN6) p<0,05, co pozytywnie wpływa na doświadczanie cierpienia.
– Podwyższoną akceptacja siebie i satysfakcją z własnego życia (JN13) p<0,01,
która wpływa na pozytywne ustosunkowanie się wobec cierpienia.
– Zdolnością jednostki do przyjmowania postawy dystansu wobec siebie, własnych problemów i pojawiających się przeszkód życiowych (AN20) p<0,05, co
sprzyja przekraczaniu uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych w sytuacji
cierpienia, jakie wywołuje choroba.
Natomiast pozytywną korelację ujawnia z:
– Umiejętnością i sprawnością w podejmowaniu wysiłków, wyrzeczeń i twórczych rozwiązań, dążeń i działań (AN27) p<0,05, co sprzyja twórczemu zmaganiu się z cierpieniem.
Analiza korelacji międzytestowej osób chorych z niskim poczuciem sensu życia
(ND-)
Analiza statystyczna wyników badań empirycznych obejmuje korelacje między
testami (T.N-D i KDC) w grupie osób zdrowych z wysokim poczuciem sensu życia
(ND+). W tabeli nr 14 przedstawione zostały rezultaty procedury korelacyjnej.
Analiza korelacji wykazała, że stopień doświadczania cierpienia rozumianego
jako siła rozwojowa do życia (F1) u osób chorych z niskim poczuciem sensu życia
(ND-) ujemnie koreluje z następującymi czynnikami:
– Brakiem akceptacji osobistego życia (JN5) p<0,05, co skutkuje zwątpieniem
i rezygnacją w sytuacji doświadczania cierpienia.
– Małym stopieniem zaangażowania w proces stawania się i podtrzymywania
aktualnego bycia (JN6) p<0,05, negatywnie wpływającym na doświadczanie
cierpienia.
– Brakiem akceptacji trudu i cierpienia, jakie niesie życie i sytuacja choroby (JN9)
p<0,05, co potęguje wycofanie się z życia w sytuacji cierpienia.
– Brakiem nadziei i zaufania (JN10) p<0,05, co skutkuje zwątpieniem, rezygnacją
i ucieczką od życia w sytuacjach trudnych.
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– Brakiem otwartości na doświadczenie tego, co wzniosłe i wielkie (JN11) p<0,05
,która powoduje ucieczkę od życia w sytuacji cierpienia.
– Skłonnością do braków w zakresie stawiania sobie celów (JN12) p<0,05, co
sprzyja wycofaniu się z życia w sytuacji cierpienia.
– Brakiem koncentracji na teraźniejszości (TEMP16) p<0,01, co stanowi formę
ucieczki od przykrych doznań wywołanych chorobą i uniemożliwia doświadczanie satysfakcji z „bycia tu i teraz”.
– Zmniejszoną zdolnością jednostki do przekraczania uwarunkowań i możliwości odnoszenia się „ku…” wartościom (AN19) p<0,05, która wpływa na
wycofanie się z życia w sytuacji cierpienia, jakie wywołuje choroba.
– Obniżoną zdolnością dystansu wobec siebie, własnych problemów i pojawiających się przeszkód, jakie niesie życie i sytuacja choroby (AN20) p<0,05, która
hamuje aktywne „bycie w życiu”.
– Postawą emocjonalną (PN35) p<0,05, ujawnianą poprzez brak emocjonalnego zaangażowania w życie i obecność w nim, może potęgować wycofanie się
z życia w sytuacji trudnej.
Analiza korelacji wykazała, że cierpienie rozumiane jako rzeczywistość egzystencjalna
(F2) u osób chorych z niskim poczuciem sensu życia (ND-) pozytywnie koreluje z:
– Przyszłością (TEMP17) p<0,05, ujawnianą poprzez brak ukierunkowania
„ku…” przyszłości, co skutkuje utratą siły, rezygnacją i ucieczką od życia.
– Z mniejszoną akceptacją dotychczasowego sposobu bycia i postępowania
(AN18) p<0,01, która wpływa na poczucie życiowej przegranej w sytuacji
cierpienia.
Natomiast negatywny związek ujawnia z:
– Brakiem zdolności do podejmowania i dokonywania wyborów i decyzji (JN2)
p<0,05, co skutkuje rezygnacją i ucieczką od życia w sytuacji cierpienia.
– Postawą intelektualną (PN34) p<0,05, ujawnianą poprzez brak umiejętności intelektualnego analizowania sytuacji życiowej, przewidywania skutków
własnych ocen, decyzji oraz działań, co negatywnie wpływa na przeżywanie
sytuacji trudnej.
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Analiza korelacji wykazała, że wewnętrzna bezradność wobec cierpienia (F3)
negatywnie koreluje z:
– Obniżoną zdolnością dążenia do celów i wartości (JN5) p<0,05, co sprzyja
poczuciu życiowej przegranej w sytuacji cierpienia.
– Z mniejszonym zaktywizowaniem dążeń wolitywnych „ku…” rozwojowi
i stawaniu się (JN6) p<0,05, co skutkuje negatywnym ustosunkowaniem się
w sytuacji cierpienia.
– Brakiem akceptacji trudu i cierpienia, jakie niesie życie i sytuacja choroby
(JN9) p<0,05, co potęguje negatywne ustosunkowanie się wobec cierpienia.
– Wewnętrzną postawą i wolą jednostki zorientowaną negatywnie „do” życia
(JN10) p<0,05, która skutkuje wewnętrzną bezradnością w sytuacji cierpienia.
– Obniżoną zdolnością człowieka do „bycia” wobec tego, co pozaindywidualne,
godne przeżycia i utrwalenia, co wzniosłe i święte (JN11) p<0,05, co powoduje
poczucie życiowej przegranej w sytuacji trudnej, jaką stanowi cierpienie.
– Skłonnością do braków w zakresie stawiania sobie celów (JN12) p<0,05, co
wpływa na negatywne ustosunkowanie się wobec cierpienia.
– Brakiem zaangażowania w radzenie sobie w sytuacji aktualnej, brak satysfakcji
z „bycia tu i teraz” (TEMP16) p<0,01, co wpływa na poczucie życiowej przegranej w sytuacji cierpienia.
– Zmniejszoną zdolnością jednostki do przekraczania uwarunkowań i możliwości odnoszenia się „ku…” wartościom (AN19) p<0,05, wpływającą na poczucie
życiowej przegranej w sytuacji cierpienia, jakie wywołuje choroba.
– Zmniejszoną zdolnością dystansu wobec siebie, własnych problemów i pojawiających się przeszkód, jakie niesie życie i sytuacja choroby (AN20) p<0,05,
sprzyjającą poczuciu wewnętrznej bezradności w sytuacji cierpienia.
– Postawą emocjonalną (PN35) p<0,05, ujawnianą poprzez brak emocjonalnego zaangażowania w życie i obecność w nim, negatywnie wpływa na stopień
natężenia cierpienia, wzmacniając stopień jego doznania.
Analiza korelacji wykazała, że cierpienie rozumiane jako rzeczywistość narzucona
z zewnątrz (F4) u osób chorych z niskim poczuciem sensu życia (ND-) ujemnie
koreluje z:
– Brakiem akceptacji cierpienia, jakie niesie zarówno życie, jak i choroba (JN9)
p<0,05, powodującym niechęć do twórczego zmagania z cierpieniem.
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– Brakiem zadowolenia z życia oraz brakiem motywacji na teraz i ku dalszemu
realizowaniu egzystencji (AN30) p<0,01, co skutkuje poddaniem się jednostki
w sytuacji cierpienia.
Natomiast dodatni związek ujawnia z:
– Brakiem kierowania się w życiu wyłącznie sukcesem (PN31) p<0,05, co wpływa
na zdolność przekraczania uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych oraz
chęć twórczego zmagania się z cierpieniem.

Wnioski końcowe
Przedmiotem badań niniejszej pracy było stwierdzenie współzależności i psychologiczna analiza związku pomiędzy poczuciem sensu życia a doświadczeniem
cierpienia u osób w stanie terminalnym choroby nowotworowej. Istniejąca literatura dotycząca poczucia sensu życia i fenomenu cierpienia stanowiły bazę do
sformułowania tematu.
Celem pracy była empiryczna weryfikacja tezy o współzależności między poczuciem sensu życia a doświadczeniem cierpienia u osób w stanie terminalnym
choroby nowotworowej. Postawiono, więc hipotezy badawcze, które stanowiły
uszczegółowienie problemu badań.
Ważnym krokiem było dokonanie analizy statystycznej uzyskanych wyników.
Pokazała ona, że na 144 możliwych powiązań wystąpiło 14 w przypadku osób
zdrowych z niskim poczuciem sensu życia (ND-), 22 u osób zdrowych z wysokim
poczuciem sensu życia (ND+), 27 u osób chorych z niskim poczuciem sensu życia
(ND-) oraz 22 w przypadku osób chorych z wysokim poczuciem sensu życia (ND+).
Wyniki te potwierdzają zasadność postawionego w pracy problemu, a także
prawdziwość przyjętych hipotez badawczych, które zakładają związek pomiędzy
poczuciem sensu życia i doświadczeniem cierpienia.
Poczucie sensu życia w sposób istotnie statystyczny modyfikuje doświadczenie
cierpienia u badanych osób. Okazało się, że osoby chore z wysokim poczuciem sensu życia (ND+) w sytuacji cierpienia wyrażają wewnętrzną postawę i wolę zorientowaną pozytywnie „ku” życiu, przejawiają motywację do tego, by „mimo wszystko” (pomimo choroby, cierpienia, trudności) powiedzieć życiu „tak”. Świadomość
własnej śmierci i nieuniknionego kresu istnienia nadaje sens ich życiu i sprawia,
że pełniej doświadczają radości istnienia, gdyż zdają sobie sprawę, że nie mogą żyć
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wiecznie. Pomimo przykrych doświadczeń związanych z chorobą nowotworową
nie rezygnują z własnego rozwoju, lecz przeciwnie dążą „ku…” byciu i stawaniu się.
Osoby chore z niskim poczuciem sensu życia (ND-) cechują się poczuciem
życiowej przegranej w sytuacji cierpienia i niechęcią do twórczego zmagania się
z cierpieniem. Przejawiają niekontrolowane, przygnębiające emocje, brak akceptacji
trudu i cierpienia, jakie niesie życie i sytuacja choroby. Traktują cierpienie jako
sytuację bez wyjścia. Wykazują postawę i wolę zorientowana negatywnie „do” życia,
do wszystkiego, co ich otacza. Towarzyszy im brak poczucia nadziei i zaufania,
brak sił motywujących do pokonywania trudności, rezygnacja i ucieczka od życia.
Uzyskane w pracy wyniki nie wyczerpują w całości problematyki, lecz stanowią
kolejny krok w kierunku wnikliwej analizy zagadnień związanych ze skutkami,
jakie niesie ze sobą terminalny stan choroby nowotworowej i poszerzają wiedzę
o wpływie poczucia sensu życia na funkcjonowanie osobowości człowieka, zwłaszcza w sytuacji dla niego trudnej.
Pomimo cierpienia i choroby człowiek zawsze coś buduje, co jest ideą wiodącą
w życiu. Życie przewrócone do góry nogami może stać się piękne, jeśli odnajdziemy
sens w życiu, jeśli zaangażujemy się w poszukiwanie wartości.
Choroba jest powszechną szansą i jako taka otwiera szerokie możliwości rozwoju
osobowości chorującego człowieka w kierunku tworzenia nowych wartości, dotąd
nie posiadanych lub nie uświadomionych. Daje człowiekowi czas na myślenie,
refleksję, zastanowienie się, a także pozwala spojrzeć perspektywicznie na własne
życie, ocenić, co jest w nim dobre, pożyteczne, potrzebne, a z czego można lub
trzeba zrezygnować10.
Dobrze przeżyta choroba jest wartością mobilizującą w kierunku postaw twórczych, altruistycznych, staje się darem, który można i trzeba umieć świadomie
przyjąć i wpleść w dynamizm rozwojowy osobowości. Każde przecież przeżycie
może się stać cennym budulcem w konstruowaniu budowli własnego życia11.
Tak, więc choroba może stać się pozytywnym przełomem w naszym życiu. Może
ona pozytywnie zmienić postawę wobec świata i siebie. Tylko akceptacja, a więc

10. Por. K. Osińska, Twórcza obecność chorych, Warszawa 1983.
11.	Por. K. de Walden-Gałuszko, Problemy jakości życia chorych w stanie terminalnym, [w:] J. Dobrogowski, J. Wordliczka (red.). Medycyna bólu, Warszawa 2004, s. 561-575.
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uznanie jej istnienia może stanowić pomoc, w jej twórczym przeżywaniu jednostkowym i społecznym. Tylko taka postawa umożliwia wydobycie dobra z tego, co
samo przez się dobre nie jest, umożliwia szukanie możliwości walki ze złem, jakim
jest choroba w swojej istocie.

Streszczenie
W artykule wskazano przedmiot badań i stwierdzenie współzależności, oraz poddano psychologicznej analizie związek pomiędzy poczuciem sensu życia doświadczeniem cierpienia u osób w stanie terminalnym choroby nowotworowej. Wyniki
badań potwierdzają zasadność postawionego w artykule problemu, a także prawdziwość przyjętych hipotez badawczych, które zakładają związek pomiędzy poczuciem
sensu życia i doświadczeniem cierpienia. Poczucie sensu życia w sposób istotnie
statystyczny modyfikuje doświadczenie cierpienia u badanych osób. Choroba może
stać się pozytywnym przełomem w naszym życiu. Może ona pozytywnie zmienić
postawę wobec świata i siebie. Tylko akceptacja, a więc uznanie jej istnienia może
stanowić pomoc, w jej twórczym przeżywaniu jednostkowym i społecznym. Tylko
taka postawa umożliwia wydobycie dobra z tego, co samo przez się dobre nie jest,
umożliwia szukanie możliwości walki ze złem, jakim jest choroba w swojej istocie.
Słowa kluczowe: sens życia, doświadczenie cierpienia, choroba.

Summary
The results of the study confirm both the gravity of the issue and the hypotheses
which claim that there is a relationship between finding one’s meaning of life and
suffering. Understanding the meaning of life makes a statistically significant difference regarding the way the subjects of the study perceived suffering. The disease
may be a positive breakthrough in one’s life. It can positively change one’s attitude
towards oneself and towards life. Only one’s acceptance of the disease can be helpful
in its positive effect on both one’s personal and social life. Only such an attitude
will let one find goodness in something that itself is not good. It will let one find
a way of fighting the evil that the disease is in its very nature.
Keywords: meaning of life, experiencing suffering, disease.
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RECENZJE

Recenzja wydawnicza:

Paweł Fornal, Żydzi w Urzędzie Bezpieczeństwa
w południowo-wschodniej Polsce 1944-1956,
Wydawnictwo Ruthenus, Krosno 2012, ss. 86.
Waldemar Basak
Na temat historii Żydów polskich w latach następujących bezpośrednio po II wojnie
światowej napisano już wiele, ale każda pozycja poświęcona tej problematyce poszerza obraz przeszłości – szczególnie dlatego, że wspólne dzieje Polaków i Żydów
z różnorodnych przyczyn obwarowane zostały szeregiem ograniczeń, stanowiących
dla historyków swego rodzaju katalog tematów, których badać i o których pisać
nie należało, a jeśli już, to tylko w ściśle określony sposób. Praca Pawła Fornala
wpisuje się w nurt podejmujących trudny i drażliwy temat, jaki do chwili obecnej
stawią stosunki polsko-żydowskie – w ujęciu jednak odmiennym od głównego toku
dotychczasowych opracowań, które w mniejszym lub większym zakresie omawiają
cierpienia reprezentantów Narodu Żydowskiego. Autor niniejszego opracowania
podjął temat działalności Żydów i osób pochodzenia żydowskiego w strukturach
aparatu bezpieczeństwa państwa komunistycznego po 1944 roku. Tenże aparat
wszelkimi dostępnymi metodami tłumił opór społeczny wobec narzuconej władzy
komunistycznej. Należy zatem przyjąć, że osoby zatrudnione w strukturach Urzędu
Bezpieczeństwa (niezależnie od swej narodowości czy wyznania) z założenia prowadziły działalność antynarodową i antypolską, bądź też godziły się na/z takową.
Niniejsze opracowanie w przeważającej części opiera się na materiałach źródłowych zgromadzonych w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej: Oddziałowego
Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Rzeszowie, Krakowie i Szczecinie oraz Biura Udostępniania i Archiwizacji dokumentów w Warszawie. Autor
wykorzystał akta osobowe oraz administracyjne (zbiory rozkazów personalnych
Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie i karty ewidencyjne funkcjonariuszy) oraz w znacznie węższym zakresie akta spraw karnych
Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Zainteresowanie autora skupiło się
na sprawach karnych prowadzonych przeciwko funkcjonariuszom UB, natomiast
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zupełnie pominął efektywność i jakość pracy poszczególnych funkcjonariuszy
w czym zapewne pomocna byłaby analiza zakresu czynności i akt spraw prowadzonych przez nich (zwłaszcza protokołów przesłuchań). Niestety autor nie sięgnął
do innych źródeł archiwalnych niż zgromadzone w IPN, w szczególności nie użył
w celu weryfikacji faktów relacji żyjących jeszcze świadków wydarzeń czy też ich
rodzin. Skorygowanie przywoływanych źródeł znacznie poprawiłoby standard naukowy recenzowanej monografii. Warto to zrobić, bo zawiera ona wiele ciekawych
ustaleń. W pracy uwzględniono ponadto najnowsze badania z zakresu tematyki
podobnej bądź pokrewnej zawarte w cytowanych 36 artykułach i opracowaniach.
Praca składa się z wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia, bibliografii, wykazu
skrótów i indeksu osób, które tworzą logiczną całość. W Zamiast wstępu autor
przedstawia w sposób ogólny tematykę badań, motywy którymi kierował się podejmując decyzję opracowania niniejszego tematu oraz opisuje dotychczasowe
publikacje z podobnego zakresu i wykorzystane źródła. W Struktura aparatu bezpieczeństwa i jego kadra autor opisuje tworzenie, budowę i podporządkowanie
organów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego – Wojewódzkich Urzędów
Bezpieczeństwa Publicznego – Powiatowych Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego
– komórek bezpieczeństwa przy posterunkach Milicji Obywatelskie. Ponadto omawia wewnętrzną, pionową strukturę aparatu bezpieczeństwa i jego całkowite podporządkowanie partii komunistycznej oraz sowieckim służbom specjalnym. W Sylwetki Żydów zatrudnionych w pionie operacyjno-śledczym UB autor przedstawia 18
biogramów, natomiast w Sylwetki Żydów zatrudnionych w pionie logistycznym UB
10 charakterystyk. W tych dwóch grupach funkcjonariusze zostali uporządkowani
w zależności od stanowisk zajmowanych na terenie województwa rzeszowskiego,
poczynając od najwyższych – zastępca szefa WUBP w Rzeszowie, a kończąc na
najniższych – szeregowych pracownikach UB. W ramach tych podgrup życiorysy
uporządkowano alfabetycznie i uzupełniono fotografiami aktowymi (brak fotografii
Jakuba Rauch). W Tytułem zakończenia autor dokonał statystyczno-liczbowego
podsumowania tematu badań oraz krótko ocenił motywy podejmowania przez Żydów i osoby pochodzenia żydowskiego pracy w komunistycznym aparacie terroru.
Uwagi szczegółowe: s. 7: w wierszu 6 od góry pierwszy z wyrazów przeszłości
powinien brzmieć: przyszłości; w wierszu 18 wydaje się właściwe zastąpienie wyrazu
naród wyrazem narodu; s. 8: w trzecim wierszu od dołu występuje brak liter bądź
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słowa po wyrazie operacyjny. Ponadto autor, co jest konsekwencją wykorzystania
jedynie źródeł IPN, charakteryzując sylwetki poszczególnych funkcjonariuszy zaniechał przedstawienia ich losów po zakończeniu pracy w UB, chociaż nie było
to zamierzone i potraktowane jako reguła, gdyż w pracy widoczne są dwa wyjątki
w tym zakresie: s. 46 – Cezary Monderer-Lamensdorf i s. 65 – Herman Fichtelberg-Eberbach.
Pomimo powyższych uwag, recenzowana pozycja jest stosunkowo cennym i posiadającym znaczne walory poznawcze źródłem wiedzy o funkcjonowaniu Żydów
w strukturach Urzędu Bezpieczeństwa w południowo wschodniej Polsce w latach
1944-1956. Przekazuje ona w sposób uporządkowany i interesujący znaczną dozę
faktów, z których wiele wzbogaca dotychczasowy stan wiedzy w tym zakresie. Mimo
potraktowania problematyki w ujęciu lokalnym, jest miarodajnym przykładem
z zakresu dziejów powojennych Polski. Książka ta przydatna będzie zarówno historykom, miłośnikom dziejów najnowszych jak i regionalistom. Z uznaniem należy
podkreślić prężność wydawnictwa, które wychodząc naprzeciw zainteresowaniom
społecznym, przygotowało wartościowy dokument. Książka ta jest potrzebna dlatego rekomenduję ją do druku.
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Edyta Winiarska, Waldemar Basak, Zespól
Szkół w Korczynie wobec środowiska lokalnego,
Ruthenus, Krosno 2010, ss. 232.
Janusz Gęsicki
Przedstawiona do recenzji publikacja mieści się w obfitym, na polskim rynku wydawniczym, nurcie opracowań monograficznych. Są to najczęściej historyczne
monografie poszczególnych miejscowości. Od czasu do czasu, przeważnie przy
okazjach rocznicowych, pojawiają się monografie poszczególnych szkół lub placówek oświatowych. Najnowszą tendencją w tym nurcie są monografie odchodzące
od ikonografii historycznej, a koncentrujące się na przedstawieniu wyników badań
dotyczących wybranych aspektów funkcjonowania analizowanej instytucji. W tym
nurcie należy właśnie umieścić książkę Edyty Winiarskiej i Waldemara Basaka.
Zwróciła na to uwagę dr Joanna K. Wawrzyniak pisząc we wstępie: Cennym zwyczajem w naukach społecznych jest badanie i prezentowanie instytucji edukacyjnych
w kontekście roli jaką spełnia oraz tę, którą się jej przypisuje, względem środowiska lokalnego. Prace tego rodzaju mają dużą wartość poznawczą, diagnostyczną,
a także – co szczególnie cenne – instruktażową. Przybywa takich prac, ponieważ
przybywa również placówek o tego rodzaju szczególnym charakterze i roli, jaką
realizują w poszczególnych środowiskach. Podobnie jest i tym razem.
Praca składa się z czterech rozdziałów, które składają się na logiczną całość.
Pierwszy rozdział – Podstawy i założenia teoretyczne społecznych i kulturalnych
zadań szkoły wobec środowiska lokalnego – zawiera podstawowe ustalenia terminologiczne obowiązujące w całej publikacji. Mam tu na myśli takie pojęcia jak środowisko wychowawcze, środowisko lokalne, społeczność lokalna, więź społeczna,
kultura pedagogiczna, szkoła środowiskowa, edukacja regionalna. Znajdujemy tutaj
również teoretyczne analizy zależności między różnymi aktorami życia lokalnego, które służą pokazaniu modelowych (postulowanych) relacji w tym zakresie.
Podzielam opinię autorów o decydującej roli szkoły w kształtowaniu stosunków
społecznych w środowisku lokalnym.
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W rozdziale drugim – Społeczna i kulturalna działalność Zespołu Szkół w Korczynie w środowisku lokalnym – znajdujemy klasyczny dla monografii opis środowiska
społecznego szkoły oraz inicjatyw tej placówki na rzecz jej lokalnego otoczenia.
Szkoda trochę, że nie znajdujemy tu charakterystyki miejscowości i opisu jak wyglądała oświata przed 1986 rokiem. Rozumiem, że ta data jest ważną cezurą historyczną dla Korczyna, ale byłoby to bardziej widoczne gdyby pokazane zostało
na szerszym tle historycznym.
Rozdział trzeci – Metodologia badań własnych – jest klasycznym rozdziałem
w tego typu pracach empirycznych i w zasadzie zawiera wszystkie niezbędne informacje pozwalające poznać zastosowaną procedurę badawczą i sposób operacjonalizacji problemu badawczego. Znajdują się tu jednak pewne mankamenty,
które stosunkowo łatwo wyeliminować. Na stronie 105 sformułowane są hipotezy
badawcze w formie przypuszczeń, podczas gdy najlepszą formą dla hipotez jest
zdanie oznajmujące. Na stronie 109 do zmiennych niezależnych zaliczono jedynie sprzyjające warunki organizacyjne i wychowawczo-dydaktyczne. Zawarte jest
w tym ukryte założenie, że nie ma niesprzyjających warunków w tym zakresie. Na
tym etapie procesu badawczego jest to założenie nieuprawnione. Same warunki
zupełnie wystarczą, a czy są one sprzyjające, czy nie powinno być efektem badań.
Niejasne jest również zaliczenie do zmiennych niezależnych aktywności własnej,
doświadczenia i wiedzy dzieci. Tym bardziej, że zmienną zależną jest poziom wiedzy społeczno-kulturalnej dzieci w wieku szkolnym. Ta sama zmienna jest więc
raz niezależną, a raz zależną.
Te drobne mankamenty rozdziału metodologicznego nie odbijają się jednak na
treści rozdziału czwartego – Analiza społecznego i kulturowego oddziaływania Zespołu Szkół w Korczynie na społeczność lokalną w świetle przeprowadzonych badań.
Wyniki badań zostały przedstawione czytelnie i kompetentnie zinterpretowane.
Ciekawym pomysłem było zastosowanie elementów analizy SWOT w prezentacji
mocnych i słabych stron w pracy szkoły. Szkoda, że nie została ta analiza rozszerzona na szanse i zagrożenia. W ten sposób mocniejsza byłaby podstawa do
planowania dalszych działań.
Jak z tego co dotychczas napisałem wynika, że wysoko oceniam walory recenzowanej pracy. Drobne mankamenty łatwe są do usunięcia lub nie umniejszają jej
merytorycznej wartości. Na zakończenie muszę jednak zwrócić uwagę na pewien
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istotny mankament, który w znacznym stopniu narusza standardy naukowe jakie
należy stosować w tego typu publikacjach. Sprawa dotyczy przywoływanych źródeł. W rozdziale pierwszym głównym przywoływanym źródłem jest Encyklopedia
Pedagogiczna. Dotyczy to chociażby przypisów 14, 20, 21, 44, 52, 58. To, że w tej
encyklopedii znalazły się cytaty z J. Szczepańskiego, Cz. Kupisiewicza, R. Wroczyńskiego, M. Winiarskiego jest efektem dorobku tych profesorów zawartego w licznych
autorskich publikacjach. Standardem naukowym w przypadku takich przywołań
jest odwołanie się do tekstu źródłowego, a nie pójściem na skróty i posiłkowanie się
jedynie encyklopedią. Drugim „grzechem” o podobnej randze jest zamieszczenie
przypisów (198 i 206) w rozdziale metodologicznym do pracy licencjackiej jednej
ze współautorek recenzowanej monografii. Z całym szacunkiem dla pani Edyty
Winiarskiej w zestawieniu z przywoływanymi w tym rozdziale S. Nowakiem, M.
Łobockim, J. Brzeźińskim, J. Pieterem, K. Konarzewskim nie jest ona autorytetem
z zakresu metodologii badań pedagogicznych.
Skorygowanie przywoływanych źródeł znacznie poprawiłoby standard naukowy
recenzowanej monografii. Warto to zrobić, bo zawiera ona wiele ciekawych ustaleń,
diagnoz i propozycji. Warto ją opublikować, bo może zainteresować zarówno pedagogów społecznych, socjologów jak i działaczy samorządowych oraz nauczycieli.
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A.M. Basak, L. Przybylska, Aktualność założeń
programu wychowawczego bł. Marceliny
Darowskiej (1827-1911). Studium w świetle
badań absolwentów Szkoły Sióstr Niepokalanek
w Jarosławiu, Ruthenus, Krosno – Jarosław
2012, ss. 177.
Helena Słotwińska
Świadomość olbrzymiego znaczenia wychowania w życiu człowieka i ciągle wzrastający wpływ wychowania na współczesny postęp w różnych dziedzinach sprawia, że podejmuje się coraz większe wysiłki w celu większego doskonalenia pracy
wychowawczej. Po załamaniu się systemu wychowania socjalistycznego, kiedy
w jego miejsce wchodzą systemy wychowawcze nowatorskie o nikłej wartości,
a wśród nich tendencje liberalistyczne, poszukiwanie odpowiednich programów
wychowawczych staje się wprost obowiązkiem wychowawców, dla których dobro
człowieka i Ojczyzny stanowi najwyższą wartość. W ich szeregi włączają się Alina
Maria Basak i Lidia Przybylska, oddając do druku książkę pt. Aktualność założeń
programu wychowawczego bł. Marceliny Darowskiej (1827-1911). Studium w świetle
badań absolwentów Szkoły Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu.
Strukturę niniejszej pozycji tworzy karta tytułowa, spis treści, wstęp, cztery rozdziały, wnioski i postulaty, zakończenie, bibliografia, spis tabel i spis wykresów
i zakończenie. W strukturze jest widoczne logiczne uporządkowanie poszczególnych zagadnień, które wnoszą swój wkład do rozwiązania problemu zasadniczego.
Wyraźnie został określony przedmiot podjętych badań, problem główny i problemy
szczegółowe, a także hipoteza główna i hipotezy szczegółowe. Cel jaki wyznaczyły
sobie Autorki niniejszej książki, zarówno teoretyczny jak i praktyczno-wdrożeniowy, uzasadniał podjęcie badań naukowych i został osiągnięty w zadawalającym
stopniu. Przyczyniły się do tego opracowanie trzech istotnych zagadnień szczegółowych, a mianowicie: przedstawienie zarysu problematyki dotyczącej postaw
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(rozdział II) oraz metodologii badań własnych (rozdział III), a przede wszystkim
analiza wyników osiągniętych w badaniach własnych (rozdział IV).
Autorki postąpiły właściwie, rozpoczynając swoje opracowanie od ukazania
postaci bł. Marceliny Darowskiej oraz jej programu wychowawczego, przytaczając
także aktualne pozycje naukowe zajmujące się zagadnieniem wychowania religijnego. (rozdział I). Problematyka ta stała się właściwym tłem dla podjęcia badań
dotyczących zasadniczego problemu tej pracy. Należy podkreślić, że przy opracowywaniu zagadnień zawartych w pierwszym rozdziale wykorzystano odpowiednie
dokumenty archiwalne.
Zastosowanie w przeprowadzonych badaniach metody sondażu diagnostycznego
oraz kwestionariusza ankiety, umożliwiły uzyskanie wiarygodnych wyników badań.
Potwierdzają one duży wpływ na uczniów jaki wywiera Szkoła Sióstr Niepokalanek
w Jarosławiu. Stosowany tutaj program wychowawczy bł. Marceliny Darłowskiej,
w sposób szczególny podkreśla kierowanie się w życiu młodzieży prawdą, miłością
i dobrem. Podkreśla on także potrzebę budzenia świadomości narodowej i wynikających z bycia Polakiem obowiązków wobec Boga i Ojczyzny. Ankietowani
potwierdzili, że nauka w tej szkole pozwoliła im osiągnąć nie tylko w dużym stopniu
rozwój intelektualny, ale również doprowadziła ich do uformowania właściwych
postaw życiowych.
Autorki książki Aktualność założeń programu wychowawczego bł. Marceliny Darowskiej (1827-1911). Studium w świetle badań absolwentów Szkoły Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu, Alina Maria Basak i Lidia Przybylska, odczytały bardzo ważny
znak czasów, jakim jest problem odpowiedniego wychowania młodzieży, poprzez
propagowanie i upowszechnienie tak ważnego dla nauczycieli i wychowawców,
cennego programu bł. Marceliny Darowskiej. Należy mieć nadzieję, że książka ta
znajdzie szerokie grono odbiorców, nie tylko wśród nauczycieli i wychowawców
lecz wszystkich, którym los polskiej młodzieży nie jest obojętny.
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