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OD REDAKCJI
Joanna Maj
Oddajemy w ręce Czytelników kolejny numer 4(32)/2019 „Karpackiego Przeglądu
Naukowego”, który tradycyjnie porusza ważne kwestie prawne, społeczne i historyczne, prezentując zarówno analizy teoretyczne, jak i raporty z badań. Uzupełnieniem
rozpraw naukowych są sprawozdania z konferencji będące integralną częścią pisma.
W części pierwszej czasopisma prezentowane są rozprawy naukowe. Numer otwiera artykuł Rola komunikacji społecznej i medialnej w kontekście społecznej odpowiedzialności administracji publicznej. Renata Zarzycka-Bienias i Robert Witek podkreślają, że komunikacja społeczna w ujęciu jej odpowiedzialności to temat złożony
i wymagający zrozumienia zarówno procesów związanych z mediatyzacją naszej
rzeczywistości, jak i uwarunkowań społeczno-prawnych funkcjonowania administracji publicznej, jej roli oraz funkcji społecznych. Odpowiedzialność w procesie
komunikacji przejawia się na wielu płaszczyznach procesu komunikowania, a jej
odpowiednia implementacja powinna uwzględniać szereg opisywanych przez autorów zmiennych, pochodzenia zewnętrznego, jak i wewnętrznego, względem aktów
komunikacji. Autorką kolejnego artykułu Bezpieczeństwo ludności cywilnej a zarządzanie kryzysowe w świetle działań systemu jest Maria Łukawska, która podkreśla,
że bezpieczeństwo ludności cywilnej jest jedną z najważniejszych potrzeb społecznych
w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzi. Celem pracy jest określenie istoty
bezpieczeństwa ludności cywilnej i ukazanie znaczenia zarządzania kryzysowego
w świetle działania systemu oraz wskazanie najistotniejszych czynników wpływających na to bezpieczeństwo. Wspieranie ludności cywilnej w trudnej sytuacji życiowej
to cel priorytetowy państwa reprezentowanego przez odpowiednio przygotowane
zespoły Straży Pożarnej, Policji czy Ratownictwa Medycznego. Ich czynne włączanie
się w bezpieczeństwo społeczne zapewnienia poczucie stabilności i zaufania. Następnie, Grażyna Kącicka i Renata Radochońska-Jarosz prezentują Zarządzanie kryzysowe na szczeblu terytorialnym na przykładzie powiatu jarosławskiego. Na wstępie
omówiono zagadnienia zarządzania kryzysowego oraz definicje odnoszące się do
bezpieczeństwa publicznego na szczeblu terytorialnym. Zaprezentowano również
pojęcia społeczności oraz przestrzeni lokalnej. Zwieńczenie tych teoretycznych rozważań to omówienie znaczenia działań podejmowanych w zakresie zarządzania
7
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kryzysowego na terenie powiatu jarosławskiego, wpływających na bezpieczeństwo
lokalne. Z kolei Arkadiusz Leszczyński podejmuje próbę określenia Roli Państwowej
Straży Pożarnej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli. Pomimo faktu, że pożary
od zawsze zagrażały człowiekowi, trudno doszukać się materiałów dotyczących przemyślanej ochrony przeciwpożarowej w odleglejszych czasach. Zagrożenie pożarowe
w średniowiecznej Polsce było wyjątkowo duże ze względu na wszechobecną ciasnotę panującą w miastach i z uwagi na fakt, że zdecydowana większość budowli wznoszona była z łatwopalnych materiałów. W czasach średniowiecza nie istniały żadne
uregulowania ochrony przeciwpożarowej, które w miarę rosnących zagrożeń ewoluowały, tworząc obostrzenia dla społeczności w celu ochrony przeciwpożarowej. Z czasem społeczeństwo zaczęło się organizować w struktury samoochrony. Czas rozbiorów charakteryzował się dużym zróżnicowaniem w podejściu do zagadnień ochrony
przeciwpożarowej przez zaborców. Pierwsza Zawodowa Straż Pożarna powstała w Warszawie w roku 1836, a pierwsza Ochotnicza Straż Pożarna w Poznaniu w roku 1845.
Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku na skutek zmian
ustrojowych, politycznych i gospodarczych w Polsce, a także wzrostu różnego rodzaju zagrożeń, stało się konieczne dokonanie radykalnych zmian w systemie ochrony
przeciwpożarowej. Już w roku 1988 rozpoczęto prace nad systemowymi rozwiązaniami prawno-organizacyjnymi, dotyczącymi szerokiego zakresu ratownictwa, w postaci projektów nowych ustaw. Ostatecznie powstała Państwowa Straż Pożarna, jako
zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Arkadiusz Machniak w opracowaniu Radykalizm ekologiczny i jego wpływ
na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa dowodzi, iż bezpieczeństwo ekologiczne,
zwane inaczej środowiskowym, stanowi nowy znaczący wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego. Jest istotnym stanem z punktu widzenia bezpieczeństwa wewnętrznego danego państwa. Odgrywa również istotną rolę w stosunkach
międzynarodowych. W XX wieku rozwinął się nurt ekstremizmu, inspirowanego
ideami ekologicznymi, którego zwolennicy sięgają niejednokrotnie po przemoc, jako
narzędzie realizacji swych celów. Radykalizacja skrajnych ruchów ekologicznych
może stanowić zagrożenie dla stabilizacji państwa i jego pozycji międzynarodowej.
Daniel Jakimiec przedstawia Glosę do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia
27 września 2012 roku III CSK 303/11. Ujawnienie roszczenia w księdze wieczystej
na podstawie art. 16 ust. 1 u.k.w.h. w zw. z art. 16 ust. 2 pkt 2 u.k.w.h. powoduje
8
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swego rodzaju jego urzeczowienie w tym sensie, że zgodnie z art. 17 u.k.w.h. może
być dochodzone przeciwko każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości względem
praw nabytych przez czynność prawną po jego ujawnieniu. Przez ujawnienie w księdze wieczystej roszczenie powódki na podstawie tego przepisu uzyskało rozszerzoną
skuteczność prawną i przekształciło się z roszczenia przeciwko oznaczonej osobie
w roszczenie przeciwko każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości. Stwierdzić
można, że powyższy wpis wieczystoksięgowy jest rozwiązaniem, które dąży do ochrony interesu prawego nie tylko podmiotów wymienionych w jego treści, ale także
zainteresowanych stanem prawnym nieruchomości. Wpis ten służy urzeczywistnieniu bezpieczeństwa obrotu prawnego. Z kolei Anna Lorens w pracy Mieszkalnictwo
wspomagane jako model deinstytucjonalizacji usług bytowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną zawarła rozważania wskazujące na potrzebę rozwoju systemu wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez tworzenie środowiskowych form mieszkalnictwa. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie
muszą być skazane na zamieszkanie w domach pomocy społecznej, czyli dużych
instytucjach. Przy zapewnieniu odpowiedniego wsparcia asystenckiego mogą mieszkać w małych, rodzinnych formach, tj. mieszkaniach wspomaganych. Konwencja
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych gwarantuje im prawo do realizowania
niezależnego życia, również w zakresie zamieszkania. Nakłada też obowiązek na
Państwa Strony do podejmowania działań zmierzających do tworzenia środowiskowych form mieszkalnictwa dla osób z niepełnosprawnością, będących alternatywą
dla dużych domów pomocy społecznej. Następnie, Dorota Janułajtys w artykule
Terapia schematów i techniki mindfulness w pracy z dziećmi i młodzieżą o zaburzonych
kompetencjach emocjonalno-społecznych w szkole porusza ważne w pracy praktycznej
zagadnienia dotyczące zaburzeń kompetencji emocjonalno-społecznych oraz szeroko pojętej współczesnej profilaktyki. Podaje, na czym polega typologia zachowań
osób niedostosowanych społecznie według Aschenbacha. Wskazuje na potrzebę
zastosowania nowych metod terapeutycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą o różnych zaburzeniach zachowania. Szczególną uwagę zwraca na mindfulness oraz terapię schematów jako praktyk wspierających pracę z dziećmi i młodzieżą na wczesnych
etapach dorastania. Rafał Adamczewski w opracowaniu Rodzinne formy pieczy zastępczej w Polsce podkreśla, iż w sytuacji, gdy dziecko nie może pozostawać pod
opieką swoich rodziców biologicznych, państwo zobowiązane jest do organizowania
dla niego środowiska opieki zastępczej. Najogólniej pieczę zastępczą podzielić można
9

OD REDAKCJI

na instytucjonalną (wszelkiego rodzaju placówki) oraz rodzinną (rodziny zastępcze,
rodzinne domy dziecka). Niestety, mimo tego, że rodziny zastępcze i rodzinne domy
dziecka mają w Polsce wieloletnią tradycję, w dalszym ciągu nasza wiedza na ich
temat jest niewystarczająca. Zasadne wydaje się zatem przybliżenie jej, zwłaszcza, że
posługujemy się w tym zakresie wiedzą szczątkową, nieusystematyzowaną a także
tzw. antywiedzą. Z kolei Dominika Kmecová w artykule Posvätný charakter voľného
času v náboženstve a kultúre wnioskuje, iż dzisiejsze rozumienie czasu wolnego jest
wynikiem długiej ewolucji konceptualizacji. Żyjemy w czasach, gdy współczesne
społeczeństwo przeżywa kryzys. Najbardziej zapracowanym ludziom trudno jest
połączyć wymagania zawodowe z życiem rodzinnym i zarezerwować jeszcze czas
wolny na wypoczynek oraz realizację zainteresowań i pasji. Religia i kultura w społeczeństwie oddziałują na ludzi w takim stopniu, w jakim się oni na nie otwierają.
Czas święty jest tym, który jest skierowany ku Bogu. Ważną rzeczą dla postrzegania
czasu jest doświadczenie czasu wolnego w religii i kulturze. Doświadczenie religijne
uznaje święty czas za źródło każdej widzialnej rzeczywistości. Dla osoby religijnej
jest on fundamentem, ma nieskończoną wartość w jej życiu. Kultura w społeczeństwie
rozwija się w oparciu o czas wolny, nadając człowiekowi inny wymiar. Święty charakter czasu wolnego w religii i kulturze wzbogaca człowieka w codziennym życiu.
Prezentowana praca koncentruje się na wpływie czasu wolnego na człowieka.
W drugiej części pisma zamieszczono sprawozdania z konferencji. Renata Zarzycka-Bienias prezentuje Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej konferencji naukowej
„Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej – wymiar informacyjny” –
Rzeszów 17.10.2019 r. oraz Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Cyberprzestrzeń
– zagrożenia i szanse w wychowaniu i edukacji” – Rzeszów 29.11.2019 r.
Prezentowane w tym numerze „Karpackiego Przeglądu Naukowego” teksty poświęcone zostały zróżnicowanej problematyce, ważnej ze społecznego punktu widzenia.
Mamy nadzieję, że spotkają się one z zainteresowaniem Czytelników, skłonią do
refleksji i podjęcia dyskusji naukowej.
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Rola komunikacji społecznej i medialnej
w kontekście społecznej odpowiedzialności
administracji publicznej
Renata Zarzycka-Bienias1, Robert Witek2

Wprowadzenie
Przekaz informacji oraz proces dzielenia się wiedzą, powinny być obecnie priorytetowymi obszarami w życiu każdej organizacji. Stąd celem badań autorów, jest pokazanie podstawowych zasad w zakresie efektywnego komunikowania się administracji
publicznej z mediami i ze społeczeństwem.
W otaczającej nas rzeczywistości, poprawny proces komunikowania jest jednym
z podstawowych procesów. Gwarantuje on funkcjonowanie organizacji na satysfakcjonującym poziomie oceny jej skuteczności. Problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu została w pełni zaabsorbowana w świadomości społecznej
i w szerokim zakresie omówiona w literaturze naukowej, jako CSR (ang. Corporate
Social Responsibility). Od wielu lat wzrasta też świadomość znaczenia CSR wśród podmiotów niekomercyjnych, jakimi między innymi są również instytucje administracji
publicznej, które w swojej misji powinny być instytucjami społecznie odpowiedzialnymi. Jednak społeczna odpowiedzialność administracji publicznej, wciąż pozostaje
zjawiskiem, które w przekonaniu autorów, nie zostało poddane wystarczającej refleksji
naukowej, mimo że zasadności tego wymiaru działania aparatu państwa, nie można
w żaden sposób zanegować. Autorzy podjęli plan, aby omówić ujęcie kompleksowe,
definiujące powyższe zagadnienia.

Definicja i istota komunikacji w ujęciu teoretycznym
Powtarzając za profesorem Tomaszem Goban-Klasem nie możemy mówić wyłącznie
o jednej „nauce o komunikowaniu”3. Trudno jest też przyjąć jedną, ogólną definicję
komunikowania, czy też komunikacji. Przykładowo, w książce „Communication as
1.	Mgr Renata Zarzycka-Bienias, doktorantka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania (UITM)
w Rzeszowie.
2. Mgr Robert Witek, doktorant Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania (UITM) w Rzeszowie.
3.	T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu,
Kraków 2001, s. 33.
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CultureEssays”, James Carey zdefiniował komunikację, jako „symboliczny proces,
w toku, którego rzeczywistość jest tworzona, podtrzymywana, naprawiana i przekształcana”. Według J. Carey, życie społeczne, to coś więcej niż władza i handel, gdyż
„obejmuje ono także wspólne doświadczenia estetyczne, idee religijne, osobiste wartości i uczucia, pojęcia intelektualne – porządek rytualny”4. Natomiast John B. Thomson
w swojej książce „Media i nowoczesność – społeczna teoria mediów” zauważa, iż ludzie
żyjący w różnych grupach społecznych, przestrzeniach czasowych i terytorialnych,
zanurzeni w rozmaitych kulturach i religiach, od wieków angażowali się w produkcję
i wymianę informacji oraz symbolicznych treści. Opisując proces komunikowania
się, uważa on, iż „od najwcześniejszych form użycia języka i gestów, po najnowsze
osiągnięcia technologii komputerowych wytwarzanie, przechowywanie oraz obieg
informacji, i treści symbolicznej, były centralnymi aspektami życia społecznego”5.

Proces komunikowania i jego cele
Dla autora książki „Mówienie i poznawanie” Johna L. Austina, badacza języka od
entomologicznego opisu zjawisk językowych, poprzez ich ogólną teorię, do filozofii
sięgającej podstaw naszego języka, a więc podstaw naszego świata, podstawą komunikacji, umożliwiającą stworzenie teorii aktów mowy, było pragmatyczne podejście
do języka i jego użycia. Uważał, że „wygłoszenie wypowiedzi jest wykonaniem jakiejś
czynności, jest czymś, o czym nie myśli się normalnie jak tylko o powiedzeniu czegoś”6.
W swoich pracach, Austin zwrócił uwagę na fakt, że używanie języka, jest działalnością społeczną, dzięki której jednostki ustanawiają i odnawiają stosunki między
sobą. Jeśli komunikowanie jest formą działania, to analiza komunikowania, powinna
być przynajmniej częściowo oparta na analizie tego działania z uwzględnieniem skoncentrowania na społeczny jej charakter7. Każdy człowiek wywiera wpływ na innych,
nawet bez socjalistycznej znajomości technik wywierania wpływu i manipulacji.
W reakcji na bodziec słowny pochodzący z komunikacji, z nieświadomego umysłu
człowieka, płynie interakcja w postaci różnego typu zachowania nawet, jeśli o nim
nie myśli i wykonuje je nieświadomie8. Tym samym proces komunikowania może
4. J. Carey, Communication as Culture Essays, New York 1989, s. 38.
5. J.B. Thomson, Media i nowoczesność – społeczna teoria mediów, Wrocław 2006, s. 19.
6. J.L. Austin, Mówienie i poznawanie, Tłum B. Chwedończuk, Warszawa1993, s. 555.
7. J.B. Thomson, Media i nowoczesność…, s. 19.
8. P. Znyk, Oś komunikacji do manipulacji. Mechanizmy wywierania wpływu, Łódź 2008, s. 89.
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być tylko jednokierunkowy bądź dwukierunkowy z tendencją interakcji prowadzącej
do „sprzężenia zwrotnego”, pomimo tego, czy w pojedynczych aktach komunikacji
następuje odwrócenie ról między nadawcą i odbiorcą, czy też nie. Przy takim rozumieniu, „komunikowanie” odnosi się ściśle do aktu komunikowania lub do jednokierunkowego procesu komunikowania. Natomiast, kiedy mówimy o dwukierunkowym
procesie komunikowania, wtedy definiujemy to, jako „komunikowanie się”9.
W otaczającej nas rzeczywistości, jednym z podstawowych procesów gwarantujących funkcjonowanie organizacji na satysfakcjonującym poziomie oceny jej skuteczności, jest proces komunikowania10. W skład tego procesu dla organów administracji
publicznej wchodzą:
– komunikacja zewnętrzna – z otoczeniem podmiotu,
– komunikacja wewnętrzna,
– sposób gromadzenia informacji, jej przechowywania oraz procesowania,
– sposób, w jaki informacja jest przekazywana obywatelom11.
Z uwagi jednak na dość szeroki zakres tematyczny definiowania „komunikacji”,
w dalszej części artykułu, autorzy chcą skupić uwagę, szczególnie na jednym z jej
obszarów – na komunikacji administracji publicznej z otoczeniem.

Akt i typ komunikowania
Za definicję komunikacji możemy przyjąć, że jest to proces interakcji, jako akt wymiany
myśli i poglądów oraz przekazywanie wyżej wymienionych w określonym celu, z którego
wynika, że aktywna czynność i wynikające z niej zachowanie, odbywa się w określonym
czasie. Jest to, zatem proces komunikowania wynikły z sekwencji różnych zdarzeń, co
określane jest, jako akt komunikowania. Jest to proces sekwencji powiązanych ze sobą
aktów (minimum dwóch). Każdy akt komunikowania ma jednokierunkowy charakter.
Należy przy tym zwrócić uwagę na poziomy czy też szczeble komunikowania,
przedstawione w formie graficznej przez McQuaila, który dość klarownie usystematyzował i pokazał graficznie, komunikowanie społeczeństwa na poziomie aktów
i procesu komunikacji12.
9. D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2012, s. 28–29.
10.	K. Serafin, Skuteczna komunikacja w podmiotach administracji publicznej, „Governance – Korporacje, Instytucje publiczne, sieci”, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego,
Katowice 2013, s. 136.
11. A. Ferens, I. Macek, Administracja i polityka. Wprowadzenie, Wrocław 1999, s. 147.
12. Tamże, s. 30.
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Rysunek 1. Piramida komunikacji, Denis McQuail13

Komunikowanie masowe, to jeden z wielu procesów komunikowania społecznego.
Piramida komunikacji McQuail’a, kładzie nacisk na kontekst społeczny i skalę procesów komunikacji. U jej podstawy znajdują się podstawowe czynniki komunikacji
interpersonalnej, formujące się nieustannie w umyśle człowieka. Na środkowym
poziomie diagramu znalazły się grupy ludzi i zbiorowości oraz wspólnoty lokalne,
zrzeszające ludzi zgodnie z ich charakterem działania, zainteresowaniami, formami
aktywności, obszarem zamieszkania i otoczeniem oraz potrzebami14. Idąc dalej w potrzeby rozważań autorów, w tym miejscu warto zwrócić szczególną uwagę na celowość
komunikacji i w taki sposób konstruować jej definicję, aby opisywała ona precyzyjnie cele, jakie stawiamy przed komunikacją grupową, a dalej przed komunikacją
13. D. McQuail, Mass Communication Theory, London 1994, s. 36.
14.	M. Wilczyńska, M. Nowak, J. Kućka, J. Sawicka, K. Sztajerwald, Moc coachingu. Poznaj narzędzia
rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste, Gliwice 2013, s. 163.
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administracji publicznej oraz by dało się wskazać te jej aspekty, które będą świadczyły
o jej odpowiedzialności.
Na najwyższych szczeblach piramidy, znalazła się „instytucja” związana ściśle
z oświatą, systemem opieki socjalnej, religią, wymiarem sprawiedliwości, władzą
państwową. Natomiast na samym szczycie piramidy znalazło się komunikowanie
najbardziej dziś powszechne – komunikowanie masowe15.

Istota komunikacji społecznej w aspekcie odpowiedzialności
administracji publicznej
Mając na uwadze celowość komunikacji, należało wyjść od celów, jakie stawiane są
przed administracją publiczną, aby na tej bazie, móc konstruować cele dla komunikacji. Adaptując cele polityki informacyjnej, jakie dla urzędów gminy opisał J. Kozłowski16 – uogólniając je na organy administracji publicznej, możemy przedstawić je, jako:
1. Realizowanie prawa obywateli do informacji
2. Tworzenie efektywnego systemu komunikowania się ze społeczeństwem
3. Wypracowywanie płaszczyzny porozumienia pomiędzy danym urzędem a społecznością będącą w zasięgu (wielopłaszczyznowym) jego oddziaływania
4. Promocja zewnętrzna działalności danego urzędu.
Jak wynika z powyższego, podstawowym celem administracji publicznej w sferze
komunikacji jest realizowanie prawa obywateli do informacji. McQuail doprecyzowuje swoją definicję odpowiedzialnych mediów poprzez dodanie kryteriów etycznego działania, jakie powinny być spełnione, by zagwarantować odpowiedzialność
mediów, a mianowicie:
1. Poszanowanie prawa wolności publikacji
2. Zapobieganie krzywdom, jakie mogą wynikać zarówno dla jednostek, jak i społeczeństw, które mogą wynikać z danej publikacji
3. Propagowanie aspektów pozytywnych publikacji17.
Wobec powyższych widzimy, że kryteria te wpisują się idealnie w cele polityki
informacyjnej Kozłowskiego, przytoczone powyżej. Autorzy tego artykułu odważyli
się wysnuć wniosek i sformułować definicję odpowiedzialnych mediów, twierdząc,
15. M. Mrozowski, Media masowe, władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001, s. 31.
16.	J. Kozłowski, Polityka informacyjna gminy, [w:] J. Regulaska, Grochem o ścianę. Polityka informacyjna gminy, Warszawa 1997, s. 29.
17. Tamże.
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że „każda skuteczna i poprawna forma komunikacji społecznej, mająca na uwadze odpowiedzialne komunikowanie treści, będzie funkcjonowała w poszanowaniu
prawa, mając na celu dobro społeczności, do której kierowane są akty komunikacji,
a jednym z głównych jej celów, będzie budowanie płaszczyzn porozumienia poprzez
promowanie pozytywnych wartości komunikacji oraz działalności publicznej”18.
Chcąc realizować ten cel skutecznie, co jest przedmiotem rozważań, należy kierować
się kryteriami dobrej informacji w sposób odpowiedzialny, do których prof. Goban-Klas zaliczył: użyteczność, dostępność, operatywność, trafność, zrozumiałość,
prawdziwość, wiarygodność, rzetelność, systemowość, weryfikowalność19. Przekazywanie informacji w oparciu o wymienione wyżej kryteria jest jednym z kluczowych warunków uzyskania satysfakcjonujących efektów, prowadzących do działań
komunikacyjnych podmiotów odpowiedzialnych za realizowanie prawa obywateli
do dostępu do informacji.
Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego PWN, odpowiedzialność to: „obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje lub czyjeś czyny” lub też „przyjęcie
na siebie obowiązku zadbania o kogoś lub o coś”20. O ile zdefiniowanie pojęcia odpowiedzialności może być stosunkowo łatwe, jeżeli będziemy posiłkować się ogólnie
dostępnymi definicjami słownikowymi lub ogólnymi definicjami uznanych autorytetów, o tyle zdefiniowanie pojęcia odpowiedzialnej komunikacji stwarza już więcej problemów, rodzących wyzwania poszukiwania rozwiązań i możliwości, aby dostosować
definicję odpowiedzialnego komunikowania, kierunkując ją na cele, jakim ma ona
służyć. Przykładowo o odpowiedzialności mediów pisze wielu autorów. Na potrzeby
tej pracy, zacytujemy definicję McQuaila. Brzmi ona następująco: „Odpowiedzialność
mediów to wszelkie dobrowolne lub niedobrowolne procesy, w toku których media
odpowiadają bezpośrednio lub pośrednio przed swoim społeczeństwem, za jakość
i/lub za skutki publikacji”21.

18. Definicja własna autorów.
19.	T. Goban-Klas, System informacji w państwie a system komunikacji społecznej, „Przekazy i Opinie”
1999, nr 2, s. 14.
20.	
Słownik Języka Polskiego, PWN, https://sjp.pwn.pl/slowniki/odpowiedzialno%C5%9B%C4%87.
html, pobrano 04.09.2019.
21. D. McQuail, Teoria komunikowania masowego…, s. 215.
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Prawo obywateli do informacji, jako cele administracji publicznej
w sferze komunikacji
Komunikacja nie występuje w próżni, lecz zawsze w konkretnych środowiskach,
zawierających szereg elementów mających na nią wpływ, należy również spojrzeć
na elementy występujące w danym kontekście komunikacyjnym i dokonać analizy
ich funkcjonowania. Wobec powyższych informacji, na potrzeby powyższych rozważań, autorzy przyjmują definicję odpowiedzialnej komunikacji w administracji
publicznej, jako sformułowanie następującej treści: „Odpowiedzialna komunikacja
w administracji publicznej, stanowi wszystkie działania komunikacyjne podejmowane
przez urząd administracji publicznej, zarówno masowe, jak i interpersonalne, które
pozwalają realizować prawo obywateli dostępu do informacji, w zgodzie z zasadami
wzajemnego szacunku, zrozumienia i pozytywnych relacji”22.
Pojęcie administracji publicznej funkcjonuje w dwóch aspektach:
– instytucjonalnym,
– czynnościowym, czy też funkcjonalnym23.
Z uwagi na funkcje, jakie są pełnione przez administrację publiczną na rzecz społeczeństwa, możemy wyróżnić jej rolę, jako:
– Ingerującą (policyjną, reglamentacyjną)
–Z
 arządczą (właścicielską, zawiadowczą, administrowanie infrastrukturą)
– Świadczącą czy też usługodawczą (pomoc społeczna, zabezpieczenie potrzeb
zdrowotnych obywateli).
Działalność administracji publicznej prowadzona jest w ramach przepisów obowiązującego prawa, w szczególności prawa administracyjnego i cywilnego, a w określonych przypadkach – również prawa karnego, jak np. w przypadku nałożenia grzywny,
za określone prawem zabronione czyny24. Z uwagi na uwarunkowania normatywne
funkcjonowania administracji publicznej, jej cele komunikacyjne będą również uwarunkowane systemem obowiązującego prawa. Z uwagi na wymaganą we wszelkich
przejawach standaryzację komunikacji na linii państwo – obywatel, podejmowano
szereg działań, których celem było wypracowanie modelu funkcjonowania, a w tym
również komunikowania, które jak pisze prof. B. Dobek-Ostrowska, obejmuje całość
22. Definicja własna autorów.
23.	T. Bąkowski, K. Żukowski (red.), Leksykon prawa administracyjnego materialnego. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2016, s. 1.
24. Tamże, s. 4.
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zachowań międzyludzkich. Jednym z takich dokumentów jest pochodzący z 2008
roku – „Siedem kroków do Karty Obywatela zawierającej standardy usług”. Jest to
broszura, której zadaniem jest pomoc we wprowadzeniu Karty Obywatela – czyli
wprowadzeniu w proces zaangażowania danej instytucji administracji publicznej, do
doskonalenia jakości świadczonych przez nią usług, zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa oraz zagwarantowaniu ich jakości i standardów25. Dokument ten odnosi
się do opisanych w nim trzech „K”:
– Klient – obsługa ma być na niego zorientowana
– Komunikacja
– Kontrola26.
Jak wynika z tego dokumentu, orientacja na klienta oraz na komunikację z nim
jest tu kluczowa, gdyż ma na celu zagwarantowanie sprawnej oraz skutecznej współpracy administracji publicznej z obywatelami. Na istotę zagadnienia współpracy
z otoczeniem, której głównym przejawem w omawianym przez nas środowisku jest
komunikacja, zwracają również uwagę eksperci Polskiej Nagrody Jakości. Raporty
ekspertów PNJ za lata 2000–2008 wśród słabych stron analizowanych organizacji,
wskazują na „brak sparametryzowanych celów związanych z relacjami z otoczeniem”27. Jest faktem oczywistym, że obywatele oczekują ujednoliconego sposobu
przekazywania wiedzy przez urzędy administracji publicznej, co w potocznym rozumieniu będzie gwarantowało wspominane już wcześniej zasady dobrej informacji,
głównie: zrozumiałość, systemowość i weryfikowalność. Wobec powyższego, występują tu dwie strony procesu komunikacji, w którym mamy do czynienia z zakłóconą
symetrią. Z jednej strony, mamy organy administracji publicznej, posiadające pozycję
uprzywilejowaną w kontekście posiadanej wiedzy oraz możliwości prawnych wpływania na funkcjonowanie obywateli. W tym modelu komunikacja ukierunkowana
jest od organów reprezentujących władzę do obywateli. Z drugiej zaś strony, mamy
obywateli, którzy są odbiorcą komunikatów. Mają oni jednak ograniczony wpływ
na proces komunikacji tzn. bardzo niski poziom „sprzężenia zwrotnego”, co może
25.	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Siedem kroków do Karty Obywatela zawierającej Standardy
Usług. Plan wdrożenia w instytucjach publicznych, Warszawa 2008, s. 6.
26. Tamże.
27.	P. Rogala, Współpraca ze społeczeństwem cechą doskonalącej się organizacji – wyniki badania
polskich organizacji, „Społeczna odpowiedzialność organizacji: perspektywa badawcza i wyzwania
praktyczne” 2010, nr 100, s. 205.
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powodować problemy z właściwym zrozumieniem komunikatów, a co za tym idzie,
z odpowiednimi i poprawnymi na nie reakcjami. Zrozumienie uwarunkowań takiej
formy komunikacji z jej ograniczeniami jest kluczowe w mówieniu o odpowiedzialnej
komunikacji. Natomiast odpowiedzialna komunikacja organów administracji publicznej będzie realizowała prawem precyzyjnie określone i stawiane przed nią cele.
W tym konkretnym przypadku, poza wymienianymi przez prof. B. Dobek-Ostrowską
dzieleniem się wiedzą i informacjami, wywołuje ona określone i opisane przepisami
prawa skutki społeczne oraz prawne28.
Ponieważ informacje, które są przekazywane w procesie komunikowania na linii
administracja publiczna – społeczeństwo – obywatel, dotyczą, jak to opisuje Serafin,
„określonego stanu faktycznego, stanu prawnego czy wynikających z nich konsekwencji”29, należy pamiętać, że na skuteczność procesu komunikacji, poza opisywaną przez
W. Tarasa ograniczoną zdolnością rozumienia informacji adresata tego konkretnego
procesu komunikacji, mają wpływ czynniki zewnętrzne i wewnętrzne stron komunikowania30. Poza tym, czynniki zewnętrzne warunkujące rzeczywistość procesów
komunikowania, dotyczą zarówno nadawców, jak i odbiorców. Funkcjonują one
w skali makro, jako czynniki geopolityczne, jak na przykład wojny czy też kryzysy
gospodarcze. Dla potrzeb rozważań tego artykułu, nie będziemy szerzej zajmować
się czynnikami opisanymi, jako funkcjonujące w skali makro, gdyż celem tej pracy
jest omówienie odpowiedzialnej komunikacji. Autorzy tej pracy uważają, że należało
jednak wspomnieć o możliwym wpływie czynników makro na proces.
Na rysunku nr 2 zamieszczono uproszczone zależności pomiędzy uczestnikami
procesu komunikowania oraz elementy mające wpływ, na jakość komunikacji, a co za
tym idzie, wpływające na jej skuteczność w realizacji celów, jakie są przed nią stawiane.

28. B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2012, s. 63.
29. K. Serafin, Skuteczna komunikacja w podmiotach administracji publicznej…, s. 137.
30. W. Taras, Informowanie obywateli przez administrację, Wrocław 1992, s. 14.
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Rysunek 2. Elementy wpływające na skuteczność i efektywność procesu komunikacji
na linii administracja publiczna – społeczeństwo

Źródło: opracowanie własne autorów

Komunikacja na tym diagramie, w dużej mierze jest jednostronna, przy czym
organy administracji publicznej starają się wprowadzać rozwiązania, jak wspomniana wcześniej między innymi Karta Obywatela, zapewniająca podstawowy poziom
sprzężenia zwrotnego i wprowadzająca interakcyjność tego procesu. Jednak rozwiązania te nie są jeszcze na tyle rozwinięte, by można było mówić o pełnym dialogu31.
Jak widać na grafice, znaczenie jakości procesu komunikacji nadają szumy. Są to
czynniki wpływające na komunikację społeczną administracji publicznej z odbiorcą.
Dotyczą zarówno nadawcy, odbiorcy, jak i samego komunikatu. Zależą od postawy
rozkodowania informacji przekazu przez odbiorcę, czy też jego nadawcę oraz od
stopnia, w jakim dany organ, czy też jego komunikat, wpływać będą na funkcjonowanie odbiorcy. Poza elementami takimi, jak „szum zewnętrzny”, z uwagi na czynniki
zewnętrzne, np. panujący upał lub też „szum wewnętrzny”, jak na przykład ból głowy
pracownika urzędu lub też złe samopoczucie klienta, należy pamiętać o „szumie
31. K. Serafin, Skuteczna komunikacja w podmiotach administracji publicznej…, s. 138.
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semantycznym”, który wiąże się bezpośrednio z opisywaną wcześniej zdolnością, do
rozumienia informacji przez adresata. Szum semantyczny może wynikać zarówno
z działań zamierzonych, jak i – co jest najczęściej spotykanym zjawiskiem – niezamierzonych32. Niezamierzone szumy semantyczne mogą być wynikiem użycia
na przykład tzw. skrótów myślowych przez nadawcę lub też określonego (takiego,
które nie jest stosowane zbyt popularnie) znaczenia, które będzie stanowić problem
z odkodowaniem przez odbiorcę zamierzonego przekazu33.

Kodowanie i dekodowanie środków przekazu
Kodowanie i dekodowanie przekazu będzie różniło się znacznie w zależności od tego,
czy mamy do czynienia z komunikowaniem masowym czy też interpersonalnym.
Zasadniczą różnicą, z którą mamy tutaj do czynienia, jest relacja między nadawcą
a odbiorcą. W kontekście komunikacji masowej, relacja ta w literaturze przedmiotu,
opisywana jest, jako „jednokierunkowa, jednostronna i bezosobowa”34.
Ideą skutecznej komunikacji jest proces, w którym kodowanie i dekodowanie
pozwala na interpretację komunikatu przez odbiorcę, dokładnie w takiej formie,
w jakiej był on zamierzony przez nadawcę35. Czynnikami o bardzo dużym znaczeniu są również różnice w kompetencjach komunikacyjnych, pomiędzy nadawcami
a odbiorcami. Te kompetencje mogą manifestować się w poziomie „analfabetyzmu
funkcjonalnego” i jego odwrotności – „alfabetyzmu funkcjonalnego”, odnoszących
się do podstawowych zasobów wiedzy i umiejętności, niezbędnych do uczestnictwa
w życiu społecznym danej zbiorowości. H. Gulczyńska i E. Świerzbowska-Kowalik
zjawisko to określają, jako: „umiejętność przetwarzania informacji w zakresie czytania,
pisania i liczenia, konieczną do korzystania z materiałów drukowanych powszechnie
spotykanych w domu, w pracy oraz w życiu społecznym”36. Natomiast przyczyną
„analfabetyzmu funkcjonalnego” może być odzwierciedlone w używaniu „języka wykluczającego”, o którym piszą między innymi T. Piekoti i M. Maziarz, zwracając uwagę
32.	B.A. Sypniewska, Istota, błędy i bariery w komunikowaniu się w organizacji, „Zeszyty Naukowe
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne” 2015, nr 21, s. 66.
33. B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 2007, s. 82.
34. D. McQuail, Teoria komunikowania masowego…, s. 72.
35. B.A. Sypniewska, Istota, błędy i bariery w komunikowaniu się w organizacji…, s. 66.
36.	H. Gulczyńska, E. Świerzbowska-Kowalik, Alfabetyzm funkcjonalny – kwalifikacje – praca, „Nauka
i Szkolnictwo Wyższe” 1996, nr 7, s. 45.
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na potrzebę wprowadzania do języka sfery publicznej, form języka zrozumiałego dla
większości społeczeństwa37. Jedną z najbardziej popularnych edukacyjnych kampanii
jest „Język urzędowy przyjazny obywatelom”, jako wspólna inicjatywa Rzecznika Praw
Obywatelskich, Senatu RP, Wojewody Mazowieckiego, Szefa Służby Cywilnej, Rady
Języka Polskiego, Narodowego Centrum Kultury i Fundacji Języka Polskiego. Celem
tego projektu jest: „zwiększenie świadomości językowej użytkowników polszczyzny urzędowej; zwiększenie komunikatywności języka w pismach i wypowiedziach
o charakterze oficjalnym; tworzenie standardów poprawnej polszczyzny w języku
urzędowym; doskonalenie kompetencji językowych urzędników i ich odpowiedzialności za skuteczną komunikację”38.
Opisując sfery życia nowoczesnego państwa w książce Media masowe, władza,
rozrywka i biznes, Maciej Mrozowski przedstawia komunikację masową, jako najbardziej efektywny model komunikowania treści, pomiędzy wymienianymi przez
niego sferami życia:
– Prywatną
– Publiczną
– Instytucji39.
Mówiąc o efektywności tego rodzaju komunikacji, Mrozowski zwraca uwagę na
jej formalny aspekt i fakt podlegania systemowi regulacji i kontroli w ramach obowiązującego prawa40.
Proces komunikowania masowego prowadzony przez instytucje publiczne został opisany poprzez sposoby komunikowania treści publicznych, zawarte w ustawie
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (zwanej dalej ustawą)41.
Ustawa wskazuje Biuletyn Informacji Publicznej, jako główny kanał komunikacji
informacji publicznych oraz zobowiązuje jednostki administracji publicznej do
udostępniania informacji publicznych na określonych zasadach. Poza Biuletynem
37.	T. Piekot, M. Maziarz, Styl „plainlanguage” i przystępność języka publicznego jako nowy kierunek
w polskiej polityce językowej, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2014, nr 3588, „Język a Kultura”,
t. 24, s. 309.
38.	
Język urzędowy przyjazny obywatelom, Rada Języka Polskiego 2007, http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1390:ojczysty-dodaj-do-ulubionych107&catid=32&Itemid=81, pobrano 10.09.2019 r.
39. M. Mrozowski, Media masowe, władza, rozrywka i biznes…, s. 119.
40. Tamże.
41.	Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. 2001, Nr 112 poz. 1198.
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Informacji Publicznej (BIP), jednostki administracji publicznej prowadzą własne
strony internetowe, wydają broszury i biuletyny informacyjne oraz prowadzą inne
prawem dozwolone formy komunikowania masowego z obywatelem. Jednak wszystkie formy komunikowania masowego są mniej lub bardziej standaryzowane, a będąc
komunikatami formalnymi podlegają większej kontroli z uwagi na treść oraz jakość
przekazu. Jedną z największych wad tego rodzaju komunikacji jest brak bezpośredniego, występującego w czasie rzeczywistym sprzężenia zwrotnego42.
Drugą formą, znacznie bardziej złożoną w kontekście kodowania i dekodowania,
ale również standaryzacji procesu komunikacji, jest komunikowanie interpersonalne. Jest to, cytując za Dobek-Ostrowską, „proces przekazywania informacji między
dwoma osobami lub między małą grupą osób pozostających ze sobą w kontakcie
bezpośrednim, co wywołuje określone skutki i bezpośrednie sprzężenie zwrotne”43.
Komunikowanie interpersonalne można klasyfikować bardzo szczegółowo ze względu
na używane znaki i kody44, jednak dla rozważań w tym artykule, poruszane jest przede
wszystkim zagadnienie komunikowania interpersonalnego werbalnego. Oczywiście
należy pamiętać o tym, że skupiając się na komunikacji werbalnej, pomijamy bardzo
złożony45 i mający wielki wpływ na proces komunikacji obszar, jednak z uwagi właśnie
na złożoność materii, nie sposób byłoby w tak krótkim opracowaniu, dostatecznie
dokładnie opisać ten aspekt komunikacji.
Komunikacja interpersonalna werbalna daje możliwość łatwego realizowania zasad
wspominanej już Karty Obywatela, poprzez zwrócenie uwagi urzędników na wagę
procesu i przygotowanie ich do odpowiedniego przyjęcia klienta i obsługi gwarantującej efektywność wizyty w urzędzie i satysfakcję dwóch stron. To właśnie w sytuacji
bezpośredniego kontaktu, klient urzędu poprzez doświadczenia z obsługującym go
urzędnikiem, tworzy sobie obraz urzędu, z którym ma do czynienia poprzez świadczenie usług na odpowiednim poziomie. Urzędnik ma decydujący wpływ na poziom
zaufania klienta do urzędu46. Wypracowane w ten sposób zaufanie wspiera również
wspomniane wcześniej zasady dobrej informacji, a mianowicie: prawdziwości oraz
rzetelności, a to z kolei, w połączeniu z realizacją pozostałych zasad, wpływa na
42. B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego…, s. 27.
43. Taż, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2012, s. 73.
44. Tamże, s. 78.
45. B.A. Sypniewska, Istota, błędy i bariery w komunikowaniu się organizacji…, s. 68.
46. K. Serafin, Skuteczna komunikacja w podmiotach administracji publicznej…, s. 146.
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osiągnięcie pożądanych, „pozytywnych efektów w działalności informacyjnej administracji publicznej”47.
Przedstawione tutaj elementy procesu werbalnej komunikacji interpersonalnej, to
tylko wybrane zagadnienia. Wskazują one jednoznacznie na rolę dialogu w skutecznej
komunikacji, a poprzez bycie skuteczną – w komunikacji odpowiedzialnej zarówno
za pozycję, którą reprezentują organy administracji publicznej, jak i za klienta. Jest on
„najważniejszym i ostatecznym odbiorcą informacji wypływających z administracji
publicznej”48. Elementy procesu komunikacji interpersonalnej werbalnej, odpowiadają również za określone, zamierzone w procesie komunikacji skutki – będące efektem
dobrze prowadzonych działań komunikacyjnych.

Podsumowanie
Budowanie świadomości społecznej w działalności urzędów administracji publicznej
jest ważne, z uwagi na zapobieganie barierom przepływu informacji. W innym przypadku, może to powodować wzrost nieufności społeczeństwa względem urzędu49.
Tym samym, może w efekcie wpływać na skuteczność oraz efektywność aktów komunikacji. Mówiąc o odpowiedzialnej komunikacji, nie sposób oddzielić ją od zaufania
i transparentności działań50. Informowanie o prowadzonej działalności jest przejawem
realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności i pozwala ono na świadome kształtowanie relacji pomiędzy organami administracji publicznej a społeczeństwem51.
Wniosek z tego, że wyłącznie organizacje, które dostrzegają i wykorzystują nowe
metody budowania więzi z otoczeniem lub starają się udoskonalać istniejące, mają
szansę na osiągnięcie sukcesu52. Ten system tworzenia więzi z otoczeniem i wpływania
na ich kształtowanie, to opisywane w literaturze przedmiotu public relations (PR).
Ponieważ tak, jak w przypadku definicji komunikowania, nie sposób ustalić jednej
47. Tamże, s. 139.
48. Tamże, s. 137.
49. Tamże, s. 138.
50.	
Transparentne raportowanie działań podstawą relacji z interesariuszami, „Rynek Infrastruktury”
15.11.2017 – https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/transparentne-raportowaniedzialan-podstawa-relacji-z-interesariuszami-60655.html, pobrano 11.09.2019 r.
51. P. Rogala, Współpraca ze społeczeństwem cechą doskonalącej się organizacji…, s. 199.
52.	P. Hąbek, Implementacja społecznej odpowiedzialności jako innowacji – wybrane przykłady, „Społeczna odpowiedzialność organizacji: perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne” 2010, nr 100,
s. 159.
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definicji public relations. Na potrzeby naszych rozważań, przyjmiemy tutaj definicję
autorską i określimy public relations organów administracji publicznej, jako: „wszelkie
przejawy działalności komunikacyjnej z otoczeniem urzędu, które kształtują jego
pozycję, odbiór społeczny oraz wpływają na efektywność i skuteczność prowadzonych
przez niego działań”53. Public relations, jako symboliczna nazwa – umowny termin,
odnosi się do prowadzenia działalności w sposób, który wpływa na tworzenie dobrych stosunków z otoczeniem oraz buduje pozytywny obraz samej organizacji lub
urzędu54. To właśnie otwartość działań oraz dążenie do dialogu w sferze publicznej,
są aktualnie złotymi standardami, warunkującymi efektywne komunikowanie, a co
za tym idzie, pełnią odpowiedzialnie swoje funkcje55.
Działania PR-owe oraz zagadnienia odpowiedzialnej komunikacji należy uzupełnić o opis roli odpowiedzialności społecznej sektora publicznego, jako odpowiedzi
na funkcjonujący już z powodzeniem trend społecznej odpowiedzialności biznesu
tzw. Corporate social responsibility (CSR), czyli podejścia, w którym już na etapie
budowania strategii danego przedsiębiorstwa czy też urzędu, uwzględnia się interesy
społeczne czy też ekologiczne, wskazując tym samym relację oraz zaangażowanie
podmiotów w budowanie społeczności56.
Reasumując, odpowiedzialna komunikacja organów administracji publicznej, to
wynikająca z przepisów prawa działalność, polegająca na realizacji obowiązku dostępu
do informacji publicznej57. Gwarantuje ona każdemu obywatelowi równy do niej
dostęp. Ponieważ żyjemy w czasach opisywanych w literaturze jako era społeczeństwa
informacyjnego, rola dostępu do informacji staje się kluczową. Dostrzega to między
innymi Parlament Europejski, o czym pisze prof. T. Goban-Klas, zwracając uwagę
na rolę „czynnego prawa do informacji”58.

53. Definicja własna autorów.
54.	W. Trzcińska, I. Wiciak, Skuteczne komunikowanie w administracji publicznej, Szczytno 2011, s. 86.
55. K. Serafin, Skuteczna komunikacja w podmiotach administracji publicznej…, s. 138-142.
56.	
Społeczna odpowiedzialność biznesu, https://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82eczna_odpowiedzialno%C5%9B%C4%87_biznesu, pobrano 10.09.2019 r.
57. Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. 2001, Nr 112 poz. 1198.
58. T. Goban-Klas, Społeczeństwo Medialne, Warszawa 2005, s. 220.
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Streszczenie
Rola komunikacji społecznej i medialnej w kontekście społecznej odpowiedzialności administracji publicznej
Komunikacja społeczna w ujęciu jej odpowiedzialności to temat złożony i wymagający
zrozumienia zarówno procesów związanych z mediatyzacją naszej rzeczywistości, jak
i ich uwarunkowań społeczno-prawnych funkcjonowania administracji publicznej, jej
roli oraz funkcji społecznych. Odpowiedzialność w procesie komunikacji przejawia
się na wielu płaszczyznach procesu komunikowania a jej odpowiednia implementacja
powinna uwzględniać szereg opisywanych przez autorów zmiennych, pochodzenia
zewnętrznego, jak i wewnętrznego, względem aktów komunikacji.
Słowa kluczowe: mediatyzacja, administracja publiczna, proces komunikowania
się, komunikacja społeczna, komunikacja interpersonalna, komunikacja masowa,
komunikacja werbalna, społeczna odpowiedzialność biznesu, polityka informacyjna,
media masowe, relacje publiczne.

Summary
The role of social communication in the context of social responsibility of public
administration
Social communication in terms of its responsibility is a complex topic that requires
understanding both the processes related to the mediatisation of our reality and the
socio-legal conditions for the functioning of public administration, together with it’s
role and social functions. Responsibility in the communication process manifests itself
on many levels of the communication process and its proper implementation should
take into account a number of variables of external and internal origin described by
the authors in relation to the acts of communication.
Keywords: mediatisation, public administration, communication process, social
communication, interpersonal communication, mass communication, verbal communication, corporate social responsibility, information policy, mass media, public
relations.
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Bezpieczeństwo ludności cywilnej a zarządzanie
kryzysowe w świetle działań systemu
Maria Łukawska1

Wprowadzenie
Bezpieczeństwo to termin interdyscyplinarny eksponowany zarówno w naukach
społecznych, pedagogicznych czy psychologicznych, jak i politycznych, ekologicznych,
ekonomicznych czy zdrowotnych. Obecnie mamy też na uwadze bezpieczeństwo
w sieci internetowej czy bezpieczeństwo dotyczące nośników informacji. Odwołując
się do pojęć zawartych w Słowniku terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego
przywołano termin bezpieczeństwa publicznego (ang. public security) i zdefiniowano go, jako „stan na obszarze państwa powstały w wyniku zorganizowanej obrony
i ochrony osób i mienia przed zagrożeniami na lądzie, morzu i w powietrzu” oraz
bezpieczeństwa społecznego (ang. social safety), określanego jako „stan wolności od
zagrożeń, których skutkiem jest brak lub niedostatek środków utrzymania i istnienie
realnych możliwości rozwoju jednostki”2. Spośród wielu wymienionych terminów
przywołano dwa powyższe, gdyż one najbardziej odpowiadają przytoczonym poniżej
badaniom. Można uznać zatem, że bezpieczeństwo jest stanem dającym poczucie
pewności i gwarancję jego zachowania oraz szanse na doskonalenie3.
Z bezpieczeństwem publicznym i społecznym wiąże się zarządzanie kryzysowe, które
stanowi szczególną formę działalności organów administracji publicznej i polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, a także reagowaniu w przypadku wystąpienia takich
sytuacji oraz wiąże się z usuwaniem skutków, odtwarzaniem zasobów i infrastruktury.
Jednym ze składników tworzących system zarządzania kryzysowego są jednostki Straży
Pożarnej zarówno państwowej, jak i ochotniczej (PSP, OSP). W sytuacjach kryzysowych istotną rolę odgrywa też świadomość ludności. Należy dążyć do tego, aby świadomość ta była wszechstronna i aby ludzie potrafili w sytuacjach zagrożenia zachować
trzeźwość umysłu i funkcjonować na najwyższym poziomie człowieczeństwa. Można
powiedzieć, że im ta świadomość jest większa, tym większe są szanse na zmniejszenie
1. Maria Łukawska, dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, KTNiO.
2.	J. Kaczmarek, W. Łepkowski, B. Zdrodowski, Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2008, s. 19.
3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezpiecze%C5%84stwo (dostęp: 21 lipca 2019).
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niebezpieczeństwa, tym szybsza jest reakcja na sytuację kryzysową i sprawniejsze usuwanie konsekwencji destabilizacji społecznej i wiążącego się z nią chaosu.
Jak wcześniej wspomniano w systemie Zarządzania Kryzysowego istotną rolę odgrywa Państwowa Straż Pożarna. Funkcja tej jednostki polega między innymi na
edukacji ludności cywilnej w zakresie zachowania podczas sytuacji kryzysowej. PSP
postrzegana jest przez ludność jako ta instytucja, która niesie niezwykle użyteczną
służbę poprzez swoją ofiarność, oddanie i bezwzględną pomoc skierowaną na mieszkańców. Zakres działań tej instytucji jest wielokierunkowy i obszerny, począwszy
od wykonywania czynności pomocniczych po specjalistyczne zadania ratownicze
w czasie klęsk żywiołowych lub likwidację miejscowych zagrożeń. Wśród zadań
PSP jest ratowanie życia ludzi i zwierząt oraz zdrowia i mienia mieszkańców. Bardzo
często działania strażaków prowadzone są w warunkach narażenia własnego życia
i zdrowia. Obecnie PSP jest jedną z zasadniczych sił ratowniczych i spoczywa na niej
wiele zadań i obowiązków w sytuacji zagrożenia kryzysowego.
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę przybliżenia Czytelnikowi, jak istotną
rolę i jak ważne znaczenie odgrywają jednostki Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji
kryzysowej i w jaki sposób dba ona o bezpieczeństwo ludności cywilnej.

Czym jest zarządzanie kryzysowe?
Celem lepszego zrozumienia prowadzonej działalności PSP skierowanej na bezpieczeństwo ludności cywilnej poniżej ukazano fazy zarządzenia kryzysowego, które bezwzględnie powinny zaistnieć, aby uzyskać oczekiwane rezultaty prowadzonych przedsięwzięć.
Z literatury przedmiotu wnioskujemy, że zarządzanie kryzysowe jest realizowane
w czterech fazach. Pierwszą z nich stanowi faza zapobiegania, która polega na angażowaniu
zespołów podejmujących działania, redukujących lub eliminujących prawdopodobieństwo wystąpienia klęski żywiołowej oraz w znacznym stopniu ograniczających jej skutki.
Kolejny etap to faza przygotowania, która charakteryzuje się działaniami planistycznymi dotyczącymi sposobów reagowania na czas wystąpienia klęski żywiołowej,
a także działaniami mającymi na celu powiększenie zasobów i środków niezbędnych
do efektywnego reagowania. Celem zagwarantowania dostaw niezbędnych środków
wykorzystuje się: magazyny przeciwpowodziowe, oraz rezerwy państwowe, finansowe
z samorządu terytorialnego i finansowe Rady Ministrów4.
4.	Z. Zieliński, Bezpieczeństwo obywateli podczas kryzysów militarnych oraz reagowanie w razie
katastrof i klęsk żywiołowych, Warszawa 2004, s. 118.
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Trzecia faza tzw. reagowania polega na dostarczaniu pomocy poszkodowanym,
zahamowaniu rozwoju występujących zagrożeń oraz ograniczeniu strat i zniszczeń.
Celem czwartej fazy nazywanej fazą odbudowy jest przywrócenie zdolności reagowania odbudowa zapasów służb ratowniczych oraz odtworzenie infrastruktury
telekomunikacyjnej, energetycznej, paliwowej, transportowej i dostarczania wody.
Jak wynika z powyższego zadania PSP powinny być przemyślane i racjonalne.
Umiejętne, a zarazem proceduralne pokierowanie ludźmi powoduje skuteczne i rzeczowe działania uzewnętrzniane w oczekiwaniach ludności cywilnej.
Państwowa Straż Pożarna odgrywa niebagatelną rolę w życiu lokalnym mieszkańców. Instytucja ta cieszy się szerokim poparciem społecznym, co uwidacznia się
również w wynikach statystycznych na terenie kraju. Pracowniczy Straży Pożarnej
stawiani są na pierwszym miejscu przed innymi służbami ratowniczymi. Cieszą się
największym zaufaniem społecznym.

Badania własne
Poniżej przytoczono wyniki badań własnych ukazujące znaczenie działalności PSP
w środowisku lokalnym. Opierając się na uzyskanych danych przybliżono wiedzę
ludności cywilnej na temat zarządzania kryzysowego w sytuacji zagrożenia życia,
zdrowia i mienia oraz krótko scharakteryzowano wykorzystaną w pomiarach metodę.
Przybliżono też Czytelnikowi teren i zaprezentowano badaną populację.
Do badań wykorzystano ankietę zawierającą 18 pytań zamkniętych umożliwiających określenie działania PSP w strukturach Zarządzania Kryzysowego. Były to
pytania jednokrotnego, wielokrotnego wyboru oraz jedno pytanie otwarte. Wśród
dostępnych metod opracowania statystycznego w publikacji przytoczone zostały
charakterystyki opisowe w formie tabel.
W niniejszej publikacji podjęto próbę analizy stanu wiedzy ludności cywilnej na
temat zarządzania kryzysowego w świetle działania systemu. Stan wiedzy ludności
cywilnej ma zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo tej ludności w sytuacji zagrożenia.
W związku z powyższym starano się uzyskać odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Jaki jest poziom wiedzy ludności na temat systemu zarządzania kryzysowego?
2. Jaki jest zakres wiedzy respondentów na temat zadań pełnionych przez organy
administracji publicznej wchodzące w skład systemu zarządzania kryzysowego?
3. Czy i jakie rodzaje sytuacji kryzysowych potrafią scharakteryzować badani?
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4. Na jakim poziomie respondenci mają wiedzę na temat działań Komendy Miejskiej PSP w Tarnobrzegu w odniesieniu do lokalnego poczucia bezpieczeństwa?
5. Czy poziom wiedzy badanych na temat edukacji z zakresu zarządzania kryzysowego jest wystarczający?
Przytoczone badania prowadzono w 2019 roku na terenie miasta i gminy Tarnobrzeg. Pomiarem objęto 80-osobową populację ludzi. Było to 60 kobiet i 20 mężczyzn
w wieku od 25 do 60 lat. Niemal 44% badanych to osoby ze średnim wykształceniem,
36,3% z wykształceniem wyższym. Tylko 20% badanych deklarowało wykształcenie
zawodowe. Aż 80% badanych zamieszkiwało miasto Tarnobrzeg, pozostałe osoby tj.
20% mieszkało na wsi.
Odpowiedzi na pytanie: Jakie są rodzaje sytuacji kryzysowych? uwzględniono
w tabeli 1. Dane zawarte w tabeli wskazują na to, iż wszyscy badani wybrali odpowiedź: „naturalne, np.: powódź, silne wiatry, wyładowania energetyczne”; natomiast
za rodzajem sytuacji kryzysowej przejawianej przez „działalność człowieka, np.:
pożary, epidemie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby” opowiedziało się 76
(95%) badanych. Najmniej, bo 68 (85%) respondentów zakreśliło odpowiedź „sytuacje społeczno-polityczne, np. wojny, zamieszki, ataki terrorystyczne”. Biorąc pod
uwagę powyższe dane należy uznać, że badani doskonale orientują się, jakie są rodzaje
sytuacji kryzysowych. Zdają sobie sprawę, jaka jest ich różnorodność, a w swych
odpowiedziach uwzględnili wszystkie proponowane możliwości.
Tabela 1. Określenie rodzaju sytuacji kryzysowych
Jakie są rodzaje sytuacji kryzysowych?

N

naturalne, np.: powódź, silne wiatry, wyładowania energetyczne

80

100

sytuacje społeczno-polityczne, np.: wojny, zamieszki, ataki terrorystyczne

68

85

działalność człowieka, np.: pożary, epidemie, zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby

76

95

*Liczba przekracza 80, ponieważ respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
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Jednym z pytań zaproponowanych w ankiecie było określenie zadań ogólnych, które
spełnia PSP. Spośród proponowanej kafeterii respondenci również mogli wybrać kilka
odpowiedzi. W tabeli 2 zilustrowano uzyskane dane.
Tabela 2. Realizacja ogólnych zadań z zakresu ZK realizowanych przez PSP

Do zadań ogólnych PSP odnośnie ZK należą:
Zapobieganie sytuacjom kryzysowym

2019
N

%

60

75

52

65

Reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych

72

90

Usuwanie skutków sytuacji kryzysowych oraz odtwarzanie infrastruktury

60

75

244

305

Przejmowanie kontroli w sytuacjach kryzysowych w drodze zaplanowanych działań

∑

*Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź

Przyglądając się rozkładowi wyników możemy zauważyć, że najwięcej odpowiedzi
odnosiło się do trzeciej możliwości wyboru, czyli: „Reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych”. Było to 90% wyborów, zaś po 75% odpowiedzi zaznaczono w przypadku wyborów: „zapobieganie sytuacjom kryzysowym” i „usuwanie
skutków sytuacji kryzysowych oraz odtwarzanie infrastruktury”. Niewiele mniej, bo
65% wyborów odnosiło się do „przejmowania kontroli w sytuacjach kryzysowych
w drodze zaplanowanych działań”. Należy pokreślić też, że 50% badanych zakreśliło
wszystkie możliwe odpowiedzi. Można uznać, że poziom wiedzy respondentów na
temat zadań ogólnych PSP w zakresie zarządzania kryzysowego jest o wysoki.
W ankiecie zapytano też badanych o istotną kwestię, jaką pełni PSP w stosunku
do ludności cywilnej, za którą uznano rolę edukacyjną. W tabeli 3 zaprezentowano
uzyskane wyniki.
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Zdaniem badanych PSP dba o to, by mieszkańcy znali procedury reagowania kryzysowego. Wyniki wskazują też, że żadna z badanych osób nie przywiązuje wagi do
edukacji z zakresu znajomości sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu, 8 (10%) osób
uznało, że nie przywiązuje uwagi do takiej edukacji, że jest im to obojętne.
Tabela 3. Rola edukacyjna PSP na terenie jej działania
Czy PSP pełni rolę edukacyjną przybliżającą ludności procedury reagowania kryzysowego?
Tak, dbają o to, by mieszkańcy znali procedury reagowania
kryzysowego
Nie przywiązują do tego wagi, nie jest to dla nich ważne, aby
mieszkańcy znali zagrożenia
i wiedzieli, jak się zachować w sytuacjach zagrażających życiu
i zdrowiu
Nie przywiązuję do tego uwagi, jest mi to obojętne
∑

2019
N

%

72

90

0

0

8

10

80

100

Odnosząc się do powyższych danych możemy uznać, iż większość ankietowanych
uważa, że PSP pełni pożądaną rolę edukacyjną w stosunku do mieszkańców i dba o to,
by zaznajomić ich z procedurami reagowania na zagrożenia kryzysowe.
Jak wynika z danych zawartych w tabeli 4 dla mieszkańców miasta Tarnobrzega
najbardziej istotne jest bezpieczeństwo i współdziałanie z innymi służbami. W pomiarze nieistotne okazało się hasło: „Instytucja, jak każda inna”, gdyż w badaniu nie
wybrał jej żaden ankietowany. Zdaniem ankietowanych zatem PSP jest instytucją
cenioną przez mieszkańców, nie stawiają jej oni na równoważni z innymi instytucjami.
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Tabela 4. Rola PSP w życiu mieszkańców Tarnobrzega

Jaką rolę Pana/Pani zdaniem pełni PSP w życiu mieszkańców?
Ważną rolę, bo dba o bezpieczeństwo mieszkańców

2019
N

%

80

100

0

0

W sytuacji klęsk żywiołowych są niezastąpieni

72

90

W sytuacjach trudnych działają wespół z innymi instytucjami,
takimi jak: policja, wojsko, pogotowie ratunkowe

72

90

224

280

Instytucja, jak każda inna

∑

*Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź

Następne pytanie ankietowe miało za zadanie sprawdzić wiedzę mieszkańców na
temat wyposażenia jednostki PSP w Tarnobrzegu. W pomiarze z 2019 roku najwięcej osób – 65% określiło, że wyposażenie to jest na poziomie „bardzo dobrym”. Na
szczebel „dobry” wskazało 28 (35%) badanych. Nie zanotowano też wskazań: złe”,
„dostateczne” i „nie wiem”. Na podstawie uzyskanych wskazań można stwierdzić, że
respondenci wyposażenie jednostki PSP w Tarnobrzegu oceniają wysoko.
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Tabela 5. Wyposażenie jednostki PSP w Tarnobrzegu
Czy uważa Pana/Pani, że wyposażenie PSP na terenie gminy
Tarnobrzega jest:

2019
N

%

Bardzo dobre

52

65

Dobre

28

35

Dostateczne

0

0

Złe

0

0

Nie wiem

0

0

80

100

∑

W systemie zarządzania kryzysowego kształcenie kadry ma ogromne znaczenie,
gdyż przedstawiciele PSP powinni być profesjonalistami w swoim fachu, ponieważ to
głównie od nich zależy bezpieczeństwo społeczne. Państwowa Straż Pożarna jest zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt jednostką przeznaczoną
do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
W kolejnym pytaniu ankietowym uwzględniono zagadnienie dotyczącego kształcenia kadry PSP. Respondenci mieli wypowiedzieć się w kwestii znaczenia kształcenia
kadry PSP ukierunkowanego na pełnienie służby w systemie zarządzania kryzysowego.
Tabela 6. Znaczenie kształcenia pracowników PSP
Czy według Pana/Pani kształcenie kadry PSP i innych jednostek ochrony ppoż. ma istotne znacznie w systemie ZK?

38

2019
N

%

Tak

68

85

Nie

0

0

Trudno powiedzieć

12

15

∑

80

100
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Przytaczając dane zawarte w tabeli 6 dostrzegamy, że zdaniem ankietowanych
kształcenie kadry PSP ma istotne znaczenie w systemie zarządzania kryzysowego.
Badani deklarują potrzebę edukacji pracowników PSP. W badaniach nie ujawniono
takich osób, które określiłyby, że to kształcenie nie ma znaczenia, ale było 12 (15%)
osób, które nie potrafiły powiedzieć, czy szkolenie kadry PSP odgrywa istotne znaczenie systemie zarządzania kryzysowego, a podnoszenie kwalifikacji przez pracowników
PSP wyzwala poczucie bezpieczeństwa u mieszkańców.
W tabeli 7 zaprezentowano rozkład odpowiedzi respondentów dotyczący poczucia
bezpieczeństwa, które wynika z pomocy niesionej przez jednostkę PSP.
Tabela 7. Poczucie bezpieczeństwa, jakie daje mieszkańcom gminy jednostka PSP
Czy w sytuacjach zagrożenia życia, mienia i środowiska
działanie PSP daje poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom
gminy Tarnobrzeg?

2019
N

%

Tak

80

100

Nie

0

0

Nie wiem

0

0

80

100

∑

Przedstawione w tabeli 7 wyniki utwierdzają w przekonaniu, że badani mają poczucie bezpieczeństwa, jakie niesione jest przez pracowników PSP. Wszyscy respondenci
określili to bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, co jednoznacznie świadczy
o całkowitym zaufaniu mieszkańców do służb PSP.
W ankiecie poruszono też kwestię oceny działań PSP na terenie gminy Tarnobrzeg. Z danych zawartych w tabeli 8 wynika, że najwięcej badanych bardzo dobrze
(55%) ocenia działanie PSP na terenie gminy Tarnobrzeg, dobrze ocenia je 45% ankietowanych. Żadna z ankietowanych osób nie oceniła tego działania na poziomie
dostatecznym i złym.
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Tabela 8. Ocena działań PSP na terenie gminy Tarnobrzeg
Jak ocenia Pan/Pani działanie PSP na terenie
gminy Tarnobrzeg?

2019
N

%

Bardzo dobre

44

55

Dobre

36

45

Dostateczne

0

0

Złe

0

0

80

100

∑

Na podstawie uzyskanych danych należy stwierdzić, że:
1. P
 oziom wiedzy ludności na temat zarządzania kryzysowego jest wysoki.
2. Zakres wiedzy respondentów na temat zadań pełnionych przez organy administracji publicznej wchodzące w skład systemu zarządzania kryzysowego jest
wystarczający.
3. B
 adani potrafią scharakteryzować wszystkie rodzaje sytuacji kryzysowych.
4. Poziom wiedzy respondentów na temat działań Komendy Miejskiej PSP w Tarnobrzegu w odniesieniu do lokalnego poczucia bezpieczeństwa jest wysoki.
5. Poziom wiedzy badanych na temat edukacji z zakresu zarządzania kryzysowego
jest wystarczający.
Przeprowadzone badania dowodzą, że stan wiedzy ludności zamieszkującej gminę
Tarnobrzeg na temat zarządzania kryzysowego jest dobry. Ludność w pozytywnym
świetle dostrzega działalność PSP w Tarnobrzegu. Mieszkańcy uważają, że PSP jest
dobrze wyposażona, a jej pracownicy powinni być systematycznie szkoleni.
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Podsumowanie
Aktualnie jednym z priorytetowych zadań nałożonych na polskie gminy odnośnie
zarządzania kryzysowego jest wykazanie się zapewnieniem bezpieczeństwa ludności
cywilnej. Ochrona taka ma charakter wielopłaszczyznowy, a mianowicie dotyczy zarówno bezpieczeństwa komunikacyjnego, mam tu na myśli zarówno bezpieczeństwo
lądowe, jak i wodne, zdrowotne, socjalne, jak również bezpośrednio związanego
z utratą życia, zdrowia czy mienia.
Niewątpliwie szczególną jednostką organizacyjną pełniącą zadania związane
z ochroną ludności jest Państwowa Straż Pożarna. Prowadzone przez nią czynności
cechuje obszerne i wielostronne spektrum działań. Jednym z priorytetowych zadań
PSP jest lokalizowanie i zwalczanie pożarów, likwidowanie zagrożonych ogniem
obszarów oraz zapobieganie destabilizacji i zwalczanie sytuacji kryzysowych. Ponadto
istotne znaczenie w działaniach PSP ma monitorowanie niebezpieczeństw i wskazywanie potrzebnych, a nawet koniecznych przedsięwzięć w celu ich eliminowania.
Ochrona ludności i niesienie pomocy osobom potrzebującym to podstawowe
zadania, jakie spoczywają nie tylko na instytucjach, organizacjach społecznych, gospodarczych czy państwowych, ale również na osobach prawnych, samorządach
i przedsiębiorstwach. Współdziałanie wielu instytucji i współpraca międzyludzka
może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia zagrożeń i jednocześnie
zapewnić skuteczne rozpoznanie niebezpieczeństwa oraz wzmocnić ochronę życia,
zdrowia i mienia mieszkańców.
Istotnym i niezbędnym elementem wspierającym prawidłowe i efektywne funkcjonowanie PSP jest z całą pewnością baza lokalowa, sprzęt, wyposażenie i wyszkolenie strażaków. Tylko wysoko wyspecjalizowany personel jest w stanie właściwie
wykorzystać sprzęt i umiejętnie obsługiwać instrumentarium pożarnicze. Zatem
ważnym ogniwem skutecznego funkcjonowania jednostek PSP jest odpowiednio
przygotowana i wyszkolona załoga.
Specyfika wykonywanych zadań przez PSP wymaga umiejętności współpracy
i współżycia w zespole. Jednocześnie ważna jest tutaj zdolność do podporządkowania się rozkazom przełożonych. Ludność cywilna biorąca udział w działaniach
zapewniających bezpieczeństwo również powinna liczyć się z koniecznością przystosowania do potrzeb ogółu.
W prezentowanej publikacji ukazano, iż poziom wiedzy ludności na temat zarządzanie kryzysowego w gminie Tarnobrzeg jest wysoki. Ludzie cenią zaangażowanie
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służby, jaką jest PSP, orientują się w zadaniach pełnionych przez tę służbę, potrafią
określić rolę PSP w życiu lokalnej społeczności, doceniają działalność strażaków
skierowaną na czynności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w sytuacjach
zagrożenia życia, zdrowia i mienia.
Uzyskane wyniki badań potwierdzają znaczącą rolę PSP w życiu ludności. Można
uznać, że straż pożarna odgrywa istotną rolę w skutecznej, ofiarnej i wartościowej
pracy przyczyniającej się do bezpieczeństwa ludności cywilnej.

Streszczenie
Bezpieczeństwo ludności cywilnej a zarządzanie kryzysowe w świetle działań
systemu
Bezpieczeństwo ludności cywilnej stanowi jedną z najważniejszych potrzeb społecznych w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzi. Celem referatu jest określenie
istoty bezpieczeństwa ludności cywilnej i ukazanie znaczenia zarządzania kryzysowego w świetle działania systemu oraz wskazanie najistotniejszych czynników
wpływających na to bezpieczeństwo. Wspieranie ludności cywilnej w trudnej sytuacji
życiowej to cel priorytetowy państwa reprezentowanego przez odpowiednio przygotowane zespoły Straży Pożarnej, Policji czy Ratownictwa Medycznego. Ich czynne
włączanie się w bezpieczeństwo społeczne zapewnienia poczucie stabilności i zaufania.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe, ludność cywilna.

Summary
Security of the civilian population and crisis management in the light of system
activities
The safety of civilians is one of the most important social needs in situations of threat
to human life and health. The aim of the paper is to determine the essence of civilian
security and to show the importance of crisis management in the light of the operation
of the system and to indicate the most important factors affecting this security. Supporting civilians in a difficult life situation is a priority goal of the country represented
by properly prepared teams of Fire Service, Police or Emergency Medical Services.
Their active involvement in social security ensure a sense of stability and trust.
Keywords: safety, crisis management, civilian population.
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Zarządzanie kryzysowe na szczeblu terytorialnym
na przykładzie powiatu jarosławskiego
Grażyna Kącicka1, Renata Radochońska-Jarosz2

Wprowadzenie
W toku swego istnienia człowiek poprzez celowe działania tworzy dogodne warunki
do swojej egzystencji. Zagrożenia, jakie zakłócały jego funkcjonowanie starał się
eliminować i walczyć z nimi w miarę możliwości dostępnych w danych okresie. Ten
postęp, ulepszający warunki egzystencji, może również powodować występowanie
różnych problematycznych sytuacji. Z rozwojem cywilizacyjnym rozwija się zasięg
i nasilenie zagrożeń środowiska naturalnego człowieka. Zagrożenia stanowią efekt
działalności ludzi wspomaganej szybkim rozwojem techniki i przemysłu. Skutkiem
tego są katastrofy naturalne typu powodzie, huragany, pożary, anomalie klimatyczne
oraz katastrofy przemysłowe, skażające promieniotwórczymi toksycznymi środkami
przemysłowymi środowiska, w którym egzystują ludzie. Zdarzenia te mogą stanowić
potencjalne źródło sytuacji kryzysowej, czyli sytuacji wpływającej negatywnie na
poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na
nieadekwatność posiadanych sił i środków.
Istota sytuacji kryzysowych oraz wieloosobowe podmioty uczestniczące w zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom i funkcjonowania struktur państwowych, wywołuje
konieczność ich organizowania, zestrojenia ich działań, a także współpracy3. Zarządzanie kryzysowe zapobiega sytuacjom kryzysowym oraz zapewnia bezpieczeństwo
narodowe. Tworzy warunki umożliwiające opanowanie w miarę możliwości rozszerzenia zagrożenia. Zarządzanie kryzysowe w Polsce to działalność organów administracji
publicznej, będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega
na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi
kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury4.
1. Dr Grażyna Kącicka, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku.
2. Mgr Renata Radochońska-Jarosz, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku.
3.	D. Majchrzak, Zarządzanie kryzysowe jako zorganizowane działania odpowiedzialnych organów
i podmiotów, Warszawa 2014, s. 1.
4.	Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007, Nr 89, poz. 590,
z późn. zm., art. 2, ust. 1.
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Podstawy prawne, zawierające przepisy odnoszące się do działań względem zagrożeń, powodujących sytuacje kryzysowe, to ustawa o zarządzaniu kryzysowym i ustawa
o stanie klęski żywiołowej. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym5 określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania w tej
dziedzinie, a także zasady finansowania zadań zarządzania kryzysowego. Natomiast
ustawa o stanie klęski żywiołowej6 określa tryb wprowadzenia i zniesienia stanu
klęski żywiołowej, a także zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres
ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu klęski żywiołowej.

Istota stanu bezpieczeństwa
Dla przeprowadzenia analiz, istotne jest zdefiniowanie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo to stan dający poczucie pewności, jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Odznacza się brakiem ryzyka utraty cennych wartości czyli życia, zdrowia,
pracy, dóbr materialnych. Bezpieczeństwo to stan niezagrożenia, spokoju, pewności
czy oparcia w innej osobie lub sprawnie działającym systemie7. Według R. Zięby,
bezpieczeństwo obejmuje zaspokojenie potrzeb: istnienia, przetrwania, pewności,
stabilności, całości, tożsamości, niezależności, ochrony poziomu i jakości życia człowieka8. Bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą człowieka i grup społecznych. Jego
brak powoduje niepokój i poczucie zagrożenia. W tej sytuacji człowiek, grupy społeczne, instytucje, państwo, organizacje różnego typu starają się oddziaływać na swe
otoczenie zewnętrzne tak, aby usuwać lub oddalać zagrożenia eliminujące obawy.
Trzeba wskazać, że na bezpieczeństwo wpływają czynniki takie jak: bezpieczeństwo
publiczne, porządek publiczny i spokój publiczny. Natomiast B. Sprengel wskazuje,
że: „bezpieczeństwo publiczne to stan gwarantujący niezakłócone i zgodne z wolą
obywateli funkcjonowanie instytucji państwowych, samorządowych i społecznych
oraz urządzeń publicznych, a także bezpieczeństwo życia, zdrowia i mienia ludności
w wyniku przestrzegania akceptowanego przez obywateli porządku”9. Bezpieczeństwo
5.	Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590,
z późn. zm.
6.	Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558,
z poźn. zm.
7. M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t. 1, Warszawa 1993, s. 147.
8. R. Zięba, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Warszawa 1997, s. 68.
9.	B. Sprengel, Ustrój organów administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, Włocławek 2004,
s. 15.
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obywatelskie to stan otoczenia cywilizacyjnego i środowiska naturalnego, w jakim
obywatele i ich wspólnoty nie odczuwają zagrożenia swego istnienia ani podstawowych interesów życiowych ze względu na zapewnienie przez państwo formalnych,
instytucjonalnych, praktycznych gwarancji ochrony prowadzących do społecznie
akceptowalnego poziomu ryzyka10. Z kolei bezpieczeństwo społeczne rozumiane
jest jako ochrona egzystencjalnych podstaw życia ludzi i zapewnienia możliwości
zaspokajania indywidualnych potrzeb oraz realizacji aspiracji życiowych poprzez
tworzenie warunków do pracy i ochrony zdrowia11. Bezpieczeństwo to zatem spokój
publiczny, czyli niezakłócony stan równowagi psychicznej nieokreślonej liczby osób,
przy czym wykroczenia przeciwko spokojowi publicznemu wywołują zakłócenia tego
stanu. Bezpieczeństwo to stan, w którym u jednostki występuje poczucie pewności,
oparcia w innych lub w sprawnie działającym systemie prewencji. Przeciwieństwem
bezpieczeństwa jest stan zagrożenia. Zagrożenie to dla człowieka nieprzyjazna sytuacja, niesprzyjające czynniki, powodujące zachwianie społecznie akceptowanego
porządku, zakłócające funkcjonowanie, wprowadzające chaos w miejsce harmonii.

Lokalność bezpieczeństwa
Zarządzanie kryzysowe dokonuje się na szczeblu terytorialnym i dotyczy życia lokalnego społeczeństwa. Lokalność należy rozumieć jako ład społeczny oparty na
naturalnych związkach między podmiotami o charakterze osobistym. Bezpieczeństwo
lokalne, w tym rozumieniu w przestrzeni społecznej, charakteryzuje się wspólnym
terytorium jako podstawą życia społecznego. O lokalności bezpieczeństwa świadczy
jego umiejscowienie w obrębie pewnej lokalizacji terytorialnej czy społecznej. Natomiast w skład przestrzeni lokalnej wchodzą tereny ogólnodostępne oraz elementy
przyrody, zabudowy znajdujące się na tych terenach, w przestrzeni nad nimi i w ich
sąsiedztwie, w zasięgu postrzegania przez przebywających na nich ludzi.
Idea środowiska lokalnego dotyczy indywidualnego życia, rozwoju osobowościowego
w zbiorowości społecznej oraz możliwych interakcji podmiotów funkcjonujących w obrębie określonego terytorium. Środowisko lokalne można określić jako gromadę ludzi
zamieszkujących ograniczone i względnie izolowane terytorium o wspólnej tradycji,
wartościach, symbolach, instytucjach usługowych i kulturowych, świadomych odrębności oraz gotowości do wspólnotowego działania, żyjących w poczuciu przynależności
10. S. Pieprzny, Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007, s. 27.
11. A. Szymonik, Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, Warszawa 2011, s. 19.
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i wewnętrznego bezpieczeństwa. Należy zauważyć, że społeczność lokalna jest pojęciem
trudnym do zdefiniowania. Wyodrębnia się ją na podstawie następujących kryteriów:
– określone miejsce zamieszkania ludzi
– występowanie danych reguł, aktywności, więzi, zwyczajów, typu kultury
– wspólne interesy, postawy, potrzeby, zaangażowanie w tę społeczność
– funkcjonujące instytucje i organizacje.
Charakterystyczne jest też poczucie lokalnej ojczyzny i odpowiedzialności za nią.
Istotne jest również poczucie tożsamości obywateli z miejscem zamieszkania. Z socjologicznego punktu widzenia społeczność lokalna określana jest jako zbiorowość
zamieszkująca wspólne terytorium, oparta na trwałym systemie więzi i interakcji społecznych. Co ważne, charakteryzuje się poczuciem przynależności jednostek do grupy
i identyfikacji jednostek z grupą. W społeczności lokalnej występuje integracja społeczna
mieszkańców z określonymi celami, solidarność społeczna w interesie jednostkowym
i poszczególnych grup. To pewna struktura wyodrębniona z przestrzeni terytorialnej,
która jest wewnętrznie zintegrowana, co umożliwia rozwiązywanie problemów lokalnych,
społecznych interakcji oraz kulturowych i psychospołecznych więzi integrujących część
lub całość mieszkańców z określoną strukturą społeczną oraz przestrzenną. W niej powstaje tożsamość indywidualna i społeczna. Wspólnota lokalna to przestrzeń terytorialna
gwarantująca jakościowy rozwój codziennego życia społecznego. W jej zakresie występują
czynniki odpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny wspólnoty12. Istotne
cechy przestrzeni terytorialnej, to: możliwość ciągłego obserwowania terenu; dbałość,
czystość; naznaczanie jej, nawet okazjonalną, ale widoczną obecnością. Terytorialność
osiągnąć można poprzez wprowadzenie rzeczywistych lub symbolicznych barier między
przestrzeniami: prywatną, półprywatną, półpubliczną oraz publiczną. Terytorialność
można również uzyskać poprzez optymalne usytuowanie budynków, płotów, rozgraniczeń, znaków i napisów oraz poprzez wyraźne wyznaczenie granicy. Na tego rodzaju
terytorium, poszczególne osoby są świadome, że mogą być skontrolowane.

Pojęcie kryzysu i sytuacje kryzysowe
Zarządzanie kryzysowe wymaga określenia istoty kryzysu i rodzaju sytuacji kryzysowych. Kryzys to pewien stan psychiczny człowieka lub zjawisko społeczne, bądź to zjawiska fizyczne czyli naturalne, techniczne, zaburzające życie jednostek i społeczeństw,
12. B. Hołyst, Bezpieczeństwo. Ogólne problemy badawcze, Warszawa 2014, s. 85-89.
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prowadzące do przeobrażania dotychczasowych poglądów, przy czym przeobrażenia
te odbywają się stopniowo w efekcie gwałtownej przemiany. Kryzys może obejmować
różne strony i aspekty życia i funkcjonowania człowieka, społeczeństw, organizacji. Jak
pisze H. Sęk, to zjawisko lub stan, który charakteryzuje się takim stopniem dysproporcji
i niezrównoważenia elementów, że wymaga to istotnych zmian13. Jak twierdzi A. Zelek,
kryzys rozumiany jest jako konsekwencja zakłóceń w istnieniu lub w realizacji jednego
lub kilku czynników determinujących egzystencję i rozwój przedsiębiorstwa, zarówno
tych o oddziaływaniu z zewnątrz, jak i tych wewnętrznych, zależnych od sprawności
zarządzania14. Natomiast E. Urbanowska-Sojkin uważa, że kryzys jest patologią w rozwoju organizacji, spowodowaną często dysproporcją między celami i zasobami do ich
osiągnięcia15. Zważając na wskazaną definicję i analizując istotę kryzysu organizacji
z punktu widzenia teorii i praktyki zarządzania, można stwierdzić, że kryzys to:
– sytuacja, w której działalność organizacji zostaje trwale zakłócona
– sytuacja, w której organizacja rzeczywiście lub pozornie utraciła kontrolę nad
swoją działalnością
– stan, który może zagrozić istnieniu organizacji lub jej części
– sytuacja zagrażająca realizacji celów strategicznych firmy16.
Według innego pojęcia, odpowiedniego do tematu tego opracowania, kryzys
oznacza sytuację, będącą następstwem zagrożenia, prowadzącą w konsekwencji do
zerwania lub znacznego naruszenia więzi społecznych, przy poważnym zakłóceniu
w funkcjonowaniu instytucji publicznych, jednak w takim stopniu, że użyte środki
niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa, nie uzasadniają wprowadzenia stanów nadzwyczajnych17.
Kryzys w sensie przedmiotowym oznacza zerwanie istniejącego układu, polega
na zmianie jego struktury lub funkcji albo obu tych elementów łącznie. Zjawisko
zerwania jest rozciągnięte w czasie i wkomponowane w proces przejścia ze stabilności – poprzez niestabilność – do stabilności o jakościowo innych własnościach.
13.	H. Sęk, Wybrane zagadnienia psychoprofilaktyki, [w:] H. Sęk (red.), Społeczna psychologia kliniczna,
Warszawa 1991, s. 489.
14.	A. Zelek, Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie – perspektywa strategiczna, Warszawa 2003,
s. 27.
15. E. Urbanowska-Sojkin, Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Poznań 1999, s. 33.
16.	A. Zelek, Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie – perspektywa strategiczna, Warszawa 2003, s. 47.
17.	
Funkcjonowanie obrony cywilnej na szczeblu gminy, powiatu i województwa w warunkach reformy
administracji, Kraków 2000, s. 57.
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Natomiast w sensie ontologicznym stanowić będzie kulminację nagromadzonych
konfliktów w różnych dziedzinach życia społecznego18.
Z analizy definicji kryzysu wynikają jego podstawowe cechy, za które można uznać:
zaskoczenie, deficyt informacji, spóźnione reakcje, wzrastającą liczbę zdarzeń, utratę
kontroli nad sytuacją, zagrożenie ważnych interesów, wzrost napięcia psychicznego,
zbiorową psychozę, panikę.
Sytuacje kryzysowe stanowią efekt zagrożenia, wpływają negatywnie na poziom
bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska i prowadzą
w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych ze względu
na nieadekwatność posiadanych sił i środków19. Wynikają najczęściej z zagrożenia stanu
bezpieczeństwa narodowego. Zestawienie możliwych zagrożeń dla konkretnego obszaru
jest niezbędne do opracowania koncepcji utrzymania bezpieczeństwa i zapobiegania
stratom w sytuacjach zagrożeń. Zagrożenia mogą być spowodowane działalnością sił
przyrody lub działalnością człowieka. Można je podzielić na trzy grupy:
1. Zagrożenia naturalne – powodzie, pożary, huragany, silne mrozy i śnieżyce,
nagłe i ulewne deszcze, burze gradowe, susze, trzęsienia ziemi, osunięcia ziemi,
epidemie chorób ludzi, zwierząt lub roślin;
2. Zagrożenia związane z działalnością człowieka – katastrofy, awarie, skażenia
promieniotwórcze, biologiczne i chemiczne, skażenia toksycznymi środkami
przemysłowymi, niewybuchy, dziura ozonowa;
3. Inne zagrożenia – ataki terrorystyczne, przestępczość zorganizowana, przewożone materiały niebezpieczne, piractwo, zamieszki uliczne, masowe manifestacje,
zagrożenia podczas zgromadzeń masowych, niepokoje społeczne wywołane
głównie problemami i zagrożeniami utraty źródła zarobkowania, agresywne
zachowanie kibiców meczów piłkarskich, przemyt narkotyków, okupacja urzędów, blokady dróg, paraliż komunikacyjny, źle zabezpieczone wysypiska śmieci
i odpadów komunalnych,nielegalna emigracja, przerwy w łączności, dostawach
wody, prądu, gazu, przestępczość cybernetyczna w Internecie20.
18.	R. Wróblewski, Zarys teorii kryzysu, zagadnienia prewencji i zarządzania kryzysami, Warszawa
1996, s. 9.
19.	Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590,
z późn. zm., art. 3.
20. M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego…, s. 362.
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Przyczyną sytuacji kryzysowych, leżących po stronie człowieka, może być m.in.:
zaniedbanie, lekkomyślność, brawura, nieprzestrzeganie określonych procedur, brak
wyobraźni, korupcja, krótkowzroczność. Z sytuacją kryzysową można mieć do czynienia, gdy zaistniałe zdarzenie21:
• obejmuje znaczny obszar;
• zagraża życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach;
• skutki zagrażają środowisku na znacznych obszarach;
• zaangażowane są znaczne siły ratowniczo-porządkowe;
• zainteresowanie medialne jest duże;
•o
 rgany państwowe zwracają się do społeczeństwa z apelem o pomoc w celu zapobieżenia skutkom oraz w celu ich usunięcia.

Procedury zarządzania kryzysowego
Zarządzanie kryzysowe jest to działalność organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, polegająca na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym lub przejmowaniu nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań oraz na odtworzeniu
infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru. Kryzys przybiera na sile
w miarę narastania już istniejących problemów, a zarazem pojawiania się nowych.
Sytuacji tej towarzyszy najczęściej ogólna destabilizacja przy zaistnieniu tzw. efektu
domina. W czasie kryzysu ma się do czynienia z podejmowaniem decyzji pod presją
czasu. Charakterystyczny jest także element zaskoczenia, gdyż z reguły trudno jest
przewidzieć, jakie skutki będą miały podjęte decyzje lub zastosowane rozwiązania.
Zarządzanie kryzysowe realizowane jest przez władze publiczne przy udziale organizacji, instytucji i społeczeństwa. Wymaga stałego dostosowywania sił i środków
do zmieniającego się stanu bezpieczeństwa, w celu utrzymania opcji reagowania22.
Zapobieganie zagrożeniom lokalnym to kompetencje samorządów terytorialnych,
harmonizowane przez wyższe szczeble władzy w Polsce. Wynika to przede wszystkim
z podziału administracyjnego kraju i zespolenia części administracji państwowej.
Albowiem finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim planuje się w ramach
budżetów odpowiednio gmin, powiatów i samorządów województw. Natomiast fi21. T. Bąk, Sytuacje kryzysowe, „Współczesne problemy zarządzania” 2017, nr 10, s. 11.
22.	K. Sienkiewicz-Małyjurek, Problemy organizacyjne zarządzania kryzysowego w samorządach,
„Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2011, Nr 1864, s. 120.
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nansowanie wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie
krajowym planuje się w ramach budżetu państwa w częściach, którymi dysponują
wojewodowie, minister właściwy do spraw wewnętrznych i inni ministrowie kierujący
działami administracji rządowej oraz centralne organy administracji rządowej23.
Inicjatywa zarządzania kryzysowego skupia się na prymacie układu terytorialnego
czyli główny ciężar decyzji i odpowiedzialności spoczywa na władzy funkcjonującej
na określonym stopniu podziału terytorialnego kraju, na którym wystąpił kryzys
w bezpieczeństwie24.
Zasadniczą podstawą w tej sprawie jest ustawa o zarządzaniu kryzysowym, określająca organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady
działania w tego rodzaju sytuacjach. Trzeba zaznaczyć, że wynikający z tej ustawy
obowiązek podjęcia działania w przypadku wystąpienia zagrożeń opiera się w pierwszej kolejności na organach samorządu terytorialnego.
W celu przeciwdziałania i reagowania w sposób adekwatny i skuteczny na sytuacje
kryzysowe, został skonstruowany system zarządzania kryzysowego, który w Polsce
jest wieloszczeblowy (co wskazuje treść tabeli 1.) i składa się z następujących komponentów:
a) organów zarządzania kryzysowego,
b) organów opiniodawczo-doradczych – inicjujących i koordynujących działania
podejmowane w zakresie zarządzania kryzysowego,
c) centrów zarządzania kryzysowego – utrzymujących 24-godzinną gotowość do
podjęcia działań.

23.	Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. Nr 89, poz. 590,z późn.
zm.,art. 27.
24.	D. Wróblewski, M. Kędzierska, B. Połeć, Teleinformatyczny zintegrowany system budowy planów
zarządzania kryzysowego – badania i projektowanie, [w:] D. Wróblewski (red.), Wybrane zagadnienia
z zakresu planowania cywilnego w systemie zarządzania kryzysowego RP, Józefów 2014, s. 14.
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Tab. 1. Organy systemu zarządzania kryzysowego w Polsce25

Szczebel
Administracyjny

Organ
zarządzania
Kryzysowego

Organ
opiniodawczo-doradczy

Centrum
Zarządzania
Kryzysowego

Krajowy

Rada Ministrów,
Prezes Rady
Ministrów

Rządowy Zespół
Zarządzania
Kryzysowego

Rządowe
Centrum
Bezpieczeństwa

Zespół
Zarządzania

Centrum
Zarządzania

Resortowy

Minister kierujący
działem
administracji
rządowej,
Kierownik
organu
centralnego

Kryzysowego
(ministerstwa,

Kryzysowego
(ministerstwa,

urzędu
centralnego)

urzędu
centralnego)

Wojewódzki

Wojewódzkie

Zespół
Zarządzania

Centrum
Zarządzania

Kryzysowego

Kryzysowego

Wojewódzki

Powiatowy

Wojewoda

Starosta powiatu

Powiatowy Zespół
Zarządzania
Kryzysowego

Gminny

Wójt, Burmistrz,
Prezydent miasta

Gminny Zespół
Zarządzania
Kryzysowego

Powiatowe
Centrum
Zarządzania
Kryzysowego
Mogą być
tworzone
gminne (miejskie)
centra
zarządzania
kryzysowego

25.	Rządowe Centrum Bezpieczeństwa,http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/, dostęp: listopad
2019.
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Zarządzanie kryzysowe związane jest z ochroną infrastruktury krytycznej i planowaniem cywilnym26.
Infrastruktura krytyczna to systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze
sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi
kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu
sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji
i przedsiębiorców. Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy:
– zaopatrzenia w energię i paliwa;
– łączności i sieci teleinformatycznych;
– finansowe;
– zaopatrzenia w żywność i wodę;
– ochrony zdrowia;
– transportowe i komunikacyjne;
– ratownicze;
– zapewniające ciągłość działania administracji publicznej;
– produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych
i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.
Ochrona infrastruktury krytycznej obejmuje wszelkie działania zmierzające do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i integralności infrastruktury krytycznej
w celu zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub słabym punktom oraz ograniczenia
i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury na wypadek
awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie.
Z kolei planowanie cywilne rozumiane jest jako całokształt przedsięwzięć organizacyjnych, polegających na opracowywaniu planów, w celu przygotowania administracji
publicznej do zarządzania kryzysowego i optymalnego wykorzystania dostępnych sił
i środków w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie
wojny, w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli, reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz odtwarzania
infrastruktury. Obejmuje planowanie w zakresie wspierania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie ich użycia oraz planowanie wykorzystania Sił Zbrojnych
RP do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

26.	Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590,
z późn. zm., art. 3.
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Według ustawy o zarządzaniu kryzysowym, zadania planowania cywilnego obejmują:
–p
 rzygotowanie planów zarządzania kryzysowego,
–p
 rzygotowanie struktur uruchamianych w sytuacjach kryzysowych,
– przygotowanie i utrzymanie zasobów niezbędnych do wykonania zadań ujętych
w planie zarządzania kryzysowego,
–u
 trzymanie baz danych niezbędnych w procesie zarządzania kryzysowego,
– przygotowanie rozwiązań na wypadek zniszczenia lub zakłócenia funkcjonowania
infrastruktury krytycznej,
– zapewnienie spójności pomiędzy planami zarządzania kryzysowego a innymi
planami sporządzanymi w tym zakresie przez właściwe organy administracji
publicznej.
Zadania realizowane w ramach planowania cywilnego powinny uwzględniać: zapewnienie funkcjonowania administracji publicznej w sytuacji kryzysowej, zapewnienie funkcjonowania i możliwości odtworzenia infrastruktury krytycznej, zapewnienie
ciągłego monitorowania zagrożeń, racjonalne gospodarowanie siłami i środkami
w sytuacjach kryzysowych, pomoc udzielaną ludności w zapewnieniu jej warunków
przetrwania w sytuacjach kryzysowych27. Plany zarządzania kryzysowego stanowią
podstawowe narzędzie organów administracji publicznej w przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego lub mogącego spowodować sytuację kryzysową na ich terenie.
Procedury i działania zarządzania kryzysowego obejmują następujące przedsięwzięcia:
– Zapobiegawcze – to działania, które mają eliminować lub redukować opcję wystąpienia kryzysu i ograniczać jego negatywne skutki dla ludzi i środowiska.
Zapobieganie jest wysoce opłacalną inwestycją, a pieniądze wydane dzisiaj, aby
przeciwdziałać zagrożeniom, zaowocują znacznymi oszczędnościami w kosztach
usuwania skutków przyszłych zdarzeń.
–P
 rzygotowawcze – to działania planistyczno-organizacyjne:
• t worzące plany i scenariusze, jak należy zareagować w przypadku określonego
rodzaju sytuacji kryzysowej
•d
 ziałania mające na celu powiększanie zasobów sił i środków niezbędnych do
efektywnego reagowania.

27.	Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590,
z późn. zm., art. 4.
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Aby działania reagowania były efektywne, wskazane jest przygotowanie planu reagowania, wyszkolonego personelu służb reagowania oraz zasobów sił i środków,
z których pomocą można reagować.
– Reagowania – to zespół przedsięwzięć następujących po wystąpieniu katastrofy.
Zadaniem reagowania jest dostarczenie pomocy poszkodowanym i ograniczenie
zniszczeń i strat stanowiących efekt zdarzenia.
– Odbudowy – to końcowa faza cyklu zarządzania kryzysowego, której cel stanowi
przywrócenie stanu poprzedniego, odtworzenie organizacyjnej i technicznej
infrastruktury28.
Przepisy i procedury z zakresu zarządzania kryzysowego w Polsce pozwalają precyzyjnie określić rolę i zadania organów systemu zarządzania kryzysowego. Określają
organy państwowe i samorządowe, odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego, ich rolę i zadania oraz strukturę poszczególnych instytucji
i organizacji.

Zarządzanie kryzysowe w powiecie jarosławskim
Zarządzanie kryzysowe, jako część składowa zarządzania ogólnego, określa organizację właściwych struktur oraz zadań, które mają na celu: ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia kryzysu; przygotowanie społeczeństwa oraz posiadanych
sił i środków do działań w przypadku powstania kryzysu; w czasie reagowania kryzysowego realizowanie rozwiązań, które akceptowane są przez ogół społeczeństwa
i minimalizują negatywne skutki kryzysu; likwidację skutków powstałego kryzysu
oraz odbudowę.
W powiecie jarosławskim funkcjonuje Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego z siedzibą w Jarosławiu. Został powołany na podstawie Art. 17 ust. 4 ustawy
z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) oraz
Zarządzenia Nr 6/2014 Starosty Jarosławskiego z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie
powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zespół stanowi organ
opiniodawczo-doradczy Starosty w zakresie zapobiegania skutkom klęski żywiołowej
oraz sytuacji kryzysowych. Miejscem pracy Zespołu jest Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego mieszczące się w Starostwie Powiatowym. Do zadań Zespołu
należy29:
28. Funkcjonowanie obrony cywilnej na szczeblu gminy, powiatu i województwa…, s. 57.
29. Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.
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1. W fazie zapobiegania:
– analizowanie i skategoryzowanie wszystkich potencjalnych zagrożeń możliwych
do wystąpienia na obszarze powiatu;
– skatalogowanie i ocena elementów infrastruktury technicznej, środowiska naturalnego oraz grup i środowisk społecznych powiatu szczególnie wrażliwych na
skutki klęsk żywiołowych lub zdarzeń o znamionach klęski żywiołowej;
– opiniowanie przepisów z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, przygotowywanych przez inne instytucje i służby;
– planowanie środków finansowych oraz trybu i źródeł ich pozyskiwania, przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć realizowanych we wszystkich fazach
prac Zespołu;
– opracowanie koncepcji pozyskiwania środków pozabudżetowych na rzecz wykonawstwa zadań z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, realizowanych przez
instytucje i służby ratownicze;
– prowadzenie kontroli i nadzoru nad przyjętymi lub przekazanymi do realizacji
zadaniami o charakterze prewencyjnym.
2. W fazie przygotowania:
–o
 piniowanie Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego i jego aktualizacji;
– bieżące monitorowanie stanu organizacji i możliwości rozwinięcia stanowiska
pracy Zespołu w obiekcie zastępczym;
– opracowanie, weryfikacja i aktualizowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych oraz
technicznych z zakresu komunikacji (łączności) pomiędzy wszystkimi ogniwami
organizacyjnymi systemu zarządzania i reagowania kryzysowego, monitorowania
zagrożeń i ich skutków, utrzymania w gotowości systemu ostrzegania i alarmowania;
– przygotowanie zasad wymiany informacji, ich formy i zakresu w relacjach ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi zaplanowanymi do udziału w pracach Zespołu;
– opracowanie, przyjęcie i wdrożenie procedur w zakresie zwracania się o pomoc
oraz trybu i zakresu jej udzielania z poziomu powiatowej administracji samorządowej oraz szczebla wojewódzkiego;
– opracowanie, aktualizowanie i tworzenie zgodnie z potrzebami bieżącymi baz
danych teleadresowych, materiałowo-sprzętowych, medycznych itp. określających
wielkość poszczególnych kategorii zasobów ludzkich, środków i materiałów na
potrzeby prowadzonych akcji ratowniczych oraz zabezpieczenia potrzeb ludności;
– planowanie, koordynowanie i udział w realizacji procesu szkolenia struktur reagowania kryzysowego oraz sił ratowniczych;
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– określenie zasad i kreowanie polityki informacyjnej z zakresu realizowanych przez
Starostę i wszystkie elementy organizacyjne systemu zarządzania i reagowania kryzysowego przedsięwzięć na rzecz systemu bezpieczeństwa powszechnego w powiecie;
– analizowanie przebiegu działań ratowniczych i odbudowy prowadzonych w przeszłości na terenie powiatu lub poza jego obszarem oraz wyciąganie wniosków
zapewniających sprawne i skuteczne prowadzenie działań w przyszłości;
– organizowanie i prowadzenie gier decyzyjnych i ćwiczeń w celu przygotowania
członków Zespołu i sił ratowniczych do skoordynowanego i skutecznego prowadzenia działań;
– określanie oraz zabezpieczanie potrzeb materiałowo-technicznych i finansowych
niezbędnych do realizacji przyjętych zadań.
3. W fazie reagowania:
– podjęcie procesu czynnej koordynacji działań ratowniczych i porządkowo
-ochronnych prowadzonych przez jednostki organizacyjne zaangażowane w reagowanie kryzysowe na obszarze powiatu;
– podjęcie pracy Zespołu w układzie całodobowym;
– uruchomienie systemów, struktur ratowniczych i procedur w celu zabezpieczenia
możliwości realizacji przez Starostę funkcji kierowania w warunkach stanu klęski żywiołowej lub zdarzenia o znamionach klęski żywiołowej oraz zarządzania
kryzysowego na obszarze powiatu;
– zabezpieczenie procesu stałej, całodobowej wymiany informacji w zakresie zagrożeń i podejmowanych (podjętych) działań oraz współdziałanie ze służbami
(zespołami) innych organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych
i społecznych;
– monitorowanie zagrożeń i ich skutków oraz prognozowanie ich dalszego rozwoju;
– wypracowanie optymalnych propozycji decyzji i rozwiązań operacyjno-taktycznych mających na celu właściwe i skuteczne wykorzystanie znajdujących się
w dyspozycji sił i środków ratowniczych oraz korygowanie przebiegu działań;
– korygowanie działań w ramach procesu ewakuacji oraz z zakresu pomocy społecznej i humanitarnej, stworzenia doraźnych warunków do przetrwania osób
poszkodowanych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na pomoc medyczną i opiekę psychologiczną;
– wyegzekwowanie na wszystkich poziomach zarządzania kryzysowego oraz uruchomienie na szczeblu Powiatu punktów informacyjnych dla ludności;
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– koordynacja procedur związanych z dysponowaniem sił i środków na potrzeby
akcji ratowniczych ze szczebla wojewódzkiego, centralnego, w tym znajdujących
się w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej;
– wprowadzenie w życie aktów prawnych niezbędnych do zabezpieczenia warunków do właściwego kierowania przez Starostę działaniami prowadzonymi
w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub wynikającym z zarządzania
kryzysowego i ich usunięcia na obszarze powiatu;
– przyjmowanie meldunków i informacji o stanie realizacji poszczególnych zadań;
–o
 pracowywanie raportu z prowadzonych działań.
4. W fazie odbudowy:
– nadzorowanie procesu szacowania szkód oraz opiniowanie wniosków uprawnionych organów i instytucji o udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej na
usunięcie strat i szkód wywołanych klęską żywiołową lub innymi zdarzeniami
kryzysowymi;
– zapobieganie powstawaniu wtórnych zagrożeń spowodowanych skutkami klęski
żywiołowej lub zdarzeniami kryzysowymi;
– z apewnienie dostatecznych warunków egzystencji ludności poszkodowanej;
– monitorowanie systemu pomocy społecznej oraz dystrybucji środków pochodzących z pomocy humanitarnej na rzecz ludności poszkodowanej;
– monitorowanie możliwości systemu służby zdrowia w zakresie leczenia i rehabilitacji ludności poszkodowanej;
– monitorowanie prawidłowości i skuteczności funkcjonowania instytucji ubezpieczeniowych i procesu wypłat świadczeń odszkodowawczych na rzecz instytucji
i osób fizycznych;
– podjęcie przedsięwzięć skutkujących odtworzeniem sił, środków i zasobów służb
ratowniczych, do poziomu gwarantującego osiągnięcie ich pełnej gotowości
i zdolności do działań;
– koordynowanie i monitorowanie przedsięwzięć realizowanych na wszystkich
poziomach administracji związanych z przywróceniem sprawności infrastruktury
krytycznej, technicznej, budowlanej, produkcji przemysłowej i usług, oświaty
i wychowania, kultury i sztuki;
– koordynowanie i monitorowanie przedsięwzięć realizowanych na wszystkich poziomach administracji związanych z przywróceniem równowagi bezpieczeństwa
ekologicznego i pierwotnego stanu środowiska naturalnego;
59

Zarządzanie kryzysowe na szczeblu terytorialnym na przykładzie powiatu jarosławskiego

– opracowanie ocen, opinii i analiz oraz niezbędnej dokumentacji sprawozdawczej, w celu wypracowania i podjęcia realizacji wniosków i zaleceń mających na
celu zmniejszenie w przyszłości podatności powiatu, jako całości, na negatywne
skutki klęski żywiołowej, zdarzenia o znamionach klęski żywiołowej lub innego
nadzwyczajnego zagrożenia;
– opracowanie projektów prawnych i propozycji zmian organizacyjnych mających
na celu podniesienie sprawności i skuteczności działań aparatu administracyjnego, służb ratowniczych i instytucji w warunkach klęski żywiołowej, zdarzenia
o znamionach klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zagrożenia;
– wnioskowanie o potrzebie aktualizacji planu reagowania kryzysowego.
Na szczeblu powiatowym organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego jest starosta jako przewodniczący zarządu powiatu. Do jego zadań wynikających
z ustawy o zarządzaniu kryzysowym należy m.in.30:
• kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków
zagrożeń na terenie powiatu;
• realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
– opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia Powiatowego
Planu Zarządzania Kryzysowego;
– r ealizacja zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego;
– wydawanie organom gminy zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego;
– z atwierdzanie gminnego planu zarządzania kryzysowego;
• zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu
zarządzania kryzysowego;
• wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania
powiatów i miast na prawach powiatu;
• zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
•w
 spółdziałanie z Szefem ABW w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
• organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

30.	Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590,
z późn. zm., art. 17.
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Powyższe zadania starosta wykonuje przy pomocy powiatowej administracji zespolonej, jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowego zespołu zarządzania
kryzysowego. Ponadto, wszystkie organy administracji są w takich sytuacjach zobowiązane do współpracy.
Pracą Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego kieruje Starosta Powiatu.
W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających sprawowanie jego funkcji, powierza on kierowanie pracami Zespołu zastępcy, którym jest Naczelnik Wydziału
Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych. W skład Zespołu
wchodzą następujący członkowie: Komendant Powiatowy Policji; Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej; Powiatowy Lekarz Weterynarii; Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego; Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg; Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny; Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa
i Rolnictwa; Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu; Komendant Placówki Straży Granicznej
w Korczowej; Dyrektor Rejonowego Zakładu Energetycznego w Jarosławiu; Kierownik
Terenowej Jednostki Eksploatacji Gazu w Jarosławiu; Kierownik Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Roślin w Rzeszowie Oddział Jarosław; Dyrektor Centrum
Opieki Medycznej w Jarosławiu; przedstawiciele innych instytucji i podmiotów organizacyjnych zaproszonych do udziału w pracach zespołu przez Starostę Jarosławskiego
w zależności od potrzeb31.
Dla potrzeb operatywnego zarządzania sytuacyjnego tworzy się nieetatowe, Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego32 (PCZK). Organizację, siedzibę oraz tryb
pracy powiatowego centrum zarządzania kryzysowego, w tym sposób całodobowego
alarmowania członków zespołu zarządzania kryzysowego oraz sposób zapewnienia całodobowego obiegu informacji w sytuacjach kryzysowych, określa starosta.
W ramach realizacji swoich zadań powiatowe centrum zarządzania kryzysowego:
zapewnia przepływ informacji w powiecie jarosławskim na potrzeby zarządzania
kryzysowego; współdziała z centrami zarządzania kryzysowego administracji publicznej wojewody, sąsiednich powiatów – przeworskiego, przemyskiego, lubaczowskiego
i gminami powiatu jarosławskiego; nadzoruje funkcjonowanie systemu wykrywania
i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności w powiecie jarosławskim; współ31. Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.
32.	Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590,
z późn. zm., art. 18.
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działa z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
w uzasadnionych wypadkach organizuje i obsługuje Punkt Informowania Ludności
o powstałym zagrożeniu w powiecie i sposobie postępowania; dokumentuje działania
podejmowane przez Centrum33.
Istotą zarządzania kryzysowego jest odpowiednie przygotowanie w celu zapobiegania lub minimalizacji skutków sytuacji kryzysowych. Priorytetowe znaczenie ma
przygotowanie zasobów, planowanie i opracowanie procedur działania. Przedsięwzięcia takie powinny być poprzedzone rzetelną analizą zagrożeń i przygotowaniem
siatki bezpieczeństwa, mapy zagrożeń wraz ze scenariuszami zdarzeń i mapy ryzyka.
Opiera się na niej etap opracowywania i aktualizacji planów zarządzania kryzysowego,
których przygotowanie jest nieodzowne w każdej jednostce administracji publicznej.
Analiza zagrożeń i plany zarządzania kryzysowego są podstawą do zabezpieczenia
odpowiednich sił i zasobów.

Podsumowanie
Przepisy prawne tworzą system, struktury i instrumenty zarządzania kryzysowego. Pozwalają również skoordynować podejmowane działania, a ich zastosowanie umożliwia
podjęcie skutecznych działań we wszystkich fazach zarządzania kryzysowego. Skuteczne zarządzanie kryzysowe wymaga umiejętnego wykorzystania zasobów ludzkich,
procedur i posiadanych technologii, w celu integracji i weryfikacji wielu informacji
niezbędnych do prowadzenia sprawnych działań ratowniczych. Skuteczne zarządzanie kryzysowe oznacza maksymalizację stopnia osiągnięcia zaplanowanych celów,
którymi są34: zapobieganie sytuacjom kryzysowym; kontrola potencjalnych zagrożeń;
tworzenie adekwatnych do sytuacji scenariuszy zdarzeń i na ich podstawie planowanie
działań; szybkie reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej; ochrona
infrastruktury krytycznej; odtwarzanie infrastruktury lub przywracanie jej pierwotnego charakteru. Skuteczne zarządzanie kryzysowe wymaga podejmowania decyzji na
danym poziomie zarządzania przez właściwy organ zarządzania kryzysowego i jego
zwierzchnictwa nad pozostałymi jednostkami administracyjnymi. Dobre zarządzanie
w czasie sytuacji kryzysowej jest podstawą ograniczenia potencjalnych strat.

33.	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, https://jaroslaw.samorzady.pl/index.php?q=kat/
id/118, dostęp: listopad 2019.
34. T. Bąk, Z. Ciekanowski, Teorie bezpieczeństwa, Jarosław 2012, s. 96.
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Streszczenie
Zarządzanie kryzysowe na szczeblu terytorialnym na przykładzie powiatu jarosławskiego
Zagadnienie zaprezentowane w opracowaniu to zarządzanie kryzysowe na szczeblu
terytorialnym. Na wstępie omówiono zagadnienia zarządzania kryzysowego oraz
definicje odnoszące się do bezpieczeństwa publicznego na szczeblu terytorialnym.
Zaprezentowano również pojęcia społeczności oraz przestrzeni lokalnej. Zwieńczenie tych teoretycznych rozważań to omówienie znaczenia działań podejmowanych
w zakresie zarządzania kryzysowego na terenie powiatu jarosławskiego, wpływających
na bezpieczeństwo lokalne.
Słowa kluczowe: zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo, społeczność lokalna, przestrzeń lokalna.

Summary
Crisis management at the territorial level on the example of Jarosław poviat
The issue presented in the study is crisis management at the territorial level. At the
beginning, crisis issues of management and definitions related to public security at
the territorial level were discussed. The concepts of local community and space were
also presented. The culmination of these theoretical considerations is to discuss the
importance of actions taken in the field of crisis management in the Jarosław County,
affecting local security.
Keywords: crisis management, security, local community, local space.
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Rola Państwowej Straży Pożarnej w zapewnieniu
bezpieczeństwa obywateli
Arkadiusz Leszczyński1

Wstęp
Ludzie, jako istoty społeczne do prawidłowego funkcjonowania muszą mieć zaspokojone swoje podstawowe potrzeby życiowe. Jedną z ważniejszych potrzeb jest poczucie
bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo to określony pożądany stan, który daje poczucie
pewności istnienia w harmonijnym ciągu a jego brak wywołuje w nas niepokój.
Jest prawem generalnym sprowadzającym się do eliminowania sytuacji zagrażających człowiekowi oraz jego dobrom. Od najstarszych cywilizacji determinantami
poszukiwania bezpieczeństwa są wszelkiego rodzaju zagrożenia, natomiast nauka
o bezpieczeństwie, jako dyscyplina sfery naukowej podejmuje badania zagrożeń dla
istnienia w dalszej kolejności rozwoju, normalnego funkcjonowania człowieka oraz
organizacji społecznych2. Pojęcie bezpieczeństwa jest niezdefiniowanym terminem
w przepisach prawa. S. Pieprzny określił bezpieczeństwo, jako „stan psychiczny lub
prawny, w którym jednostka ma poczucie pewności, oparcie w drugiej osobie lub
w sprawnie działającym systemie prawnym, nie odczuwa strachu przed rzeczywistością. Jest to przeciwieństwo zagrożenia i występuje w każdej dziedzinie życia społecznego. Jest synonimem pewności. To stan dający poczucie pewności. Bezpieczeństwo
jest oczywistym zapotrzebowaniem i interesem każdego człowieka w każdej sferze
w każdej sytuacji. Uznane zostało za prawo naturalne przysługujące człowiekowi”3.
Należy stwierdzić, że pojęciowy zakres bezpieczeństwa oznacza zarówno pewien
stan w państwie, wśród społeczeństwa, oraz dobro podlegające ochronie. Jest niedookreślanym dobrem wspólnym całego społeczeństwa a zasięg pojęciowy jest ruchomy i bezpośrednio uzależniony od tego czy będziemy mówić o źródłach zagrożeń,
o dobrach chronionych, czy o celu ochrony, w końcu o wszystkich tych elementach
pospinanych zindywidualizowaną sytuacja faktyczną4. Państwo będące oczywistym
gwarantem bezpieczeństwa coraz częściej opiera je na zasadzie kooperacji admini1. Mgr Arkadiusz Leszczyński, Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu, KTNiO.
2. L.F. Korzeniowski, Securitologia, Nauka o bezpieczeństwie, Kraków 2009, s. 40.
3. E. Ura, S. Pieprzny, Bezpieczeństwo Wewnętrzne Państwa, Rzeszów 2015, s. 18.
4. J. Boć, O bezpieczeństwie wewnętrznym, Wrocław 2009, s. 24.
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stracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej. Istnieje dużo instytucji
zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, istotnym aspektem jego zapewnienie
jest ochrona przed pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi zagrożeniami dla
życia, zdrowia lub środowiska5. Znacząca rolę w tym zakresie odgrywa Państwowa
Straż Pożarna, która jest zawodową umundurowaną i wyposażoną w specjalny sprzęt
formacją przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Jednakże PSP nie jest w stanie samodzielnie zapewnić bezpieczeństwa, konieczna jest współpraca w innymi instytucjami oraz zaangażowanie
społeczności lokalnej. Dlatego też działania opierają się w ramach Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego (dalej w skrócie: KSRG), który jest systemem otwartym ściśle
współpracującym z otoczeniem. Nie jest wyizolowanym składnikiem bezpieczeństwa,
lecz jego istotnym czynnikiem aktywnie i elastycznie reagującym na wszelkie zmiany6.

Ochrona przeciwpożarowa – rys historyczny
W dostępnych, źródłach historycznych trudno znaleźć informację na temat przemyślanej ochrony przeciwpożarowej, pomimo, że od zawsze ogień pustoszył siedliska ludzkie7. Bardzo trudno uzyskać informacje o największych pożarach w Polsce,
w dostępnej literaturze możemy jedynie wyszukać daty największych pożarów w największych miastach. W średniowieczu miasta w Polsce budowano głównie z drewna
i dodatkowo bez planów architektonicznych. Zabudowa, która już istniała była wciąż
powiększana o kolejne dobudówki, które były budowane samowolnie. Wszechobecne
były wąskie, ślepe i ciasne uliczki, co stwarzało bardzo sprzyjające warunki do powstawania niekontrolowanego ognia, pożarów i jego rozprzestrzeniania się. Przykładem
takich tragicznych zaradzeń może być pożar Krakowa w 1241 r. w wyniku najazdu
tatarskiego, a także pożar tego samego miasta w 1285 r., który został wzniecony
przez Konrada Mazowieckiego podczas walki przeciwko Leszkowi Czarnemu. To są
przykłady pożarów, które powstawały na skutek działań wojennych, ale bardzo często
wybuchały pożary na skutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem przez ludzi,
które przynosiły straty w majątkach ruchomych, nieruchomościach w rolnictwie, han-

5. R. Bubisz, Ochrona przeciwpożarowa, Prawo administracyjne materialne, Warszawa 2014, s. 699.
6.	A. Warmiński, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce, Warszawa 2013,
s. 325-326.
7. J. Drzewiecki, Zarys dziejów pożarnictwa w Polsce, Mysłowice 2010, s. 7.
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dlu i rzemiośle8. Pierwsze zapiski odnoszące się do norm ochrony przeciwpożarowej
znaleźć można w dokumentach pochodzących w XIV w. i są to uchwały rad miejskich
niektórych miast, które zostały nazwane „porządkami ogniowymi” lub „Walkirjami”,
które określamy zakazy i nakazy w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
ponadto wskazywały zadania, jakie mieszkańcy musieli pod groźbą kary wykonywać
podczas akcji ratowniczej9. W 1347 r. powstały Statuty wiślańsko-piotrkowskie, które
zawierały bardzo wysokie sankcje dla podpalaczy. W tej kwestii w 1431 r. książę Bolesław IV wydał przepis zabraniający zabudowę Warszawy budynkami drewnianymi.
Król Władysław IV w 1648 r. wydał magistratowi zalecenie, aby żądał od obywateli
przebudowywania domów z drewnianych na murowane, które miały być wysokie
i nie szersze niż trzy okna, co miały wpłynąć na pomniejszenie maksymalnej liczby
mieszkańców wewnątrz. Pozostałości takiego systemu możemy odnaleźć na Starym
Mieście w Warszawie lub Krakowie10. W kolejnych latach tak zwane „porządki ogniowe” ewoluowały i najdoskonalszą formę według J.R. Szaflika uzyskały pod koniec
XVII wieku, gdzie zostały ustalone przepisy o charakterze prewencyjnym, przepisy
dotyczące przeprowadzania kontroli przeciwpożarowych ze wskazaniem osób zobowiązanych do tego, określały sposób alarmowania mieszczan w sytuacji ujawnienia pożaru, określały czynności oraz zadania, jakie mieli wykonywać rzemieślnicy
określonych cech, a także sposób kierowania i osoby kierujące akcjami gaśniczymi.
Przepisy regulowały sankcje dla osób, którym udowodniono celowe podpalenie lub
nieumyślne zaprószenie ognia, niezawiadomienie o pożarze lub uchylanie się od
udziały w akcji gaśniczej a także szereg przepisów porządkowych11.
Duża liczna pożarów w tamtym okresie, która często pustoszyła nie tylko całe wsie
jak również całe miasta, zwróciła uwagę na problem wielu wybitnych myślicieli, uczonych i pisarzy, wśród których znalazł się m.in. Andrzej Frycz Modrzewski. Obecnie
określany jest, jako „twórca założeń, które legły u podstaw nowożytnego pożarnictwa
polskiego”12, dzięki ukazanemu w 1551 r. dziełu zatytułowanego „O poprawie Rzeczypospolitej”, w którym poświecił aż dwa rozdziały bezpieczeństwu ogniowemu.
Uświadomił ogrom zniszczeń, jakie niesie za sobą pożar. Wskazał na środki, skuteczne
8. J. R. Szaflik, Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce, Warszawa 2005, s. 7.
9. J. Popis, Historia pożarnictwa w Polsce, Warszawa 2014, s. 154.
10. J. Drzewiecki, Zarys…, s. 8
11. J. R. Szaflik, Dzieje…, s. 11.
12. T. Olejnik, Towarzystwa Ochrony Straży Ogniowej w Królestwie Polskim, Warszawa 1996, s. 16.
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jego zadania w walce z potężnym żywiołem, omówił możliwości zapobiegania jego
postania. Jako pierwsza osoba na ziemiach polskich naszkicował plan organizacji straży pożarnej13. Do najważniejszych przyczyn powstania pożarów zaliczył nieostrożne
obchodzenie się z ogniem, drewniane budownictwo oraz pijaństwo – „prawie wszystko buduje się z takiego materiału, który jest szczególnie łatwa strawą dla ognia i gdzie
ledwo, kogo spotkać, kto by się kochał w trzeźwości”14. Jako środki zapobiegawcze
powstawania pożarom zalecał ustanowienie dozorców domów oraz nadzór nad budownictwem. Do zadań dozorców należało przestrzeganie, „aby pożary czy to z goła
nie wybuchały, czy też, skoro już wybuchały, nie szerzyły się swobodnie”15. Dozorcy
mieli sprawować kontrole nad powołaną spośród mieszkańców strażą nocną, której
zadaniem było zachować czujność i alarmowanie w przypadku pojawienia się ognia.
Postulował, aby budować domy murowane, widział konieczność opracowania przepisów policyjnych dotyczących wnętrza budynku i właściwego urządzenia go celem poprawy bezpieczeństwa pożarowego. Uświadamiał, aby miejsca wyznaczone na palenie
ognia od ścian wyłożone były gliną, kominy budynków powinny być wyższe ponad
kalenice dachów, przedmioty łatwopalne trzymać z daleka od ognia. Od maja do
września gdzie istniało największe zagrożenie pożarami, po zachodzie słońca panował
zakaz palenia ognia. Określił niezbędne wyposażenie każdego domostwa w narzędzia
takie jak: ruchoma drabina, oseska na długim drzewcu, płachta przymocowana do
drąga, wiadro, siekiera oraz kadź z wodą. Z dużą surowością odnosił się do osób, które
zlekceważyły wszczęcie alarmu w sytuacji ujawnienia pożaru, proponował dla nich
karę śmierci. Co do zachowania się w czasie pożaru zalecał, aby po zaalarmowaniu
biciem w dzwony wszyscy mieszkańcy brali udział w akcji ratowniczej, w przypadku
uchylenia się od tego obowiązku groziła kara. To A.F. Modrzewski, jako pierwszy
zaproponował zorganizowanie straży ogniowej wśród wszystkich mieszkańców i ich
domowników, którzy powinni być spisani i podzieleni na określoną w zależności od
wielkości miasta liczbę oddziałów, którymi dowodzić powinni naczelnicy wybierani
corocznie. Nadzór na oddziałami miałaby mieć rada miejska. Gaszenie pożarów miało
przebiegać według określonego porządku natomiast ludzie powinni być przydzielenie
do oddziałów toporników, wiadrowników oraz wodnych16. Powyższa idea, którą przy13. Tamże, s. 17.
14. A.F. Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej, Warszawa 1953, s. 163.
15. Tamże, s. 162.
16. Tamże, s. 164.
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toczył autor wyprzedziła swoja epokę o 3 wieki i stała się wyznacznikiem wszystkich
późniejszych pomysłów ochrony przeciwpożarowej. Kolejną osobą, która zapisała się
na kartach ochrony przeciwpożarowej był Marszałem Stanisław Lubomirski, który dał
się poznać, jako skuteczny organizator „porządków ogniowych”. Ujął działania w całość, zebrał odpowiedni materiał w zakresie ochrony przeciwpożarowej skonsultował,
z odpowiednimi władzami oraz urzędami i przyczynił się do powstania zalążków
oddziałów straży pożarnej, które zajmowały się nie tylko gaszeniem pożarów, ale także
konserwacją miejskiego sprzętu przeciwpożarowego17. Po upadku Rzeczypospolitej
ochrona przeciwpożarowa kształtowała się różnie w zależności od zaboru. W zaborze
rosyjskim obowiązywały ogólne przepisy przeciwpożarowe, panowały normy budowlane, powstał obowiązek przeglądów przewodów kominowych prze kominiarzy, od
1864 r. ukaz cesarki czynił w gminach wiejskich wójtów odpowiedzialnych za stan
bezpieczeństwa pożarowego natomiast w miastach powierzył straży miejskiej czuwanie nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem przez ludność przepisów pożarowych18.
W 1834 r. w Warszawie powstała pierwsza zorganizowana formalnie straż ogniowa
na ziemiach Królestwa Polskiego, która składała się z czterech oddziałów. Natomiast
organizacją funkcjonującą podobnie na wzór dzisiejszych ochotniczych straży pożarnych, była straż ogniowa w Kaliszu, która powstała w 1863 r. Za przykładem Kalisza
w kolejnych latach straż ogniowa tworzyła inne miasta19. W zaborze austryjackim
obowiązywała ustawa o policji ogniowej i miejskich przepisach przeciwpożarowych
kładąca duży nacisk na zapobieganie podobny do zaboru rosyjskiego z tą różnicą, że
kontrola bezpieczeństwa pożarowego oraz wykrywanie sprawców podpaleń posiadała
priorytet administracyjny. Pierwsza zawodowa strażą pożarna w tym zaborze powstała
w 1864 r. w Krakowie, cztery lata później w Wadowicach powstała ochotnicza straż
pożarna a za nią kolejne. W 1875 r. rozpoczął działać Krajowy Związek Ochotniczych
Straży Pożarnych w Królestwie Galicji i Wielkim Księstwie Krakowskim, dzięki któremu organizowano szkolenia i kursy strażaków dbając również o postęp techniczny
przedkładając władzy wnioski w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego20.
W zaborze pruskim obejmującym Śląsk, Wielkopolskę i Pomorze przepisy przeciwpożarowe wydawane były przez organy policyjne w formie zakazów, nakazów
17. J. Popis, Historia…, s. 159.
18. Tamże, s. 160.
19. J. Boguszewski, Historia pożarnictwa, Warszawa 2005, s. 13.
20. Tamże, s. 15.
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zachowania i określonych norm budowlanych. Od 1846 roku powołano obowiązkowe
straże pożarne, które funkcjonowały niezależnie od ochotniczych czy zawodowych
straży. W ich skład przymusowo wcielano mieszkańców gminy. Pierwsza ochotnicza
straż pożarna powstała w 1845 r. w Poznaniu, która później została przekształcona
w zawodową. Od 1863 r. organizacje strażackie zaczęły się jednoczyć w związek
straży pożarnej21.
Rozpatrując kontekst polityki bezpieczeństwa wewnętrznego w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej, w czasach międzywojennych ogromnym wyzwaniem była
konieczność unifikacji prawa a także wypracowanie jednolitego systemu, który obejmował wszystkie porządki prawne oraz obyczaje. Dla wyobrażenia skali problemu
należy wskazać, że tylko w samym województwie śląskim funkcjonowało 12 systemów
prawnych. W okresie międzywojennym z uwagi na niepokoje społeczne powstawało dużo pożarów, zatem następował wskazany już proces unifikacji doświadczeń
z trzech zaborów i współpracy związkowych organizacji strażackich. W 1921 r. powstał
Główny Związek Straży Pożarnej, którego zadaniem było ujednolicenie wszystkich
związków w jedną ogólnopaństwową korporację, w 1924 r. związki organizacji strażackich skupiały 150000 strażaków, z czego 75% byli to ochotnicy22. W tym okresie
powstał akt normatywny23 z zakresu prawa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej,
który precyzyjnie określał wymagania dla kominków, kominów, wymiarów palenisk,
pieców, odległości między budynkami a także szerokości jezdni i bram wjazdowych.
Natomiast 13 marca 1934 r. została uchwalona ustawa o ochronie przed pożarami
i klęskami, która ostatecznie uregulowała działalność straży pożarnych, gdyż do tej
pory obowiązywały przestarzałe przepisy z czasów zaborów. Ustawa wskazała ministra
spraw wewnętrznych w kwestii zapobiegania pożarom, który z kolei wydał szczegółowe rozporządzenie z zakresu prewencji pożarowej. W tym okresie wyróżniano straże
ochotnicze, przymusowe, zawodowe i prywatne. Straże zawodowe funkcjonowały
w miastach powyżej 40 tys. mieszkańców, ochotnicze w miastach i gminach poniżej
40 tys. mieszkańców a jeżeli nie było straży ochotniczych działały straże przymusowe.
Straże prywatne były tworzone w przedsiębiorstwach i zakładach pracy, które zatrudniały większą ilość pracowników. Okres II wojny światowej spowodował rozbicie
21. Tamże, s. 17.
22.	A. Misiuk, Instytucje Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Polsce, Zarys Dziejów, Szczytno 2012, s. 231.
23.	Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym
i zabudowie osiedli, Dz. U. Nr 23, poz. 202.
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istniejących struktur, rozwiązanie związków straży i zajście strażaków do podziemia
konspiracyjnego i udziału w walkach partyzanckich24.
Po II wojnie światowej w 1945 r. Związek Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej
w oparciu o zarządzenie ministra administracji publicznej wznowił swoją działalność.
W powojennej rzeczywistości w dniu 4 lutego 1950 r. Sejm uchwalił ustawę o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji25. Według ustawy najwyższym organem była
Komenda Główna Straży Pożarnej, następnie komendy wojewódzkie, powiatowe
i miejskie straży pożarnych. Powstał pion organizacyjny o strukturze samodzielnej
mający charakter operacyjny, który podlegał ministrowi administracji publicznej.
Powołane jednostki państwowej ochrony przeciwpożarowej stały się punktem wyjścia
do zorganizowania nowoczesnego zabezpieczenia systemu przeciwpożarowego26.
Komendant główny straży pożarnych stał na czele Korpusu Technicznego Pożarnictwa
w skład, którego wchodzili oficerowie, podoficerowie i szeregowi. Najważniejszym
zadaniem, przed którym stała KGSP było wdrożenie jednostek ochrony przeciwpożarowej do działań operacyjnych prowadzonych na wzór paramilitarny, co wiązało się
z przejęciem kontroli, kierowania i nadzoru nad wszystkimi strażami pożarowymi27.
Komenda Główna Straży Pożarnej przygotowała przepisy z zakresu przeciwdziałania powstawaniu i rozprzestrzeniania się pożarów lasów, łąk, torfowisk, budynków
mieszkalnych i gospodarczych. Do kontroli przeciwpożarowej zostały zaangażowane
komendy powiatowe i miejskie. W 1954 roku Komenda Główna Straży Pożarnej został
podporządkowana ministrowi spraw wewnętrznych, co trwa do chwili obecnej. Komendy straży pożarnych otrzymywały środki łączności, transportu i sprzęt. W każdej
jednostce straży powstał punkt alarmowania i dyspozycji. Sieć telefoniczna została
sprzęgnięta z siecią ministerstwa spraw wewnętrznych. Powstał jednolity system
dysponowania wszystkimi strażami pożarnymi oraz kierowania akcjami ratowniczogaśniczymi28. Od 1956 roku zaczął funkcjonować system radiowy. Kolejną regulacją
prawną była ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r.29, która po raz pierwszy stanowiła, że

24. J.R. Szaflik, Dzieje…, s. 173.
25. Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji, Dz. U. Nr 6 poz. 51.
26. J. Popis, Historia…, s. 167.
27. Tamże, s. 168.
28. Tamże, s. 169.
29. Ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. o ochronie przeciwpożarowej, Dz. U. Nr 20 poz. 106.
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Komendant Główny Straży Pożarnej jest centralnym organem administracji państwowej w sprawach ochrony przeciwpożarowej podległy ministrowi spraw wewnętrznych.

Ochrona przeciwpożarowa współcześnie
Zbliżając się do czasów współczesnych, obecnie, należy wskazać, że znaczącym aspektem zapewnienia bezpieczeństwa publicznego jest ochrona przez ogniem, pożarem,
klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami życia zdrowia, środowiska lub mienia.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej30 zapewnienie powyższej ochrony jest realizowane poprzez zapobieganie powstawaniu oraz
rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego zagrożenia, zapewnienie
sił i środków do zwalczania niwelowania pożaru, klęski żywiołowej oraz prowadzenie
działań ratowniczych. Dlatego tez opierając nie na cytowanej ustawie stworzono krajowy system ratowniczo-gaśniczy, który ma na celu ochronę życia, zdrowia, mienia
i środowiska poprzez walkę z pożarami i innymi zagrożeniami, ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne, o czym szerzej opisze dalej. Zadania te
realizują jednostki ochrony przeciwpożarowej:
– jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej (dalej w skrócie: PSP) i Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej;
– zakładowa straż pożarna i służba ratownicza;
– gminna lub powiatowa zawodowa straż pożarna;
– ochotnicza straż pożarna31.
Organizację oraz szczegółowe zasady funkcjonowania powyższych straży z wyłączeniem, PSP i WOP określają osoby prawne i fizyczne, które ją tworzą w porozumieniu z komendantem wojewódzkim PSP właściwym ze względu na obszar
działania. OSP funkcjonują na zasadach i przepisach określonych w ustawie prawo o stowarzyszeniach32, które są jednostkami umundurowanymi, wyposażonymi
w sprzęt specjalistyczny przeznaczony do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi
i innymi zagrożeniami. Ochrona przeciwpożarowa zalicza się do zadań własnych

30.	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: Ustawą o ochronie przeciwpożarowej, art. 1.
31. A. Misiuk, Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego, Warszawa 2008, s. 133.
32.	Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi
zmianami.
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samorządu lokalnego na szczeblu powiatu i gminy, dlatego też OSP jest finansowane
z ich budżetu33.
Najważniejszą rolę w procesie powyższej ochronnym odgrywa Państwowa Straż
Pożarna, która jest zawodową, umundurowaną i wyposażona w specjalistyczny sprzęt
formacją, która jest przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i miejscowymi zagrożeniami. Obecną strukturę zakres działań i kompetencje określa ustawa
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej34. Do najważniejszych zadań,
które realizuje PSP możemy zaliczyć:
– r ozpoznawanie zagrożeń pożarowych oraz innych zagrożeń;
– organizowanie, przeprowadzanie akcji ratowniczych w czasie wystąpienia pożaru,
klęski żywiołowej lub likwidacja miejscowego zagrożenia;
– wykonywanie pomocniczych czynności ratowniczych w czasie klęski żywiołowej
lub likwidacji miejscowego zagrożenia przez inne służby ratownicze;
– kształcenie kadr dla potrzeb PSP oraz innych jednostek ochrony przeciwpożarowej i powszechnego systemu ochrony ludności;
–n
 adzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowej;
–p
 rowadzenie prac naukowo – badawczych w zakresie ochrony PPoż.;
– współpraca ze służbami ratowniczymi i strażami pożarnymi innych państw oraz
organizacjami międzynarodowymi35.
Jednostki organizacyjne PSP to Komenda Głowna, komendy wojewódzkie – jest
ich 16 oraz 335 komend powiatowych (miejskich). W skład wchodzi również Szkoła
Główna Służby Pożarnej wraz z pozostałymi szkołami, jednostki badawczo-rozwojowe oraz muzea. W skład organizacyjny komend wojewódzkich mogą wchodzić
ośrodki szkolenia, natomiast w skład komend powiatowych (miejskich) wchodzą
jednostki ratowniczo-gaśnicze, z których mogą być wyodrębnione czasowe posterunki
PSP36. W obecnym kształcie prawnym centralnym organem administracji rządowej
w sprawie organizacji KSRG, a także ochrony przeciwpożarowej jest Komendant
Główny PSP, który podlega bezpośrednio pod ministra do spraw wewnętrznych.
Komendant Główny jest powoływany i odwoływany spośród oficerów PSP przez
33. A. Misiuk, Administracja porządku…, s. 134.
34.	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, Dz.U. Nr 88 poz. 400 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: Ustawą o PSP.
35. Ustawa o PSP, art. 1 ust. 2.
36. E. Ura, S. Pieprzny, Bezpieczeństwo…, s. 447.
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premiera na wniosek ministra do spraw wewnętrznych. Zastępców komendanta odwołuje i powołuje minister do spraw wewnętrznych spośród oficerów PSP na wniosek
Komendanta Głównego PSP37. Do zadań Komendanta Głównego PSP należy m.in.:
– kierowanie pracą Komendy Głównej oraz kierowanie KSRG;
– inicjowanie przedsięwzięć i prace badawczo-naukowe z zakresu P.Poż.;
– analiza zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
– inicjowanie i przygotowywanie projektów aktów normatywnych;
– organizowanie kształcenia, doskonalenia zawodowego oraz szkolenia w jednostkach organizacyjnych;
– wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie ochrony pożarowej;
– powoływanie i odwoływanie rzeczoznawców w sprawach zabezpieczeń pożarowych;
– wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w PSP w przypadku możliwości wstąpienia katastrofy, klęski lub innego zagrożenia;
– organizowanie krajowych i międzynarodowych ćwiczeń ratowniczych;
– ponadto jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy PSP38.
Na obszarze województwa w ramach struktury zespolonej podobnie jak w przypadku policji, zadania i kompetencje PSP wykonuje właściwy terytorialnie wojewoda
przy pomocy komendanta wojewódzkiego, jako kierownik straży wchodzący w skład
rządowej administracji w województwie a także komendant powiatowy PSP jako
organ kompetencyjny do wstępowania w postępowaniu. Komendanta wojewódzkiego
PSP powołuje i odwołuje minister właściwy ds. wewnętrznych spośród oficerów PSP
na wniosek Komendanta Głównego PSP po zasięgnięciu opinii wojewody, analogicznie rzecz się ma w przypadku zastępców39. Zadania i kompetencje komendanta
wojewódzkiego są analogiczne jak w szczeblu najwyższy, ale dotyczą obszaru określonego województwa. Komendanta powiatowego, podobnie jak w przypadku szczebla
wojewódzkiego, powołuje i odwołuje komendant wojewódzki spośród oficerów PSP
w porozumieniu i zasięgnięciu opinii starosty. W sytuacji, kiedy starosta nie zajmie
stanowiska lub nie zaakceptuje kandydatury zgłoszonej na stanowisko komendanta
powiatowego w terminie 30 dni, niezwłocznie staroście przedstawia się kolejną kandydaturę. W przypadku braku porozumienia, co do wskazanego kandydata w terminie
37. Ustawa o PSP, art. 9.
38. Ustawa o PSP, art. 10.
39. Ustawa o PSP, art. 12.
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14 dni od momentu przedstawienia staroście, na stanowisko komendanta powiatowego jest mianowany wskazany przez wojewodę oficer PSP40. Do zadań komendanta
powiatowego PSP należą ogólne zadania, które wskazałem powyżej dostosowane do
szczebla powiatowego oraz m.in.:
–o
 rganizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych;
–d
 ysponowanie i kierowanie siłami KSRG na obszarze powiatu;
–o
 rganizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych;
–w
 spółdziałanie z komendantem gminnym ZOSP;
–o
 pracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu;
–w
 ykonywanie zadań z zakresu ratownictwa;
– ustalanie przyczyn oraz okoliczności wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia;
– s zkolenie członków OSP na obszarze powiatu41.
PSP jest organizatorem KSRG, jak już wspomniałem wcześniej wskazany system
optymalizuje czynności oraz zwiększa efektywność i skuteczność użytych sił i środków
do prowadzenia prostych działań, jak i skomplikowanych oraz trudnych akcji ratowniczych. Zapewnia on także jedność dowodzenia, wydawania rozkazów, kompatybilność
działań i sprzętu w prowadzonych operacjach ratowniczych, podporządkowania
różnych interesów podmiotów biorących udział w akcji oraz jednolitość i spójność
systemów łączności oraz przekazu informacji42. KSRG stanowi integralną cześć organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, która w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska obejmuje prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie
wszelkiego rodzaju zagrożeń. System ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej,
inne służby inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze
umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych43. KSRG
ma na celu ochronę poprzez:
– walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi a także do zmniejszenia
lub likwidacji zagrożenia pożarowego lub wybuchowego;
– ratownictwo techniczne – obejmujące planowanie i organizowanie działań
w poszukiwaniach poszkodowanych osób oraz zwierząt, a także zmniejszenie
zagrożeń;
40. E. Ura, S. Pieprzny, Bezpieczeństwo…, s. 448.
41. Ustawa o PSP, art. 13, ust. 6 i 7.
42. J.J. Skoczylas, Prawo ratownicze, Warszawa 2011, s. 55.
43. Tamże, s. 56.

77

Rola Państwowej Straży Pożarnej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli

– ratownictwo chemiczne – zespół czynności podczas likwidacji zagrożeń stwarzanych przez substancję niebezpieczne;
– ratownictwo ekologiczne – obejmuje czynności w celu ratowania środowiska
poprzez ograniczenie i likwidacje skażeń;
– ratownictwo medyczne – zespół czynności w zakresie kwalifikowanej pierwszej
pomocy;
– współpraca z Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Ratownictwem Medycznym44.
Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji KRSG jest
Komendant Główny PSP podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
który jednocześnie pełni nadzór nad funkcjonowaniem KSRG zgodnie z rozporządzeniem Ministra SWiA45. Funkcjonowanie KSRG, na podstawie cytowanego aktu,
zorganizowane zostało na poziomie powiatu, województwa i krajowym. Komendant Główny PSP, wojewoda i starosta odpowiednio na obszarze kraju województwa
i powiatu określają zadania KSRG, koordynują jego funkcjonowanie i kontrolują
wykonywanie zadań a w sytuacjach nadzwyczajnych, zagrożeń kierują tym systemem.
Wojewoda i starosta wykonują swoje zadania przy pomocy odpowiednio wojewódzkiego i powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego. W zakresie ustalonym przez
wojewodę wójt, burmistrz, prezydent miasta koordynuje funkcjonowanie KSRG na
obszarze gminy. Zadanie to może być wykonywane przy pomocy komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej albo przy pomocy komendanta gminnego ZOSP.
Organizacja KSRG przez komendanta powiatowego, wojewódzkiego i głównego PSP
na obszarze odpowiednio powiatu, województwa i kraju obejmuje46:
– opracowanie analiz zagrożeń oraz analiz zagrożeń operacyjnych;
– opracowanie planu ratowniczego;
– ustalenie sieci podmiotów KSRG;
– aktualizacja danych dotyczących gotowości operacyjnej;
– ustalenie metod powiadamiania w sytuacjach nagłego zagrożenia;
– przemieszczanie sił i środków KSRG do czasowych miejsc stacjonowania;
– ustalenie zasad powiadamiania i alarmowania;
– wdrożenie systemu dysponowania sił i środków do działań ratowniczych.
44. E. Ura, S. Pieprzny, Bezpieczeństwo…, s. 316.
45.	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Dz. U. z 2017 r. poz. 1319.
46. Tamże, § 4-11.
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KSRG na obszarze powiatu i województwa działa odpowiednio w oparciu o powiatowy lub wojewódzki plan ratowniczy, które są zatwierdzane przez odpowiednio
starostę i wojewodę po zasięgnięciu opinii instancji wyższej. Trzonem KSRG są PSP
oraz OPS całego kraju, które liczą około 160000 ratowników i około 9000 pojazdów.
Funkcjonariusz straży pożarnej, który prowadzi akcje ratowniczo-gaśniczą posiada
pewien zakres uprawnień, który jest niezbędny i konieczny do właściwego i sprawnego
przeprowadzania akcji. Zgodnie z art. 21 ustawy o PSP strażak ma prawo do korzystania z dróg gruntów i zbiorników wodnych państwowych i prywatnych, korzystania
z prywatnych lub komunalnych ujęć wodnych i środków gaśniczych, zarządzenie
ewakuacji ludzi i mienia z terenu objętego akcją ratowniczą a także koniecznych
prac wyburzeniowych, wstrzymania komunikacji kołowej, wykorzystania pojazdów
środków i przedmiotów, żądania niezbędnej pomocy od instytucji organizacji i osób
prywatnych. Ponadto dodatkowe uprawnienia przysługują strażakom podczas czynności nadzorczych przestrzegania przepisów PPoż., rozpoznawaniem zagrożeń czy
czynnością kontrolno-rozpoznawczych w ramach wykonywani, których mogą wejść
do wszystkich budynków i pomieszczeń z wyłączeniem budynków zajmowanych przez
policję, wojsko i agencje specjalne oraz żądania wyjaśnień w sytuacjach ujawnionych
nieprawidłowości47.

Podsumowanie
Każdy obywatel ma możliwość kreowania bezpieczeństwa lokalnego oraz wpływania
na jego poziom. W budowaniu tego rodzaju bezpieczeństwa konieczne jest zaangażowanie różnego rodzaju instytucji i organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo,
zarówno tych z systemu administracji rządowej jak i samorządowej. Jednym z takich
podmiotów jest straż pożarna, która realizuje swoje zadania leżące w sferze ochrony
bezpieczeństwa obywateli oraz utrzymania porządku publicznego, korzystając przy
tym z rozległych uprawnień. Realizując te zadnia jednak nie pozostaje samodzielna
przy wykonywaniu czynności szczególnie podczas akcji zakrojonych na dużą skalę
lub szczególnego rodzaju zagrożeń. W tych przypadkach konieczna jest współpraca
z innymi służbami, inspekcjami i strażami w szczególności z Policją czy ratownictwem
medycznym. Straż pożarna jest przygotowana w sposób szczególny do ochrony przeciwpożarowej i walki z innymi zagrożeniami, z kolei wszelkie działania porządkowe
47. A. Misiuk, Administracja porządku…, s. 140.
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powinny być wykonywane prze inne właściwe jednostki lub służby. Dla prawidłowo
przeprowadzonej i sprawnej akcji straży pożarnej, Policja powinna podjąć działania
związane z zapewnieniem porządku w rejonie prowadzonej akcji, izolowaniu terenu
objętego działaniami, regulacji ruchu drogowego, ochronie mienia i zapewnienia
porządku podczas ewakuacji ludności. Bardzo ważna rzeczą przy współpracy między
służbami i inspekcjami z jednostki straży pożarnej jest zapewnienie koordynacji podczas wykonywania konkretnych czynności. Wzajemna współpraca tych organów nie
jest sformalizowana w postaci porozumień lub innych aktów, tylko odbywa się w chwili podjęcia własnych działań, w momencie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa
dla życia zdrowia ludzkiego48. Oczekiwania społeczne są z reguły znacznie większe
niż możliwości organów i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek
publiczny. Dlatego też ważne jest, aby jak najefektywniej korzystać z unormowań
prawnych celem poprawy skuteczność działań służb powołanych do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez przeciwdziałanie i zwalczanie zagrożeń.

Streszczenie
Rola Państwowej Straży Pożarnej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli
Pomimo faktu, że pożary od zawsze zagrażały człowiekowi, trudno doszukać się materiałów dotyczących przemyślanej ochrony przeciwpożarowej w odleglejszych czasach.
Zagrożenie pożarowe w średniowiecznej Polsce było wyjątkowo duże ze względu na
wszechobecną ciasnotę panującą w miastach i z uwagi na fakt, że zdecydowana większość budowli wznoszona była z łatwopalnych materiałów. W czasach średniowiecza
nie istniały żadne uregulowania ochrony przeciwpożarowej, które w miarę rosnących
zagrożeń ewoluowały tworząc nowe obostrzenia dla społeczności w celu ochrony
przeciwpożarowej. Z czasem społeczeństwo zaczęło się organizować w struktury samo
ochrony. Czas rozbiorów charakteryzował się dużym zróżnicowaniem w podejściu
do zagadnień ochrony przeciwpożarowej przez zaborców. Pierwsza Zawodowa Straż
pożarna powstała w Warszawie w roku 1836, a pierwsza Ochotnicza Straż Pożarna
w Poznaniu w roku 1845. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX
wieku na skutek zmian ustrojowych, politycznych i gospodarczych w Polsce, a także
wzrostu różnego rodzaju zagrożeń stało się konieczne dokonanie radykalnych zmian
w systemie ochrony przeciwpożarowej. Już w roku 1988 rozpoczęto prace nad syste48. Tamże, s. 141.
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mowymi rozwiązaniami prawno-organizacyjnymi, dotyczącymi szerokiego zakresu
ratownictwa, w postaci projektów nowych ustaw. Ostatecznie powstała Państwowa
Straż Pożarna, jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt
formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej jest centralnym
organem administracji państwowej w sprawach ochrony przeciwpożarowej i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego podległy ministrowi ds. wewnętrznych. Do zadań
Państwowej Straży Pożarnej należy: rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych
miejscowych zagrożeń, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych, wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych, kształcenie kadr dla
potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej,
nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz prowadzenie prac
naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności. PSP
nie jest w stanie samodzielnie zapewnić bezpieczeństwa, konieczna jest współpraca
w innymi instytucjami oraz zaangażowanie społeczności lokalnej. Dlatego też działania opierają się w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który jest
systemem otwartym ściśle współpracującym z otoczeniem.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, Państwowa Straż Pożarna, zagrożenie, Krajowy
System Ratowniczo-Gaśniczy.

Summary
The role of the State Fire Service in ensuring the safety of citizens
Despite the fact that fires have always threatened man, it is difficult to find materials
regarding thoughtful fire protection in more distant times. The fire hazard in medieval
Poland was extremely high due to the ubiquitous narrowness prevailing in cities and
due to the fact that the vast majority of buildings were built of flammable materials.
In the Middle Ages, there were no regulations for fire protection, which as the threats
increased, creating new restrictions for the community to protect against fire. Over
time, society began to organize itself into self-protection structures. The partitions
were characterized by a great diversity in the approach to fire protection by partitioners. The first Professional Fire Brigade was established in Warsaw in 1836, and the
first Volunteer Fire Brigade in Poznań in 1845. At the turn of the eighties and nineties
of the twentieth century, as a result of political, political and economic changes in
Poland, as well as the increase of various types of threats, it became necessary to
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make radical changes in the system fire protection. Already in 1988, work began on
systemic legal and organizational solutions regarding a wide range of rescue, in the
form of draft new laws. Finally, the State Fire Service was established, as a professional,
uniformed and equipped with specialized equipment, a combat formation with fires,
natural disasters and other local threats. The Commander-in-Chief of the State Fire
Service is the central body of state administration in matters of fire protection and
the national rescue and fire-fighting system reporting to the Minister of the Interior.
The tasks of the State Fire Service include: identifying fire hazards and other local
threats, organizing and conducting rescue operations, performing auxiliary specialist
rescue operations, training personnel for the needs of the State Fire Service and other
fire protection units, supervising compliance with fire regulations and conducting
scientific and research work. research in the field of fire protection and civil protection. PSP is not able to ensure security on its own, it is necessary to cooperate with
other institutions and to involve the local community. Therefore, the activities are
based within the National Rescue and Fire Fighting System, which is an open system
closely cooperating with the environment.
Keywords: safety, State Fire Service, threat, National Rescue and Fire Fighting System.
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Radykalizm ekologiczny i jego wpływ na
bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
Arkadiusz Machniak1

Wstęp
Rozwój i wzrost potęgi państwa jest jego głównym motywem działania na arenie międzynarodowej. Jedną z dróg zwiększania potęgi jednostek politycznych jest ekspansja
terytorialna – poprzez podbój lub w sposób mniej lub bardziej dobrowolny. W dostępnej literaturze potęga jednostek politycznych pozwala wyróżnić trzy wymiary:
ekonomiczny, militarny, demograficzno-przestrzenny. Łącząc ze sobą poszczególne
wymiary otrzymamy następujące formy potęgi: ekonomiczną, ekonomiczno-militarną, ekonomiczno-demograficzno-przestrzenną, militarną, demograficzno-przestrzenno-militarną, demograficzno-przestrzenną. Żaden z wymienionych wymiarów
potęgi nie jest bezpośrednio uzależniony od wielkości państwa – każdy z nich mówi
tylko o przewadze wybranej grupy elementów2.
Każde państwo świata, bez względu na wielkość czy znaczenie na arenie międzynarodowej, uznaje szeroko rozumiane zagadnienia bezpieczeństwa jako priorytet
realizowanej polityki. Jedną z podstawowych funkcji państwa jest bowiem dążenie, by (zarówno na arenie międzynarodowej, jak i wewnętrznej) zapewnić swym
obywatelom i podmiotom działającym na jego terytorium jak najszerzej rozumiane
bezpieczeństwo. Jednak we współczesnym świecie efektywną minimalizację zagrożeń
można osiągnąć jedynie w ramach współpracy międzynarodowej,ponieważ „żadne
pojedyncze państwo nie jest w stanie samodzielnie stawić czoła współczesnym kompleksowym zagrożeniom”3.
Współczesność jest określana mianem epoki postindustrialnej, ery globalizacji,
postkapitalizmu, epoki ponowoczesnej albo też postmodernizmu (postomoderny).
Niewątpliwie wielość i złożoność zachodzących współcześnie procesów przemian
1. Dr Arkadiusz Machniak, Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego.
2.	G. Rosłan, Płaszczyzny rozumienia pojęcia „potęga”, „mocarstwo”, „imperium”, [w:] P. Korzeniowski, A. Olejko, W. Wierzbieniec, K. Mroczkowski, (red.), Historyczne uwarunkowania polityki
bezpieczeństwa w aspekcie współczesnych zagrożeń, Oświęcim 2013, s. 31-32.
3.	T. Szubrycht, Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” 2006, Rok XLVII, nr 4 (167), s. 87, (wydanie internetowe).
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cywilizacyjnych, kulturowych i społecznych powoduje trudności w określaniu globalnej tożsamości. Widocznym jednak jest, że w występujących we współczesnej
humanistyce określeniach pojawiają się odniesienia do trzech aspektów globalnych
przemian. Po pierwsze do postępów ludzkiej wiedzy, po drugie, do procesu globalnej
unifikacji świata oraz po trzecie, do pojawienia się nowej fazy rozwojowej po epoce
nowoczesności4.
Od 11 IX 2011 r. nie prowadzi się żadnych szczególnych badań dotyczących ekoterroryzmu, nie stosuje się wobec niego również środków zapobiegawczych, jakich
wymaga. Jednak, jak pokazują raporty FBI, zagrożenia z nim związane ciągle przybierające na sile, wzmagają potrzebę bardzo uważnych badań, analiz, obserwacji tego
zjawiska oraz aktywnej profilaktyki5.
Autor a ramach prezentowanego tekstu ukierunkował swoje rozważania na ukazanie określonego zjawiska w ruchu ekologicznym, jakim jest jego radyklany odłam,
wręcz postrzegany, jako płaszczyzna ekoterroryzmu i wynikające z tego zjawiska
zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Radykalizm ekologiczny jako zagrożenie o obliczu
asymetrycznym
Bezpieczeństwo ekologiczne, zwane inaczej środowiskowym, stanowi nowy znaczący
wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego. Oznacza to, że nie jest
tylko wartością motywującą działania na forum stosunków wewnętrznych i zewnętrznych państwa, lecz także dynamicznym procesem podlegającym ewolucji w skali
masowej i wymiarze rzeczowym. Jest to istotne tym bardziej, że wraz z coraz większym
zdynamizowaniem stosunków społecznych zmienia się treść pojęcia bezpieczeństwa,
jego zakres przestrzenny i przedmiotowy, charakter zagrożenia, a także koncepcja
i działalność podejmowana dla jego zapewnienia. Dzisiejsza ekosfera podlega istotnym uwarunkowaniom niezbędnym dla rozwoju społeczeństwa proekologicznego,
a nawet istnienia poszczególnych narodów oraz społeczności międzynarodowej,
dlatego też zagadnienia składające się na treść bezpieczeństwa ekologicznego, jego
miejsce w procesach współistnienia społeczeństw, a zwłaszcza ogromny wpływ na
kształtowanie ekologicznej świadomości społecznej odgrywają ogromną rolę w wie4. R. Borkowski, Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki, Toruń 2006, s. 6.
5.	T. A. Michaud, Ekoterror a ekoideologia, [w:] Sean K. Anderson (red.), Terroryzm – dawniej i dziś,
Warszawa 2010, s. 74-75.
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loaspektowym badaniu tej złożonej problematyki. Ponadto w warunkach narastania
współzależności międzynarodowych (żyjemy wszakże w „globalnej wiosce”) i wielu
wyzwań, obok wciąż istniejących zagrożeń militarnych, pojawiły się zagrożenia ekonomiczne, kulturowe, a zwłaszcza ekologiczne6.
W ostatnich dwóch dekadach XX wieku rozwinął się nurt ekstremizmu inspirowanego ideami ekologicznymi, którego zwolennicy sięgają niejednokrotnie po przemoc,
jako narzędzie realizacji swych celów. Istnienie ekologicznego fundamentalizmu jest
ideologiczną podstawą ruchów terrorystycznych o charakterze millenarystycznym.
Ideologia najbardziej radykalnych i skrajnych ugrupowań ekologicznych ma charakter
quasi religijny i jest przejawem swoistego głodu sacrum7.
Postępująca destrukcja przyrody, nadciągający, a lokalnie już doświadczany kryzys
ekologiczny zmusza do intensyfikacji oraz integracji wysiłków organizacyjnych całych
społeczeństw, działań systemowych oraz poszukiwania różnych sposobów powstrzymania niekorzystnych procesów i naprawy tego, co zostało skażone i zdewastowane.
Wiemy, że konieczne są tu wielotorowe działania techniczne i technologiczne,aktywny
wysiłek wielu dyscyplin naukowych (przyrodniczych, ekonomicznych, prawnych)
organizatorów życia społecznego w różnych jego wymiarach8.
Radykalna myśl ekologiczna nastawiona jest na poszukiwanie trzeciej drogi rozwoju
(ani lewica ani prawica), odrzucenie technokratycznie rozumianego postępu i propozycji powrotu do natury. Ostatni ze wskazanych motywów występuje bądź w wersji
lewicowej (roussańskiej) bądź prawicowej (volksistowskiej teorii natury i ziemi).
W pierwszym przypadku występuje pewna zbieżność z ruchem anarchistycznym,
drugi zwany bywa ekofaszyzmem9.
Według ekoterrorystycznych wizjonerów (ShokoAsahara, Theodor D. Kaczyński,
Heimo Schultz) świat uległ całkowitemu zepsuciu techniką oraz konsumpcjonizmem.
Plany ugrupowań amerykańskich (Weathermen) czy niemieckich (Car Bandits), akcje
wymierzone przeciwko konsumpcjonizmowi są radykalnymi przykładami antyhumanizmu. Stanowią jak dotąd margines myśli ekologicznej, nie można jednak całkowicie

6. S. Śladkowski, Bezpieczeństwo ekologiczne RP, Warszawa 2016, s. 3.
7. R. Borkowski, Terroryzm ponowoczesny….., s. 240.
8. W. Tyburski, Problemy Ekorozwoju, 2006, vol. 1, No 1, s. 7-15 (wydanie internetowe)
9.	R. Borkowski, Cywilizacja. Technika. Ekologia. Wybrane aspekty rozwoju cywilizacyjnego u progu
XXI wieku, Kraków 2001, s. 89.
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wykluczyć pojawienia się w przyszłości ugrupowań realizujących ekstremistyczne
wersje ekologicznego neomaltuzjanizmu10.
Ideologiczna motywacja dokonania aktu terrorystycznego jest dość często rozpoznawana przez badaczy tego zjawiska. Rolę ideologii trudno jest przecenić. Nie tylko motywuje ona terrorystów, skłaniając ich do czynu, lecz także ukierunkowuje ich działania
na wybór celów i środków do ich osiągnięcia. Czynnik ideologiczny musi być sprzężony z czynnikiem psychologicznym. Problemem ostatnich lat jest globalizacja, która
skutkuje m.in. kryzysem sektorów gospodarki niewytrzymujących ogólnoświatowej
konkurencji, osłabieniem roli państwa narodowego, wreszcie nasileniem emigracji i wielokulturowością. Niektórzy ze zwolenników ekstremizmu sięgają, więc po przemoc11.
Współczesny terroryzm jest czynnikiem zakłócającym funkcjonowanie systemu
międzynarodowego, jak również pozostaje istotną kategorią zagrożenia bezpieczeństwa współczesnych państw. Jako zagrożenie o charakterze asymetrycznym terroryzm
jest zjawiskiem generowanym w ramach konfliktów między stronami, z których jedna
na skutek dysproporcji potencjału militarnego i innych zasobów oraz odmienności kulturowych, decyduje się na wybór metod asymetrycznych. W tym przypadku
metody asymetryczne w działaniach terrorystycznych powinno się pojmować jako
strategie niekonwencjonalne z punktu widzenia przeciwnika, przy czym pojęcie „asymetryczność” odnosi się do aktywności słabszej strony konfliktu12.
Zagrożenia asymetryczne polegają przede wszystkim na strategii, na odniesieniu się
do tych płaszczyzn u przeciwnika, w których państwo atakujące ma przewagę. W takich
konfliktach odmiennie postrzegany jest również przeciwnik: przestaje być znany a staje
się rozproszony, nieznany i w ten sposób niwelujący możliwość odwetu. Definiowanie
zagrożeń asymetrycznych w ujęciu wojskowym opiera się na wykorzystywaniu przez
przeciwnika niekonwencjonalnych sposobów działania, wynikających z nieproporcjonalności w potencjałach wojskowych. W ujęciu politologicznym natomiast, badacze
wychodzą poza schemat działania wojsk regularnych i tradycyjnie rozumianych konfliktów zbrojnych i przenoszą ciężar definicji na działania podmiotów niepaństwowych,
wymieniając między innymi: terroryzm, przestępczość zorganizowaną, handel bronią,
10. Tamże, s. 93.
11.	J. Tomasiewicz, Nowa populistyczna prawica jako źródło zagrożenia terrorystycznego dla Europy,
„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2013, nr 9 (5), s. 30.
12.	K. Liedel, Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa. Zarządzanie bezpieczeństwem, Warszawa 2010, s. 17.
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handel narkotykami, stosowanie technologii teleinformatycznych. Następuje w tej
materii zupełne oderwanie od czasu i miejsca (transnarodowość i aterytorialność)
podejmowanych w ten sposób działań. Takie działania nabierają charakteru totalnego,
bez określonego pola starć i czasu, a także w stosunku do podmiotów o charakterze
rozproszonym, bez wskazanego ośrodka decyzyjnego13.
Zagrożenia asymetryczne mają charakter zarówno militarny, jak i niemilitarny.
Ich specyfikę warunkuje obszerna grupa czynników, których celem jest maksymalizacja własnej przewagi przy jednoczesnym wykorzystaniu słabości przeciwnika dla
uzyskania dominacji lub większej swobody operacyjnej. Posiadane przez państwa
zachodnie uzbrojenie oraz umiejętności żołnierzy nie przystają do nowych asymetrycznych wyzwań dla bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego. Trudno
jest bowiem walczyć z przeciwnikiem wtopionym w społeczeństwo danego państwa,
nie stanowiącym żadnego widocznego zagrożenia aż do czasu samego ataku, atakującego cele niewojskowe, przy użyciu niekonwencjonalnych metod. Koszty walki
z takim przeciwnikiem (materialne, społeczne, propagandowe) są niewspółmiernie
wysokie w stosunku do efektów14.
Zgodnie ze stanowiskiem definiującym zakres podmiotowy zagrożeń asymetrycznych, zagrożeniem tego typu jest każdy podmiot stosujący metody uznawane w danych okolicznościach za asymetryczne. Oznacza to, że dla danego kraju zagrożeniem
asymetrycznym może być zarówno inne państwo, jak i podmiot poza państwowy (np.
ugrupowanie terrorystyczne). O tym czy dany podmiot stanowi tego typu groźbę
decyduje sam fakt stosowania przez niego pewnego rodzaju niekonwencjonalnych
sposobów działania, przy czym głównymi powodami wyboru takich metod prowadzenia konfliktu jest dysproporcja miedzy potencjałami wojskowymi przeciwników.
Stanowisko takie dominuje w kręgach wojskowych. Jest to konsekwencją ograniczania
zagrożeń asymetrycznych do metod i technik działania oraz koncentracji na problematyce tradycyjnie rozumianych konfliktów zbrojnych, w których strony posługują
się wojskami regularny15.
13.	E. Sadowska, Zagrożenia asymetryczne - definicja, świadomość społeczna i rola we współczesnym
świecie, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2017, vol. 11 nr 2, (wydanie internetowe).
14.	A. Wajkszner, Wojny XXI wieku. Istota współczesnych konfliktów asymetryczny, s. 123, (wydanie
internetowe).
15.	Z. Ciekanowski, Działania asymetryczne jako źródło zagrożeń bezpieczeństwa, „Nauki humanistyczne i społeczne na rzecz bezpieczeństwa”, s. 52, (wydanie internetowe).
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Ujęcie politologiczne wiąże zagrożenia asymetryczne wyłącznie z aktywnością podmiotów pozapaństwowych, trans- lub subnarodowych. W takiej sytuacji odmienność
metod działania i sposobów prowadzenia konfliktu oraz dysproporcja potencjałów
(militarnych) stron układu wynika z faktu, iż podmiot zagrożony (państwo) i stanowiący zagrożenie należą do różnych kategorii uczestników stosunków międzynarodowych. Takie ujęcie zagrożeń asymetrycznych umożliwia podkreślenie specyfiki
gróźb ze strony podmiotów pozapaństwowych oraz pozwala na bardziej jednoznaczne
ich odróżnienie od tradycyjnych niebezpieczeństw stanowionych przez państwa16.

Radykalizm ekologiczny czynnikiem zagrażającym
bezpieczeństwu wewnętrznemu państwa
Najogólniej mówiąc bezpieczeństwo to poczucie braku zagrożenia. Obecnie jednak,
szczególnie rozpatrując bezpieczeństwo w kategoriach politycznych, ekonomicznych
czy też społecznych pojęcie bezpieczeństwa definiuje się,jako stan wolny od zagrożeń,
ale także umożliwiający rozwój oraz zapewniający realizację potrzeb uznanych za
podstawowe. Bezpieczeństwo jest terminem podmiotowym. Oznacza to, że możemy
rozpatrywać je ze względu na różnorodne podmioty. Bezpieczeństwo jest wartością
egzystencjonalną, tzn. jest bezpośrednio związane z istnieniem i przetrwaniem danego
podmiotu. Ma ono złożony charakter, związany z zapewnieniem takich wartości jak
trwanie, zachowanie całości, tożsamości, spokoju, posiadania oraz funkcjonalności
i rozwoju. Jeśli dodamy do tego fakt, że bezpieczeństwo jednego podmiotu może
oznaczać zagrożenie dla innego, zrozumiemy, jak bardzo skomplikowanym zadaniem
jest zapewnienie bezpieczeństwa ogólnego17.
W obliczu nowych wyzwań i zagrożeń ogromnego znaczenia nabierają plany
strategiczne państwa w zakresie neutralizacji ilościowo i jakościowo odmiennych
niebezpieczeństw. Realizacja podstawowej funkcji państwa, i innych zorganizowanych podmiotów, wymaga wnikliwej analizy istniejących zagrożeń oraz oszacowania
dostępnych sił i środków mogących zostać użytych w celu zapewnienia skutecznej
ochrony podstawowych wartości egzystencjalnych i materialnych obywateli18.
16. Tamże, s. 53.
17.	P. Korzeniowski, Bezpieczeństwo narodowe z elementami polityki i historii wojskowej, Rzeszów
2011, s. 7-8.
18.	M. Kopczewski, M. Tobolski, Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, s. 10 (wydanie
internetowe).
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W jaki sposób możemy aktualnie postrzegać radykalny
i ekstremistyczny ruch ekologiczny?
We współczesnym znaczeniu ekstremizm (z łac. extremus – krańcowy) oznacza:
krańcowe stanowisko w jakiejś sprawie, doktrynie, skrajność, krańcowość, stosowanie
ostatecznych środków, np. terroru, dla osiągnięcia jakiegoś celu politycznego, ideologicznego. Ekstremizm oznacza propagowanie i realizowanie skrajnych ideologii oraz
poglądów politycznych, ekonomicznych, społecznych i religijnych, wprowadzanych
w życie za pomocą radykalnych środków (np. przemoc, terror itp.). W tym kontekście
ekstremizm służy realizacji określonych celów politycznych, religijnych, społecznych
czy ekonomicznych. Cele te mogą wypływać ze skrajnie przeciwnych motywacji,
a przede wszystkim: z motywacji politycznej,z motywacji ekonomicznej, z motywacji ideologicznej i moralnej. Ekstremiści, których do działania skłaniają motywy
polityczne kierują się głównie przesłankami nacjonalistycznymi, ksenofobicznymi,
rasistowskimi. Z kolei z motywów ekonomicznych – walczą w imię prawa dostępu
wszystkich uczestników grupy do społecznych przywilejów. Ekstremizm z powodów
ekonomicznych najczęściej jest kojarzony z ruchami lewackimi lub antydyskryminacyjnymi i zwykle jest odpowiedzią na biedę, nierówny dostęp do społecznych przywilejów, oligarchiczne zasady rządzenia społeczeństwem. Cechą charakterystyczną
grup ultralewicowych jest też globalistyczne podejście do problemów społecznych
oraz pewien element antypaństwowości w ogóle. Ze względu więc na głoszone poglądy
polityczne wyróżnia się ekstremizm lewicowy i prawicowy19.
Brak bezpieczeństwa wynikający z obiektywnego stanu środowiska wzmacnia
odczuwaną przez jednostkę ludzką niepewność. Wynika ono zwykle z niepełnej
informacji o zamierzeniach i działaniach państwa, ale także z takich właściwości
środowiska, jak: zdecentralizowanie, złożoność i duża dynamika zmian. Tym samym
dla bezpieczeństwa istotny jest element subiektywnego osądu otaczającej nas rzeczywistości. Związane jest to z percepcją środowiska, która określa świadomość ekologiczną jednostki i społeczeństwa. Decyzje, jakie podejmują poszczególni członkowie
naszego społeczeństwa, jak i całe społeczeństwo (poprzez przedstawicieli władzy),
podejmowane są najczęściej w oparciu o obraz środowiska istniejący w świadomości.
Stąd w skrajnych przypadkach małe, obiektywne zagrożenia mogą być postrzegane,
jako duże i prowadzić do swoistej obsesji braku bezpieczeństwa. I odwrotnie duże
19.	W. Jaroch, Współczesne ekstremizmy – etiologia i przeciwdziałanie, [w:] W. Pływaczewski, P. Lubiewski, (red.), Współczesne ekstremizmy. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie, Olsztyn 2014, s. 9.
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zagrożenia mogą być postrzegane, jako małe i prowadzić do fałszywego poczucia
bezpieczeństwa. Zatem należy tu podkreślić subiektywną i obiektywną naturę bezpieczeństwa. Oznacza ono stan świadomości ekologicznej będący wynikiem percepcji
obiektywnie istniejących uwarunkowań środowiska naturalnego. Jednakże, aby ocenić
właściwie stan otaczającej nas rzeczywistości, musimy posiadać niezbędne informacje
(wiedzę) o stanie środowiska przyrodniczego regionu, w którym mieszkamy, kraju,
kontynentu i powiązań globalnych20.
Przyjmując za kryterium motywy ideologiczne, którymi kierują się „ekoterroryści”,
ich działalność może być motywowana ściśle troską o środowisko (w rozumieniu autorów takich akcji) bądź też aktywność, w której czynnik ekologiczny schodzi na dalszy
plan, towarzyszy motywacjom antykonsumpcyjnym, antysystemowym itd. Z kolei
przyjmując za podstawę podziału sposób oraz skutki działania „ekoterrorystów”,
należy stwierdzić, że takie czyny mogą wyczerpywać znamiona przestępstwa bądź
też mogą to być akcje propagandowe czy przypominające przejawy obywatelskiego
nieposłuszeństwa, jednak nienaruszające dóbr chronionych prawem. W związku z tym
organizacje zwane potocznie ruchami ekologicznymi można podzielić na dwie grupy:
pierwszą stanowią „obrońcy przyrody” z determinacją dążący do celu, dokonując
przy tym nawet spektakularnych działań (np. przywiązywanie się do drzew), drugą
natomiast osoby, które przedstawiając swoje racje, częściej posługują się przemocą,
zastraszaniem i niszczeniem mienia, po to, aby w ten sposób zaakcentować swoją
postawę w obronie środowiska21.
Akcje bezpośrednie prowadzone przez aktywistów dzielimy najczęściej na akcję
typu non-violence (bez przemocy) oraz violence (z użyciem przemocy). Typowe
akcje non-violence używają zastraszania, ale strach ten nie dotyczy groźby użycia siły
a jedynie osłabienia czyjegoś wizerunku za pomocą ujawniania niewygodnych faktów.
Ewentualne szkody w takich akcjach jak zniszczenie ogrodzenia, same w sobie nie
są celem i służą wyłącznie dotarciu aktywistów do niedostępnych publicznie miejsc.
Ekoterroryzm zaś, jest ściśle związany z akcjami typy violence directaction, których
celem jest fizyczne lub materialne zniszczenie. Tego typu akcje są stosowane przez
20.	Z. Dziamski, W. Nowosielski, Świadomość bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa polskiego
na przełomie XX i XXI wieku, „Prace Naukowe Akademii Jana Długosza w Częstochowie”, Seria:
Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa, T. I, 2013, (wydanie internetowe), s. 322.
21.	A. Szumski, Terroryzm ekologiczny jako przestępstwo, „Acta Uniwersitatis Wratilsavensis, Przegląd
Prawa i Administracji”, Wrocław 2017, s. 264.
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skrajnie radykalne środowiska ekologiczne, które same jako takie, działają w ukryciu,
nie tworzą formalnych grup i przypominają środowiska anty-systemowe. Z akcji
ekoterrorystycznych słyną organizacje takie jak Animal Liberation Front, Earth Liberation Front oraz Earth First!. Najczęściej stosowaną formą zastraszenia są podpalenia,
które dotyczyły np. miejsc strategicznych lub mienia należącego do przedsiębiorców
prowadzących działalność szkodliwą dla środowiska. Aktywiści Earth First! sprzeciwiający się nadmiernej wycince lasu dopuszczali się niszczenia sprzętu należący do
osób pracujących przy wyrębie. Stosowali oni również treespiking, który polega na
wbijaniu metalowych przedmiotów w podstawę drzewa. Mogło to doprowadzić do
uszkodzenia pił mechanicznych oraz wyrządzić krzywdę operatorowi. Aktywiści ALF
niszczyli wyposażenie rzeźni, sal wiwisekcyjnych oraz uwalniali zwierzęta. Organizacje takie udostępniały również informacje w internecie lub we własnych wydaniach
prasowych, w jaki sposób przygotować materiały pirotechniczne22.
Radykalizm ekologiczny zwany też czasami „terroryzmem jednej sprawy” można
zdefiniować, jako działalność terrorystyczną poświęconą jednemu, konkretnemu
postulatowi. Innymi słowy jest to ekstremistyczna działalność rozmaitych grup czy
ruchów społecznych, próbujących w radykalny sposób (dopuszczający zastosowanie
przemocy) rozwiązać jakiś konkretny i niezwykle istotny w ich przekonaniu problem
społeczny, „palącą sprawę”. Ów problem nie dotyczy raczej spraw ogólnych i typowo
politycznych, lecz pewnych wycinkowych, ściśle określonych zjawisk społecznych.
Współcześnie do „terroryzmu jednej sprawy” zalicza się zazwyczaj ekstremizm pro
-środowiskowy, animalistyczny oraz antyaborcyjny. Radykalizacja skrajnych skrzydeł
ruchu obrońców życia, ruchu obrońców praw zwierząt i ruchu obrońców środowiska
naturalnego trwała wiele lat i w każdym wypadku przebiegała bardzo podobnie.
Pierwsze ugrupowania ekologiczne, animalistyczne i antyaborcyjne nie używały przemocy preferując raczej rozmaite formy „obywatelskiego nieposłuszeństwa”. W przypadku grup animalistycznych bądź ekologicznych były to więc rozmaitego rodzaju
happeningi, pikiety, blokady, przywiązywanie się do drzew w celu zapobieżenia ich
ścięciu itp. Żadne z tych działań nie mogły zagrozić życiu lub zdrowiu przeciwników, czy też bytowi ich przedsiębiorstw. Tematyka ekologiczna na stałe zagościła
w publicznym dyskursie, więc ruch animalistyczny, a zwłaszcza ekologiczny, zdołały
zrealizować bardzo wiele ze swych postulatów. W każdym z tych przypadków re22.	http://www.zielonazmiana.pl/edukacja/ekologia/ekoterroryzm-sa-ekoterrorysci (odczyt:
17.02.2019).
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zultaty działalności nie zadowoliły jednak członków skrajnych frakcji tych ruchów
społecznych. Zaczęli oni głosić konieczność na „zaostrzenia” metod walki o prawa
przyrody, zwierząt, czy dzieci nienarodzonych. Pierwsze organizacje odwołujące się
do takich metod, zaczęły powstawać w latach 80. Jak już wspomniano wcześniej,
„Single issue terrorism” koncentruje się na jednym, konkretnym problemie, którego rozwiązanie wymaga (w przekonaniu terrorystów) zastosowania przemocy. Nie
oznacza to jednak całkowitej apolityczności parających się nim ugrupowań ani ich
braku zainteresowania innymi problemami społecznymi. Ideolodzy ekoterroryzmu
zdają sobie bowiem sprawę, że cele o które walczą nie są zawieszone w próżni, lecz
mocno powiązane z innymi zjawiskami społeczno-ekonomicznymi. Dlatego grupy
zajmujące się „terroryzmem jednej sprawy” można w pewnym uproszczeniu powiązać
z ruchami politycznymi o znacznie szerszym charakterze23.
Najczęściej ekstremiści specjalnych zainteresowań/jednej sprawy nie usiłują obalić
rządu czy nawet dokonać większych zmian w sposobie, w jakim ono działa czy w sposobie w jaki żyją ludzie. Natomiast ich zamiarem jest zmusić rząd lub społeczeństwo
do zmian, które są zgodne z ich filozofią w związku ze specyficznym przedmiotem
ich zainteresowania. Dlatego też terroryści jednej sprawy nie tyle próbują edukować
społeczeństwo, co zmusić je, by podjęło upragnione przez nich działania. Dążą oni
do natychmiastowej zmiany i odrzucają oczekiwania na legislacyjne procedury, które
by doprowadziły do osiągnięcia upragnionego efektu24.
Skuteczne i efektywne działania ekologiczne państwa, wsparte wszelkimi inicjatywami ze strony obywateli i organizacji pozarządowych to priorytety w skutecznej
polityce ekologicznej. Od harmonijnego, skutecznego i sprawnego działania instytucji
i organizacji państwowych będzie zależało bezpieczeństwo państwa, w tym bezpieczeństwo ekologiczne oraz ochrona ludności. Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju to odpowiedni system prawny, polityka ekologiczna, wyspecjalizowane
instytucje państwowe oraz jednostki naukowo-badawcze25.
23.	http://www.psz.pl//116-bezpieczenstwo/maciej-konarski-terroryzm-jednej-sprawy, (odczyt:
17.02.2019).
24.	E. Posłuszna, Terroryzm jednej sprawy – ujęcie typologiczne, „Zeszyty Naukowe AON” 2012, nr
4(89), s. 323.
25.	M. Wódka, Wzrost świadomości ekologicznej – współczesne problemy i zagrożenia środowiska
naturalnego w kontekście bezpieczeństwa państwa, [w:] M. Kubiak, M. Lipińska-Rzeszutek (red.),
Współczesne bezpieczeństwo ekologiczne, Warszawa-Siedlce 2017, s. 178.
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Problemy ekologiczne traktowane do niedawna, jako nieistotne dla procesów i zjawisk politycznych, obecnie przybierają już postać globalnych zmian ekologicznych.
Warunkują zachodzące w nim zjawiska i procesy, interakcje i więzi państwa, strukturę
ich interesów oraz rolę międzynarodowe. Antropogenetyczne bowiem zmiany ekologiczne bezpośrednio zagrażają istnieniu i funkcjonowaniu państw i narodów oraz
są elementem określającym wrażliwość i podatność państwa na negatywne impulsy
pochodzące ze środowisk międzynarodowych26.
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa zmienia się pod wpływem jego otoczenia
zewnętrznego bliższego i dalszego. Ma ono niekiedy znaczący wpływ na poziom
stabilizacji wewnętrznej. Jednak środowisko międzynarodowe wywołuje wiele zagrożeń o charakterze asymetrycznym, które przekłada się zarówno bezpośrednio,
jak i pośrednio na bezpieczeństwo wewnętrzne poszczególnych państw. Szczególnie
zagrożone są państwa średnie i małe, których potencjały, przede wszystkim ekonomiczne, są słabe. Podporządkowanie się organizacjom międzynarodowym (na przykład finansowo-gospodarczym), czy też konkretnym państwom (mocarstwom), dla
których są jedynie narzędziem w procesie realizacji partykularnej polityki, prowadzi
do naruszenia bezpieczeństwa własnych obywateli. Taki stan powoduje wiele sytuacji
o charakterze konfliktogennym, które przy braku właściwych decyzji najczęściej
prowadzą do niezadowolenia społecznego, a jego eskalacja narusza bezpieczeństwo
wewnętrzne państwa27.

Zakończenie
Łatwość, z jaką w XXI wieku będą mogły szerzyć swe przesłania rozmaite ekstremistyczne ruchy i organizacje (a co za tym idzie – niespotykanie szeroka paleta
potencjalnych krzewicieli przemocy), zmusza do poważnej refleksji nad nowymi
sposobami przeciwdziałania tym procesom, tym bardziej, że wiedza na temat możliwości (a może lepiej niemożliwości) skutecznego przeciwdziałania ich działalności
wielką nieufnością każe darzyć dotychczasowe strategie walki z tymi fenomenami.
W świetle przemian, jakim w dobie rewolucji informacyjnej przełomu wieków uległy strategie funkcjonowania rozmaitych ruchów i organizacji ekstremistycznych,
trudno jest zachować wiarę w możliwość utrzymania dotychczasowego układu sił
26. M. Pietraś, Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie, Lublin 1996, s. 7.
27.	A. Żebrowski, Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa: wybrane problemy, „Annales Universitatis
Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica 8, 6-26”, s. 25 (wydanie internetowe).
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w walce z nimi. Rozwój nowych, tanich, prawdziwie demokratycznych narzędzi informacyjnych czyni jasnym dla ekstremistów i zdecydowanie (na razie) – utrudnia
życie wszystkim, którzy są odpowiedzialni za przeciwdziałanie interesującemu nas tu
zjawisku. Zmusza też do refleksji nad nowymi sposobami przeciwstawienia się tym
niepokojącym tendencjom. Nie lekceważąc działań w tych obszarach, gdzie dotąd
potykaliśmy się z siewcami skrajnych przesłań, należy myśleć o zagospodarowywaniu
nowych, niewykorzystywanych dotąd nazbyt intensywnie. Charakter nowego ekstremizmu ery informacyjnej każe podejrzewać, iż w przyszłości znacznie istotniejszą rolę
w starciach z nim odgrywać będą działania w tych sferach, które rzeczona rewolucja
zmieniać zaczęła najszybciej i najintensywniej28.
Metaforą antropocentryzmu jest drabina jestestw, z człowiekiem jako koroną stworzenia. Metaforą biocentryzmu jest koło, okrąg lub sieć, gdzie nikt nie jest ważniejszy
ani mniej ważny. Zgodnie z tą koncepcją, jeśli współodczuwamy ze światem natury,
powinniśmy traktować interesy ludzi i zwierząt, jako równoważne. Odnosząc to do
kwestii cierpienia, uważa się, że bez względu na to, jaka jest natura cierpiącej istoty, zasada równości wymaga, by uczucie to było uznawane za równie istotne. Ekocentryzm
zakłada, że cała natura, zarówno ożywiona, jak i nieożywiona, posiada wartość przyrodzoną, gdyż jako całość umożliwia istnienie życia. Paradygmat ten wyewoluował
częściowo z biocentryzmu, jednak zasięgiem wartościowania objął także abiotyczne
elementy środowiska. Stanowi ujęcie holistyczne, gdyż uznaje, że zachowanie integralności ekosystemu jest ważniejsze niż dobro pojedynczych osobników29.

Streszczenie
Radykalizm ekologiczny i jego wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
Bezpieczeństwo ekologiczne, zwane inaczej środowiskowym, stanowi nowy znaczący wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego. Jest istotnym
stanem z punktu widzenie bezpieczeństwa wewnętrznego danego państwa. Odgrywa
również istotną rolę w stosunkach międzynarodowych. W XX wieku rozwinął się
nurt ekstremizmu inspirowanego ideami ekologicznymi, którego zwolennicy sięgają
niejednokrotnie po przemoc, jako narzędzie realizacji swych celów. Radykalizacja
28.	J. Posłuszny, E. Dąbrowa, O ekstremizmie i komunikacji społecznej u progu ery wojen sieciowych,
„DOCTRINA. Studia społeczno-polityczne” 2010, nr 7, (wydanie internetowe), s. 144.
29.	K. Ponikowska-Cichoń, Tożsamość ekologiczna. Refleksja socjologiczna, [w:] G. Libor, J. Wódz
(red.), Niedokończone tożsamości społeczne: szkice socjologiczne, s. 135-136, (wydanie internetowe).
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skrajnych ruchów ekologicznych może stanowić zagrożenie dla stabilizacji państwa
i jego pozycji międzynarodowej.
Słowa kluczowe: radykalizm ekologiczny, bezpieczeństwo, zagrożenie.

Summary
Ecological radicalism and its impact on the internal security of the state
Environmental security, also known as environmental security, is a new significant
dimension of international and internal security. It is an important state from the
point of view of the internal security of a given country. It also plays an important
role in international relations.In the 20th century, a stream of extremism inspired
by ecological ideas developed, whose supporters often resort to violence as a tool to
achieve their goals. Radicalization of extreme ecological movements may pose a threat
to the stability of the state and its international position.
Keywords: ecological radicalism, security, danger.
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Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
z dnia 27 września 2012 roku III CSK 303/11 – skutki
odłączenia nieruchomości z księgi wieczystej dla
ujawnionych w niej praw osobistych i roszczeń
Daniel Jakimiec1

Wprowadzenie
Glosowany wyrok został wydany przez Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli. Wyrokiem tym Sąd Najwyższy oddalił
skargę kasacyjną strony pozwanej od wyroku sądu apelacyjnego. W uzasadnieniu do
powyższego postanowienia Sąd Najwyższy dążąc do unifikacji stanowisk prezentowanych w jurysprudencji, wyjaśnił skutki odłączenia nieruchomości z księgi wieczystej
dla ujawnionych w niej praw osobistych i roszczeń. Wyjaśniając to zagadnienie Sąd
Najwyższy stanął na stanowisku, że przyczyni się to do unifikacji judykatury2.

Stan faktyczny i stanowiska sądów
Sąd okręgowy wydał wyrok zobowiązujący stronę pozwaną do złożenia oświadczenia
woli, którym przenosi ona na rzecz strony powodowej prawo własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości
wspólnej. Strona pozwana zaskarżyła powyższy wyrok apelacją, która została oddalona
przez sąd drugiej instancji, to jest apelacyjny. Ostatni z wymienionych sądów zaakceptował ustalenia dokonane przez sąd okręgowy. Jedynie odmiennie ocenił skuteczność
ujawniania zakazów zbycia spornej nieruchomości wobec kolejnych nabywców. Sąd
pierwszej i drugiej instancji ustalił, że zgodnie z umową o zabudowę nieruchomości,
strona powodowa zapłaci uzgodnioną cenę wraz z dopłatami oraz kwotę tytułem
ostatecznego rozliczenia kosztów inwestycji. Uzasadnieniem tego stanowisko było to,
że lokal został wydany stronie powodowej. Z tym, że do zawarcia umowy przenoszącej
własność lokalu nie doszło wobec odmowy zapłaty przez stronę powodową żądanej
pełnej ceny zakupu. Sąd okręgowy postanowieniem zabezpieczył roszczenie strony
powodowej o ustanowienie odrębnej własności lokalu przez zakaz jego zbycia na rzecz
osób trzecich, które to ograniczenie zostało ujawnione w dziale trzecim księgi wie1. Dr Daniel Jakimiec, referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym-Lublin Zachód w Lublinie.
2. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 27 września 2012 roku III CSK 303/11, Legalis.
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czystej prowadzonej dla nieruchomości wspólnej. Strona pozwana pomimo to zbyła
udział we współwłasności nieruchomości odpowiadający powierzchni przedmiotowego lokalu. Nabywca dokonał wyodrębnienia lokalu i nieruchomość wydzielono
do nowo utworzonej księgi wieczystej. Sąd apelacyjny postanowieniem zabezpieczył
powództwo poprzez ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania lokalu. Pomimo
zakazu, nabywca sprzedał nieruchomość stronie pozwanej. W akcie notarialnym
wskazano, że nieruchomość jest wolna od obciążeń, roszczeń i praw osób trzecich.
Sąd apelacyjny wyraził pogląd, że podstawę prawną roszczenia strony powodowej
przeciwko stronie pozwanej stanowi art. 17 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece, bowiem zakaz zbywania nieruchomości ustanowiony
właścicielowi udziału w nieruchomości ujawniony w dziale trzecim księgi wieczystej jest skuteczny wobec każdego nabywcy3. Według tego sądu z uwagi na treść
powołanego wyżej przepisu ujawnione w księdze wieczystej roszczenia posiadają
charakter bezwzględnie wiążący. Sąd apelacyjny stwierdził, że pierwotne roszczenie
strony powodowej o przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wobec
wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
przekształciło się w ekspektatywę odrębnej własności lokalu ze skutkami wynikającymi z art. 18 tej ustawy, a ustalony stan prawny nie uległ zmianie po nowelizacji tego
aktu prawnego. Roszczenie strony powodowej stało się wymagalne z chwilą zapłaty zwaloryzowanego wkładu budowlanego. Sąd drugiej instancji uznał, że nadanie
rozliczeniu kosztów budowy lokalu charakteru ostatecznego powoduje, że jest to
rozliczenie definitywne i błędy strony pozwanej w wyliczeniach nie mają wpływu na
treść zobowiązania. Z powyższych względów w jego ocenie, strona powodowa swoje
roszczenie o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mogła kierować
przeciwko kolejnym nabywcom. Sąd ten uznał możliwość ujawnienia zakazu zbywania lokalu w księdze wieczystej podobnie jak praw osobistych i roszczeń, o których
stanowi art. 16 u.k.w.h. Zgodnie z twierdzeniem sądu apelacyjnego powoduje, to że
skutek tego zakazu należy oceniać przez pryzmat treści art. 17 u.k.w.h.
Uzasadniając swoje stanowisko sąd apelacyjny stwierdził, że zabezpieczone zakazem
roszczenie uzyskuje skuteczność względem praw nabytych przez czynność prawną
dokonaną po dacie jego wpisu w księdze wieczystej. Zdaniem tego sądu skoro zatem
pierwszy zakaz zbywania został ujawniony w księdze wieczystej przed nabyciem
3. Dz.U. z 1982 r. Nr 19, poz. 147 z późn. zm., (dalej: u.k.w.h.).
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lokalu i nie został wykreślony do dnia zawarcia umowy, to roszczenie strony powodowej jest skuteczne przeciwko każdemu z nabywców. Sąd apelacyjny podkreślił, że
skutek wynikający z art. 17 u.k.w.h. nie jest zależny od przeniesienia wpisu z księgi
wieczystej macierzystej do księgi wieczystej założonej dla wyodrębnionego lokalu
i nie zależy od dobrej lub złej wiary nabywców, bowiem rękojmia wiary publicznej
ksiąg wieczystych dotyczy tylko prawno-rzeczowego stanu nieruchomości. Z tych
względów zdaniem sądu apelacyjnego strona pozwana jest zobowiązana do spełnienia
świadczenia niepieniężnego z umowy o budowę lokalu. Przedstawione okoliczności
sprawy w ocenie sądu apelacyjnego uzasadniają wydaniem orzeczenia na podstawie
art. 64 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny4.
Wyrok sądu apelacyjnego zaskarżała strona pozwana skargą kasacyjną. W skardze
kasacyjnej strona pozwana wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz poprzedzającego go wyroku sądu okręgowego. Ponadto strona pozwana wniosła o przekazanie
sprawy sądowi okręgowemu do ponownego rozpoznania, ewentualnie o uchylenie
wyroków tych sądów i orzeczenie co do istoty sprawy poprzez oddalenie powództwa.
Strona pozwana zarzuciła wyrokowi sądu apelacyjnego naruszenie art. 17 u.k.w.h.
w zw. z art. 755 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego przez błędne zastosowanie i przez błędną wykładnię5.

Ocena stanowiska Sądu Najwyższego
Na wstępie rozważań poświęconych zasadności zarzutów podniesionych w skardze
kasacyjnej warto wskazać za B. Swaczyną, że pojęcie praw osobistych i roszczeń,
które mogą zostać wpisane do księgi wieczystej, jest specyficzne. Występuje ono
w różnych aktach prawnych, zawsze jednak zdaniem tego przedstawiciela doktryny
jest użyte w kontekście instytucji ksiąg wieczystych. W doktrynie przyjmuje się, że
chodzi o takie prawa dotyczące nieruchomości, które wynikają ze stosunków obligacyjnych i które w odróżnieniu od praw rzeczowych są względne, czyli skuteczne inter
partes6. Przy czym w doktrynie prawa M. Deneka podkreśla, że większych trudności
interpretacyjnych nie nasuwa samo pojęcie roszczenia, o którym mowa w przepisie
art. 16 ust. 1 u.k.w.h. W jurysprudencji pojęcie roszczenia występuje w znaczeniu
4. Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., (dalej: k.c.).
5. Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm. (dalej: k.p.c.).
6.	B. Swaczyna, [w:] J. Pisuliński (red.), Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Postępowanie wieczystoksięgowe, Warszawa 2014, s. 325-338.

103

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego…

prawno-materialnym oraz procesowym. W tym pierwszym znaczeniu roszczenie jest
jedną z normatywnych postaci praw podmiotowych. Jego istota polepa na tym, że
jeden podmiot może domagać się od drugiego, indywidulanie oznaczonego podmiotu
określonego zachowania. Uprawnienie jest zatem skonkretyzowane pod względem
treści i pomiotu oraz skorelowany jest z nim obowiązek określonego działania lub
zaniechania7. Uprawniony może domagać się ujawnienia roszczenia w księdze wieczystej i wówczas nabiera ono innego znaczenia to jest procesowego.
Wpis praw osobistych i roszczeń jest wyjątkiem od zasady, w myśl której księgi wieczyste przeznaczone są do ujawniania praw rzeczowych. Przepis art 16 ust. 1 u.k.w.h.
wprost stanowi, że taki wpis dopuszczalny jest wyłącznie w przypadkach wskazanych
w przepisach ustawowych8. Kwestia, w jaki sposób interpretować należy powołany
przepis, jest przedmiotem naukowego dyskursu. Według jednego z funkcjonujących
w piśmiennictwie poglądów ujawnienie w księdze wieczystej prawa osobistego lub
roszczenia możliwe jest tylko wówczas, gdy istnieje przepis rangi ustawowej, który
expressu verbis na to zezwala. Według zaś drugiego z poglądów na który jako dominujący wskazuje M. Deneka istnienie takiego przepisu nie jest konieczne. Wystarczy,
aby przepis ustawy wyposażył dane prawo lub roszczenie w elementy właściwe prawu
rzeczowemu i ukształtował ich cel w sposób zbieżny z celem ujawnienia w księdze wieczystej praw rzeczowych. W świetle tego poglądu o dopuszczalności wpisu
w księdze wieczystej danego prawa lub roszczenia nie decyduje zatem jego rodzaj,
lecz przedmiot, którym jest nieruchomość oraz treść ustalona przez uprawnione
podmioty9. W taki też sposób prezentują się okoliczności sprawy, w której wydane
zostało przez Sąd Najwyższy glosowane orzeczenie.
Wpis praw osobistych i roszczeń w księdze wieczystej wywołuje skutki w sferze
prawa materialnego, które zostały wskazane w przepisach od art. 17 u.k.w.h. do 20
u.k.w.h.. W szczególności znaczenie posiada art. 17 u.k.w.h., zgodnie z którym przez
ujawnienie w księdze wieczystej prawo osobiste lub roszczenie uzyskuje skuteczność
względem praw nabytych przez czynność prawną po jego ujawnieniu, z wyjątkiem
służebności drogi koniecznej, służebności przesyłu albo służebności ustanowionej
7. M. Deneka, Księgi wieczyste. Zasady materialne, Warszawa 2012, s. 316-317.
8. Na ten temat E. Gniewek, Księgi wieczyste. Komentarz, Warszawa 2018, s. 388-427.
9.	Na ten temat szerzej M. Deneka, Księgi wieczyste…, s. 318-319; S. Rudnicki, Ustawa o księgach
wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu w sprawach wieczystoksięgowych. Komentarz,
Warszawa 2010, s. 108 i n.
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w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia. Z powołanego przepisu wynika, według stanowiska Ł. Przyborowskiego,
że prawo osobiste lub roszczenie, które jako prawo względne skuteczne jest jedynie
w stosunku do ściśle oznaczanego podmiotu, w następstwie ujawnienia w księdze
wieczystej staje się skuteczne w stosunku do innych jeszcze podmiotów, a mianowicie tych, które nabyły prawo na nieruchomości. W konsekwencji, podmiot prawa
osobistego lub roszczenia ujawnionego w księdze wieczystej będzie mógł domagać
się określonego zachowania od podmiotu z którym nie łączył go żaden stosunek
prawny, w szczególności od każdoczesnego właściciela nieruchomości. W tym przypadku zachodzi rozszerzona skutecznością praw osobistych i roszczeń. Przy czym, jak
zaznacza trafnie Ł. Przyborowski, przez wpis do księgi wieczystej omawiane prawa
podmiotowe nie stają się skuteczne erga omnes. Rozszerzenie skuteczności bowiem
według niego nie następuje wobec wszystkich praw, lecz wyłącznie tych, które zostały
nabyte w drodze prawnej i ujawnione w księdze wieczystej już po dokonaniu wpisu
prawa osobistego lub roszczenia. Ujmując inaczej prawa osobiste i roszczenia nie będą
skuteczne względem praw nabytych z mocy ustawy, na podstawie orzeczenia sądu
lub decyzji administracyjny, a także praw wpisanych do księgi wieczystej wcześniej
aniżeli prawo osobiste lub roszczenie. Wpis praw, o których tu mowa nie zapewni
im skuteczności względem wymienionych w przepisie art. 17 u.k.w.h. służebności,
choćby zostały nabyte przez czynność prawną po ujawnieniu prawa osobistego lub
roszczenia10. W taki sposób prezentuje się generalnie stwierdzając prezentuje się
zasada rozszerzonej skuteczności praw osobistych i roszczeń.
W rozpoznawanej sprawie powyższa zasada nie pozostaje bez znaczenia dla oceny
zaistnienia podstaw skargi kasacyjnej z art. 3983 § 1 pkt 1 k.p.c. Przepis ten wyróżnia
dwie formy naruszeń prawa materialnego. Mianowicie błędne rozumienie treści lub
znaczenia normy prawnej z punktu widzenia ustalonych reguł wykładni oraz błędne
subsumowanie faktów ustalonych w procesie pod abstrakcyjny stan faktyczny zawarty
w hipotezie normy prawnej, to jest niewłaściwe zastosowanie. Wzajemna relacja
pomiędzy tymi naruszeniami w aspekcie wpływu na wynik sprawy najczęściej wyraża się stosunkiem zależności pomiędzy wadliwą interpretacją normy prawnej jako
przyczyną, a błędnym zastosowaniem normy prawnej jako skutkiem. Sąd Najwyższy
trafnie stwierdził, że wybór normy prawnej jest następstwem przyjęcia przez sąd
10.	Ł. Przyborowski, [w:] J. Pisuliński (red.), Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Postępowanie
wieczystoksięgowe, Warszawa 2014, s. 371-383.
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określonej jej treści i subsumcji prawnej. Pragmatycznie ujmując, że konkretny stan
faktyczny odpowiada abstrakcyjnemu stanowi normatywnemu. W tym kontekście
Sąd ten podkreślił, że skarżący powinien wskazać oddzielnie każdą z postaci naruszenia prawa materialnego i przytoczyć zarzuty odpowiednie do każdej z nich. Sąd
Najwyższy podkreślił, że strona pozwana pomimo odwołania się do dwóch norm,
to jest art. 17 u.k.w.h. w zw. z art. 755 k.p.c. przyjmuje jedno uzasadnienie zarzutu
naruszenia tych norm. Mianowicie strona ta w skardze kasacyjnej wskazuje, że sąd
drugiej instancji wadliwie przyjął skuteczność ustanowionego zakazu zbywania nieistniejącej nieruchomości lokalowej w stosunku do nieruchomości wyodrębnionej
i wadliwie uznał, że korzysta on z ochrony prawnej przewidzianej w art. 17 u.k.w.h.,
a zatem ma skutek w stosunku do każdorazowego właściciela nieruchomości. Wobec
tego strona pozwana zarzuciła niewłaściwe zastosowanie wskazanych przepisów.
Skarżąca nie kwestionuje decyzji sądu do ustanowienia na podstawie art. 755 k.p.c.,
zakazu zbywania nieruchomości ale wywodzi, że w dacie ustanowienia zakazu lokal
nie istniał, bowiem nie był jeszcze wyodrębniony. Fakt nie wyodrębnienia spornego
lokalu w dacie ustanowienia zakazu zbycia jest bezsporny. Z tych względów według stron pozwanej wnoszącej skargę kasacyjną problem sprowadza się w istocie
do sposobu określenia przedmiotu zabezpieczenia. Strona skarżąca nie kwestionuje,
że lokal ten, z uwagi na jego powierzchnię, odpowiadał udziałowi w nieruchomości
będącemu następnie przedmiotem wyodrębnienia. Z tym, że prawidłowo sentencja
powinna stanowić zakaz zbycia na rzecz osób trzecich określonego udziału w nieruchomości odpowiadającego powierzchni danego lokalu lub ustanowienia odrębnej
własności lokalu odpowiadającego określonemu udziałowi w nieruchomości, to jej
nieprecyzyjne sformułowanie nie pociąga za sobą takich skutków, jakie chciałaby
z tego wywieść skarżąca, a zwłaszcza nie pozbawia powódkę uprawnień określonych
w art. 17 u.k.w.h.11
Skoro zakaz orzeczony przez sąd został ujawniony w dziale trzeciej macierzystej księgi wieczystej prowadzonej dla całej nieruchomości, to moc ustanowionego
zabezpieczenia rozciąga się zarówno na udział w nieruchomości odpowiadający
powierzchni lokalu, jak i na wszystkie podmioty wchodzące w prawa i obowiązki
pierwotnego właściciela. Ujawnienie zakazu w dziale trzecim księgi wieczystej, jak
trafnie wskazał Sąd Najwyższy, nie wywiera skutków prawno-rzeczowych, a zatem nie
11. Na ten temat szerzej Ł. Przyborowski [w:] Księgi wieczyste i hipoteka…., s. 370-383.
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jest skuteczne powołanie przez stronę pozwaną instytucji rękojmi wiary publicznej
ksiąg wieczystych. Instytucja ta została zdefiniowana w art. 5 u.k.w.h. Według tego
przepisu „w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi wieczystej
rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według
treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe”. Trafnie zauważa E. Gniewek, że
w tym przypadku na treści unormowań prawnych zaważyły względy bezpieczeństwa
obrotu prawnego nieruchomościami. Stąd osoba trzecia, opierając się na wpisach
zamieszczonych w księdze wieczystej, może nabyć prawo w niej ujawnione lub spełnić
świadczenie na rzecz podmiotu, który zgodnie z nimi widnieje jako uprawniony, choć
nie jest takim w rzeczywistości12.
Istota rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych tym samym sprowadza się do
skutecznego nabycia prawa podmiotowego ujawnionego w księdze wieczystej, choćby
zbywca pozostawał do tego przeniesienia nieuprawniony. W tym przypadku mamy,
zatem do czynienia z wyjątkiem od obowiązującej w polskim prawie zasady, w myśl
której nikt nie może przynieść na inną osobę więcej praw niż sam posiada, czyli nemo
plus iuris in alium transeferre potestas quam ipse habet. Wyjątkowość tej instytucji
podkreślił Sąd Najwyższy stwierdzając, że posiada ona charakter zasadniczy wobec
konstytucyjnej zasady ochrony prawa własności, statuowanej w przepisach art. 21
i art. 64 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku13.
Według normy art. 5 u.k.w.h., rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych chroni
podmioty działające w zaufaniu do treści księgi wieczystej w sytuacji nabycia prawa
własności lub innego prawa rzeczowego, innego rozporządzenia prawem jawnym
z księgi wieczystej, spełnienia świadczenia na podstawie prawa wpisanego do księgi
wieczystej na rzecz osoby uprawnionej według jej treści14.
Z przytoczonego przepisu art. 5 u.k.w.h. wynika, że rękojmia wiary publicznej ksiąg
wieczystych rozstrzyga niezgodność między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym na korzyść osoby
trzeciej, która dokonała czynności prawnej z osobą uprawnioną według treści wpisu
12. Na ten temat szerzej E. Gniewek, Księgi wieczyste…, s. 110-185.
13.	Tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 października 2003 r., III CZP 70/03, OSNC 2004, nr 12,
poz. 192 oraz Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 maja 1993 r., III CZP 52/93, OSNCP 1993, nr
12, poz. 218 z glosą A. Szpunara, OSP 1982, poz. 238.
14. M. Deneka, Księgi wieczyste…, s. 226.
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wieczystoksięgowego. Wnioskując a contrario w konsekwencji instytucji rękojmi, osoba
trzecia może nabyć prawo, które w rzeczywistości nie istnieje. Ponadto może nabyć to
prawo od osoby nieuprawnionej, która została nieprawidłowo ujawniona w księdze
wieczystej i rozporządza nim, pomimo że nie przysługuje jej ono w ogóle lub przysługuje w węższym zakresie15. Stąd konstatując można stwierdzić, że rękojmia wiary
publicznej ksiąg wieczystych działa generalnie rzecz ujmując, na korzyść nabywcy.
Instytucja rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych opiera się na domniemaniu
uregulowanym treścią art. 3 ust. 1 i ust. 2 u.k.w.h. W brzmieniu verba legis wskazanych
tu norm prawo ujawnione w księdze wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym
stanem prawnym, zaś prawo wykreślone nie istnieje. W doktrynie prawa domniemanie to bywa też określane mianem jawności materialnej ksiąg wieczystych16. Wśród
przedstawicieli jurysprudencji A. Szpunar zauważa, że zgodnie z lege non distinquente,
na domniemanie z art. 3 u.k.w.h. może powoływać się każdy, kto ma w tym interes
prawny. Inaczej ujmując osoba na rzecz, której jest wpisane określone prawo, posiada
zarówno czynną jak i bierną legitymację do występowania w charakterze podmiotu
tego prawa17. Jednocześnie w kontekście powyższego podkreślić trzeba za A. Menes,
że wpisy, które nie dotyczą praw rzeczowych ani roszczeń i praw osobistych nie tworzą
domniemania, o którym stanowi art. 3 ust. 1 i ust. 2 u.k.w.h. Wymieniona przedstawicielka doktryny trafnie stwierdza, że presumpcje wynikające z regulacji wymienionego
przepisu odnoszą się do konkretnego prawa wpisanego lub wykreślonego. Przy czym
wpis w tym przypadku jest jedną, ale nie jedyną i konieczną przesłanką zmiany stanu
prawnego nieruchomości18.
Z punktu widzenia ksiąg wieczystych istotne jest, aby wpis był zgodny z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości. Przy czym domniemanie nie może być
stosowane do zbioru dokumentów. Domniemanie zgodności wpisu w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym prowadzi do odwrócenia reguł dowodowych. Osoba wpisana w księdze wieczystej nie musi wykazywać prawdziwości wpisu.
15.	K. Sokołowski, Negotium mixtum cum donatione a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych,
PS 2010, nr 5, s. 32-41.
16.	Na ten temat S. Rudnicki, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu w sprawach wieczystoksięgowych. Komentarz, Warszawa 2009, s. 43-51.
17. A. Szpunar, Nowa ustawa o księgach wieczystych i hipotece, PiP 1983, nr 5, s. 5.
18.	A. Menes, Domniemania wynikające z wpisów do ksiąg wieczystych, „Rejent”, nr 5/1994, s. 53,
56-57.
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Obowiązek ten obciąża stronę przeciwną, która ma interes prawny19. Domniemanie
z art. 3 u.k.w.h. jest ściśle związane z istnieniem księgi wieczystej. Z tych względów,
jak przyjął Sąd Najwyższy, nie może być stosowane w przypadku braku księgi to jest,
gdy w ogóle nie została założona, ale też i gdy została zniszczona lub zagubiona20.
Uwaga powyższa dotyczy zarówno zasady domniemań związanych z wpisem, jak
i pozostałych zasad materialno-prawnych, a w tym kolejnej to jest zasady pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych ujawnionych w księdze wieczystej. Realizacja
tych zasad nie jest możliwa bez zasadniczej przesłanki jaka jest urządzenie księgi
wieczystej dla nieruchomości. Sąd ten stanął stanowisku, że odłączenie nieruchomości z księgi wieczystej w postępowaniu wieczystoksięgowym nie prowadzi do
zmiany stanu prawnego, w tym również dotyczącego obciążeń i ograniczeń. Neutralność czynności odłączenia nieruchomości wobec jej stanu prawnego potwierdza
treść § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r.
w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbioru dokumentów nakazującego w razie
założenia nowej księgi wieczystej dla części obciążonej nieruchomości, przeniesienie
obciążeń prawami, roszczeniami, ciężarami i ograniczeniami21. Trafne jest, zatem
stanowisko sądu apelacyjnego, że skutek wynikający z art. 17 u.k.w.h. nie był zależny
od przeniesienia wpisu obejmującego zakaz zbycia nieruchomości z macierzystej
księgi wieczystej do księgi wieczystej założonej dla wyodrębnionego lokalu. Sąd Najwyższy trafnie stwierdził, że strona pozwana składająca skargę kasacyjną odnosząc
się do argumentów dotyczących podstawy prawnej orzeczenia, błędnie wywodzi,
że rozstrzygnięcie sądu apelacyjnego zostało oparte na art. 64 k.c. Sąd apelacyjny
bowiem wskazał, że pierwotne roszczenie strony powodowej nie ma źródła w art. 17
u.k.w.h., jak również źródła tego nie stanowi art. 64 k.c., ponieważ strona powodowa nabyła je na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami i przekształciło się
ono w ekspektatywę odrębnej własności lokalu. Ujawnienie powyższego roszczenia
w księdze wieczystej na podstawie art. 16 ust. 1 u.k.w.h. w zw. z art. 16 ust. 2 pkt 2
u.k.w.h. powoduje swego rodzaju jego urzeczowienie w tym sensie, że zgodnie z art.
17 u.k.w.h. może być dochodzone przeciwko każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości względem praw nabytych przez czynność prawną po jego ujawnieniu. Przez
19.	I. Heropolitańska (red.), Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane. Komentarz, Warszawa 2017, s. 9-11.
20. Tak Sąd Najwyższy w post. z dnia 2 marca 1962 r., IV CR 891/61, OSN 1963, Nr 9, poz. 192.
21. Dz.U. 2001 r. Nr 102, poz. 1122 z późn. zm.
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ujawnienie w księdze wieczystej roszczenie powódki na podstawie tego przepisu
uzyskało rozszerzoną skuteczność prawną i przekształciło się z roszczenia przeciwko
oznaczonej osobie actio in personam w roszczenie przeciwko każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości actio in rem scripta.
Sąd Najwyższy słusznie stwierdził prawidłowe zastosowanie przez sąd drugiej instancji art. 64 k.c. Przepis ten bowiem stanowi podstawę do stwierdzenia, że dłużnik
ma obowiązek złożenia oświadczenia woli. Ponadto zakaz oparcia skargi kasacyjnej na
zarzutach dotyczących ustalenia faktów lub dowodów, określony w art. 3983 § 3 k.p.c.,
jak trafnie przyjął Sąd Najwyższy oznacza niedopuszczalność powoływania się przez
stronę pozwaną na wadliwość wyroku sądu drugiej instancji polegającą na ustaleniu
faktów lub niewłaściwie przeprowadzonej ocenie dowodów. Zatem już z tej przyczyny
powyższy zarzut nie może uzasadniać zasadności skargi kasacyjnej. Wskazać nadto
należy za Sądem Najwyższym, że sąd apelacyjny, odnosząc się do wykładni pojęcia
„rozliczenie ostateczne”, prawidłowo uznał cechę definitywności takiego rozliczenia i jego skutki prawne w ramach stosunku prawnego pomiędzy stronami umowy.
Mianowicie ostateczność rozliczenia wyraża się w tym, że po jego dokonaniu, strona
umowy nie może żądać dodatkowej wpłaty. Dotyczy to także sytuacji, gdy kwota
wpłaty została wyliczona wadliwie.

Zakończenie
Reasumując można stwierdzić, że ujawnienie roszczenia w księdze wieczystej na
podstawie art. 16 ust. 1 u.k.w.h. w zw. z art. 16 ust. 2 pkt 2 u.k.w.h. powoduje swego
rodzaju jego urzeczowienie w tym sensie, że zgodnie z art. 17 u.k.w.h. może być dochodzone przeciwko każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości względem praw
nabytych przez czynność prawną po jego ujawnieniu. Przez ujawnienie w księdze
wieczystej roszczenie strony powodowej na podstawie tego przepisu uzyskało rozszerzoną skuteczność prawną i przekształciło się z roszczenia przeciwko oznaczonej
osobie w roszczenie przeciwko każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości. Stwierdzić można, że powyższy wpis wieczystoksięgowy jest rozwiązaniem, które dąży do
ochrony interesu prawego nie tylko podmiotów wymienionych w jego treści, ale także
zainteresowanych stanem prawnym nieruchomości. Wpis ten służy urzeczywistnieniu
bezpieczeństwa obrotu prawnego.
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Streszczenie
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 27 września 2012 roku
III CSK 303/11
Ujawnienie roszczenia w księdze wieczystej na podstawie art. 16 ust. 1 u.k.w.h. w zw.
z art. 16 ust. 2 pkt 2 u.k.w.h. powoduje swego rodzaju jego urzeczowienie w tym
sensie, że zgodnie z art. 17 u.k.w.h. może być dochodzone przeciwko każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości względem praw nabytych przez czynność prawną
po jego ujawnieniu. Przez ujawnienie w księdze wieczystej roszczenie powódki na
podstawie tego przepisu uzyskało rozszerzoną skuteczność prawną i przekształciło się
z roszczenia przeciwko oznaczonej osobie w roszczenie przeciwko każdoczesnemu
właścicielowi nieruchomości. Stwierdzić można, że powyższy wpis wieczystoksięgowy
jest rozwiązaniem, które dąży do ochrony interesu prawego nie tylko podmiotów
wymienionych w jego treści, ale także zainteresowanych stanem prawnym nieruchomości. Wpis ten służy urzeczywistnieniu bezpieczeństwa obrotu prawnego.
Słowa kluczowe: postępowanie wieczystoksięgowe, księgi wieczyste, wpis wieczystoksięgowy, sąd, roszczenie.

Summary
Commentaries on a judgement of the Supreme Court - Civilian Chamber from
27 September 2012 III CSK 303 / 11
Revealing the claim in the land register based on Art. 16 to sec. 1 Act on Land and
Mortgage Registers and Mortgages in relation to Art. 16 the pt of 2 Act on Land and
Mortgage Registers and Mortgages causes sec. 2 a kind of of him urzeczowienie in this
sense according to the Art. 17 Act on Land and Mortgage Registers and Mortgages can
be sought against każdoczesnemu for property owner with regard to vested interests
through the act in law after detecting him. Through revealing in the land register
claiming the plaintiff pursuant to this provision got the widened legal effectiveness
and was transformed from the claim against the indicated person into a claim against
każdoczesnemu for property owner. To state it is possible, that the above perpetual-accounting entry is a solution which is aspiring to the protection of the right business of
not only subjects mentioned in his contents, but also the real estates interested in the
legal status. This entry is used for fulfilling the safety of the legal trade.
Keywords: perpetual-accounting proceedings, land register, perpetual-accounting
entry, court, claim.
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Mieszkalnictwo wspomagane jako model
deinstytucjonalizacji usług bytowych dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną
Anna Lorens1

Wstęp
W preambule Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, ratyfikowanej przez Polskę w 2012 roku, stwierdzono, że niepełnosprawność jest pojęciem ewoluującym i wynika z interakcji między osobami z dysfunkcjami
a barierami wynikającymi z postaw ludzkich i środowiskowych, które utrudniają tym
osobom pełny i skuteczny udział w życiu społeczeństwa, na zasadzie równości z innymi
ludźmi. Według Konwencji to nie indywidualne ograniczenia, ale zewnętrzne bariery
utrudniające uczestniczenie w życiu czynią człowieka niepełnosprawnym2.
Przyjęcie przez Konwencję ewoluującego i holistycznego modelu niepełnosprawności wymaga zapewnienia kompleksowego systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością i sprawia, że miarą skutecznej rehabilitacji jest poprawa jakości ich życia.
Do osiągnięcia tego celu konieczne jest zapewnienie różnych form wsparcia i pomocy
osobom, które z powodu posiadanej niepełnosprawności mają ograniczoną możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Długofalowym celem kompleksowej
rehabilitacji powinno być przygotowanie osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
odpowiednio do jej możliwości, do pełnienia określonych ról społecznych, w sposób
godny i zapewniający jej samorealizację. To kompleksowe zamierzenie oraz charakter i konsekwencje niepełnosprawności intelektualnej wiążą się z koniecznością
stworzenia takiego systemu wsparcia, który będzie odpowiadał na potrzeby osób
z niepełnosprawnością intelektualną na każdym etapie ich życia – od urodzenia do
godnej i naturalnej śmierci. To właśnie zapewnienie właściwego wsparcia uważane
jest za kluczową kwestię decydującą o życiu osób z niepełnosprawnością i ich rodzin3.
1.	Dr Anna Lorens, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Krośnie.
2. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, Dz.U. 2012, poz. 1169.
3.	I. Olsson, L. Roll-Pettersson, No no, you cannot say that. Perceptions and experiences of parents
of preschool children with intellectual disabilities in Sweden, „European Journal of Special Needs
Education” 2012, Nr 27 (1), s. 69-80.

113

Mieszkalnictwo wspomagane jako model deinstytucjonalizacji usług…

Model medyczny niepełnosprawności vs. model społeczny
niepełnosprawności
Współcześnie myślenie o niepełnosprawności w Polsce, podobnie jak w innych
krajach europejskich, ulega zasadniczej przemianie. Wynika to zarówno z krytyki
dotychczasowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, jak i ze zmiany
paradygmatu w postrzeganiu niepełnosprawności. Funkcjonujący system wsparcia,
pomimo wysokiego poziomu nakładów, w niewielkim stopniu wpływał na poprawę
położenia osób z niepełnosprawnościami i osiąganie przez nich samodzielności,
pozwalającej na niezależne życie4. Dodatkowo druga połowa XX wieku przyniosła
zasadniczą zmianę w postrzeganiu osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwach
należących do kręgu kultury europejskiej. Wg Zbigniewa Woźniaka jest to okres budowania pełnoprawnej pozycji osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie5. Ważną
rolę w tym procesie odgrywa odejście od kształtowanego w dobie społeczeństwa
przemysłowego postrzegania niepełnosprawności w perspektywie indywidualnych
dysfunkcji i deficytów eliminujących tę kategorię osób z rynku pracy i przeniesienie
punktu ciężkości na zagadnienie dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz kwestie
nierówności społecznych, powodujące wykluczanie tych osób z życia społecznego6.
W ostatnich latach zmienił się paradygmat w postrzeganiu osób z niepełnosprawnością. Zmiana ta obejmuje odchodzenie od medycznego modelu postrzegania niepełnosprawności na rzecz modelu społecznego. Przyczyniła się ona do zmiany wizerunku osób z niepełnosprawnościami z podopiecznego do pełnoprawnego uczestnika
życia społecznego. W modelu medycznym niepełnosprawność była rozumiana jako
tragedia osobista, co w konsekwencji doprowadziło do ustanowienia zdeterminowanego przez medycynę podejścia do niepełnosprawności. Problemy, na jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami, w modelu medycznym postrzegane były
jako bezpośrednia konsekwencja ich choroby, czy uszkodzenia. Można stwierdzić,
że model medyczny przyczynił się do „ukrycia” niepełnosprawności, ponieważ jego
4.	B. Gąciarz, Model społeczny niepełnosprawności jako podstawa zmian w polityce społecznej, [w:]
B. Gąciarz, S. Rudnicki (red.), Polscy (nie)pełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego
modelu polityki społecznej, Kraków 2014, s. 17-44.
5.	Z. Woźniak, Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polskiej polityce społecznej. Społeczny kontekst
medycznego problemu, Warszawa 2008, s. 44.
6.	B. Gąciarz, Przemyśleć niepełnosprawność na nowo. Od instytucji państwa opiekuńczego do integracji
i aktywizacji społecznej, „Studia Socjologiczne” 2014, Nr 213, 2, s. 25-26.
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konsekwencją było umieszczanie osób z niepełnosprawnościami (pacjentów) w instytucjach zamkniętych. Głównymi działaniami skierowanymi do tej grupy były
usprawnianie i pomoc, mające na celu dostosowanie osoby z niepełnosprawnością
do funkcjonowania w sposób zgodny z panującymi normami społecznymi.
Natomiast społeczne (systemowe) ujęcie niepełnosprawności akcentuje, że niepełnosprawność jest rezultatem barier, na jakie napotyka człowiek w społeczeństwie.
Zadaniem systemu wsparcia jest zatem eliminowanie, zmniejszanie i kompensowanie
barier tak, aby każdej osobie umożliwić korzystanie z dóbr publicznych, respektując
jednocześnie jej prawa i przywileje7. Należy zaznaczyć, że rozwinięciem modelu
społecznego jest model polityczny, zgodnie z którym przyznano katalog praw zrównujących status osób z niepełnosprawnością, w tym również intelektualną, z resztą
społeczeństwa, rozbudowano infrastrukturę i system wsparcia społecznego8.
Zmiany w postrzeganiu niepełnosprawności, przejście od roli pacjenta do roli
obywatela, obrazuje poniższa tabela:

7.	R. Piotrowicz, Jakość życia w subiektywnej ocenie osób niepełnosprawnych intelektualnie jako
podstawa konstruowania programów rehabilitacji społecznej, „Człowiek – Niepełnosprawność
– Społeczeństwo” 2005, Nr 2, s. 149-150.
8.	A. Firkowska-Mankiewicz, Ruch rodziców impulsem zmiany społecznej, [w:] B.E. Abramowska
(red.), Wpływ ruchy rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną na rozwój nauki i życie
społeczne. Raport z badań, Warszawa 2014, s. 119-120.
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Pacjent

Zakład
Sprawowanie opieki
Profesjonalista – zwykle lekarz
Podstawowe potrzeby
Opieka i/lub leczenie

Kto jest w centrum uwagi

Miejsce pobytu

Na czym polega pomoc

Kto kontroluje realizację
programu

Co jest priorytetem

Co jest celem

środowiska

Zmiana postaw społecznych

Samostanowienie i relacje
z innymi

Rozwijanie sprawności, kontrola zachowań
Zmiana zachowania jednostki

Sama jednostka

Indywidualne wspieranie

Dom rodzinny
Publiczna szkoła
Zakład pracy

Obywatel – członek
społeczności

Model obywatelski – indywidualnego wspierania

Era uczestnictwa

Interdyscyplinarny zespół

Realizacja programu

Warsztat Terapii Zajęciowej

Hostel, Szkoła specjalna,

Klient – konsument

Model rozwojowy,
rehabilitacyjny, konsumencki

Era deinstytucjonalizmu

Źródło: J. Knoll, From Community-Based Alternatives to Inclusion Communities, „Inclusive communities” 1992, 1(1); V.J. Bradley, Evolution of a new service
paradigm, [w:] V.J. Bradley, J.W.A. Shbaugh, B.C. Baney (red.), Creating individual support for people with development disabilities, Baltimore, London,
Sydney 1994.

Model medyczny
(instytucjonalny)

Era instytucjonalizmu

Typ modelu

Tab. 1. Od pacjenta do obywatela
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Przedstawione zmiany w postrzeganiu niepełnosprawności zaowocowały również
zmianą sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną zarówno na świecie, jak
i w Polsce. W przypadku osób z tym rodzajem niepełnosprawności zauważono, że
poprawa jakości życia wpływa korzystnie na ich rozwój i zwiększa umiejętności życia
w integracji. Ponadto, osoby te są znacznie rzadziej niż dawniej izolowane w ośrodkach zamkniętych (domach pomocy społecznej) na rzecz różnych środowiskowych
form wsparcia tj. mieszkania chronione, mieszkania wspomagane, w których mają
szansę na bardziej samodzielne, niezależne życie i realizację swoich potrzeb. I wreszcie,
coraz częściej są postrzegane jako podmioty wolności i praw, przestają być oceniane
wyłącznie przez pryzmat posiadanej niepełnosprawności.

Deinstytucjonalizacja usług społecznych
W polskich realiach działania deinstytucjonalizacyjne stosowane są w zastępczych
formach opieki rodzinnej oraz w stosunku do osób z niepełnosprawnością i seniorów.
Polegają na wyprowadzaniu wsparcia z dużych placówek opiekuńczych do małych,
tzw. rodzinnych form zamieszkania. Choć podejście takie wydaje się być słuszne,
godne promowania i powszechnego zastosowania, to co do zasady stwierdzić trzeba, że przenoszenie wsparcia do niewielkich obiektów samo w sobie nie gwarantuje
zmiany jakości i efektywności świadczonych usług. Fundamentalne znaczenie dla
zmiany jakości usług społecznych ma wyeliminowanie czynników kształtujących
tzw. kulturę instytucjonalną, tj.: brak możliwości dokonywania wyborów przez osoby
objęte tą formą wsparcia, niski poziom i jakość świadczonych usług, brak możliwości
uczestnictwa w życiu społeczności oraz brak systemów kontroli jakości usług. W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną to właśnie zmiana paradygmatu
w postrzeganiu niepełnosprawności oraz ratyfikowanie Konwencji ONZ o prawach
osób niepełnosprawnych stanowiły silny impuls do rozwoju działań obejmujących
deinstytucjonalizację usług społecznych bezpośrednio przekładających się na poprawę
jakości ich życia.

Pojęcie deinstytucjonalizacji
W 2012 r. grupa ekspertów europejskich opublikowała dokument pt. „Ogólnoeuropejskie wytyczne w zakresie wdrażania i wspierania trwałego przejścia od opieki
instytucjonalnej do alternatywnych rozwiązań rodzinnych i opieki świadczonej na
poziomie lokalnych społeczności w przypadku dzieci, osób niepełnosprawnych, osób
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mających problemy ze zdrowiem psychicznym oraz osób starszych w Europie”9. Od
tego czasu pojęcie deinstytucjonalizacji świadczenia usług społecznych (zdrowotnych
i opiekuńczych) i konsekwencje, które za sobą pociąga, znalazło się wśród kilku
charakterystycznych aspektów polityki spójności okresu 2014-2020.
Zgodnie z wytycznymi deinstytucjonalizacja usług to proces przejścia od opieki
instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności, wymagający z jednej
strony rozwoju usług świadczonych w lokalnej społeczności, z drugiej – stopniowego
ograniczenia usług w ramach opieki instytucjonalnej. Integralnym elementem deinstytucjonalizacji usług jest prewencja, mająca zapobiegać umieszczaniu osób w opiece
instytucjonalnej10. Zapisy wytycznych ogólnoeuropejskich są zawarte również w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-202011.
Koncepcja deinstytucjonalizacji oraz cel rozwoju usług społecznych świadczonych
w lokalnej społeczności zostały uwzględnione również w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), przyjętej uchwałą Rady
Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. Zgodnie z zapisami Strategii deinstytucjonalizacja zakłada stopniowe ograniczanie udziału osób przebywających w placówkach
zamkniętych na rzecz zwiększania udziału wsparcia środowiskowego, co (ze względu na wciąż duży i rosnący w dłuższej perspektywie popyt) niekoniecznie oznacza
ograniczanie liczby miejsc w samych instytucjach opiekuńczych. Z jednej strony
umożliwi to aktywizację osób w wieku aktywności zawodowej, obciążonych dziś
obowiązkami opiekuńczymi nad osobami niesamodzielnymi (dzieci, dorosłe osoby
z niepełnosprawnością, rodzice), z drugiej zaś może sprzyjać podjęciu aktywności
zawodowej przez osoby, które potrzebują szczególnego wsparcia w tym zakresie (np.
osoby z niepełnosprawnościami)12.
9.	Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności, Europejska Grupa Ekspertów ds. Przejścia od Opieki
Instytucjonalnej do Opieki Świadczonej na Poziomie Lokalnych Społeczności, Bruksela 2012,
www.deinstitutionalisationguide.eu, dostęp 12.01.2019.
10. Tamże, s. 28.
11.	Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
media/49416/Wytyczne_zdrowie_podpisane_MJK.pdf, s. 32, dostęp 12.01.2018.
12.	Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), s. 163
https://www.miir.gov.pl/media/48672/SOR.pdf, dostęp 12.012019.
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Zasady normalizacji życia filarem deinstytucjonalizacji usług
Ramą dla procesu deinstytucjonalizacji jest koncepcja normalizacji warunków życia
(ang. normalization of the conditions of life)13, promująca wyjście słabszych grup
społecznych z wieloosobowych zakładów opiekuńczych i umożliwienie im prowadzenia życia w społeczności lokalnej poprzez udostępnienie im warunków życia
codziennego i wzorców funkcjonowania społecznego takich samych lub możliwie
najbardziej zbliżonych do norm i wzorców obowiązujących w głównym nurcie społecznym. Warto podkreślić, że koncepcja normalizacji opracowana została przez
Nielsa Erika Bank-Mikkelsena, przewodniczącego Danish Mental Retardation Service,
który jako pierwszy formalnie użył terminu „normalizacja” w 1964 roku podczas
prelekcji zatytułowanej „Normalizacja usług” na konferencji w Paryżu poświęconej
formom deinstytucjonalizacji usług społecznych. Początkowo normalizacja odnosiła
się do poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dziś
rozszerzana jest na inne słabsze grupy społeczne: osoby bezdomne, starsze, z zaburzeniami psychicznymi.
Paradygmat normalizacji życia osób z niepełnosprawnością jest dość powszechny w życiu politycznym i społecznym. Podejmowane są działania mające na celu
przybliżenie jakości życia osób z niepełnosprawnością do osób pełnosprawnych.
Należy pamiętać, że celem normalizacji nie jest doprowadzenie innych osób do normy, sprawienie, by stali się „normalni” – istotą jest uznanie różnorodności ludzi
i sprzeciw wobec wykluczaniu jednostek ze względu na ich odmienność fizyczną,
religijną, kulturową itp. To nie ludzie mają stać się normalni, ale powinni otrzymać
takie wsparcie, by ich życie mogło przebiegać normalnie, w sposób typowy dla członków społeczeństwa, w którym funkcjonują. Normalizacja wiąże się z nadawaniem
sensu życiu osób z niepełnosprawnością, czyli stwarzaniem optymalnych warunków
rozwoju czy rehabilitacji, umożliwieniem pełnego uczestnictwa w życiu społecznym14.
Idea normalizacji opiera się na podmiotowym uznaniu osób wymagających opieki
i wsparcia za pełnowartościowych członków społeczeństwa i przekonaniu, że ich
udział w życiu społeczności przyczyni się do rozwoju zarówno słabszych jednostek,
jak i zbiorowości, w których będą funkcjonować. Konsekwencją przyjęcia założenia,
13.	K. Ericsson, The principle of normalization: history and experiences in Scandinavian countries,
Hamburg 1985, s. 1.
14.	W. Dykcik, Pedagogika specjalna wobec aktualnych sytuacji i problemów osób niepełnosprawnych,
Poznań 2005, s. 154.
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Rys. 1. Przesłanki deinstytucjonalizacji jako narzędzia normalizacji życia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie A. Renzaglia, M. Karvonen, E. Drasgow, C.C. Stoxen,
Promoting a Lifetime of Inclusion, Focus on Autism and Other Developmental Disabilities Fall 2003,
vol. 18, nr 3, s. 1

że jednostki słabsze są zdolne do prowadzenia normalnego życia w społeczności
lokalnej była zmiana relacji z zależnej (jednostka jako biorca wsparcia) na partnerską
(jednostka jako dawca wnoszący potencjał produkcyjny do społeczeństwa). Zasada
normalizacji stanowi ramy dla inkluzji społecznej wskazując, że osoby wymagające
wsparcia powinny mieć możliwość uczestniczenia w głównym nurcie życia społecznego na zasadach ogólnych, tzn. na spójnych dla wszystkich obywateli normach,
regułach i wartościach. Jest ona realizowana poprzez stworzenie szans osobom
zależnym do zamieszkania w społeczności, korzystania z edukacji, uczestniczenia
w podziale pracy oraz spędzania czasu wolnego w preferowany przez siebie sposób,
spotykając się w tych obszarach z innymi członkami społeczności i budując z nimi
relacje społeczne. Można przyjąć, że „zasadą normalizacji jest stworzenie normalnych warunków życia osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Zasada ta jest
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wyrazem równości wobec prawa, korzystania z praw człowieka. Jednym z tych praw
jest posiadanie miejsca do życia15.
Deinstytucjonalizacja i rozwój profesjonalnych i adekwatnych do indywidualnych
potrzeb usług świadczonych w obrębie społeczności lokalnych determinuje realizację
praw człowieka i warunkuje wysoką jakość życia przedstawicieli słabszych kategorii
społecznych (osób bezdomnych, starszych, z niepełnosprawnością i innych wymagających wsparcia). Jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed realizatorami
procesu deinstytucjonalizacji, jest zadbanie, by wszelkie działania podejmowane były
z poszanowaniem praw człowieka i obywatela, w trosce o dobre imię odbiorców, ich
godność, wolę i upodobania16. Konieczne jest zaangażowanie odbiorców wsparcia
i ich rodzin w podejmowanie decyzji dotyczących rodzaju i zakresu świadczonych
usług. Uznanie prawa reprezentantów wspieranych kategorii do samostanowienia
o sobie staje się warunkiem maksymalizacji korzyści z procesu deinstytucjonalizacji
zarówno dla jej odbiorców, jak i pozostałych członków społeczności.

Prawo osób z niepełnosprawnością intelektualną do życia
w środowisku lokalnym
Art. 19 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych stanowi, że Państwa
Strony uznają równe prawo wszystkich osób niepełnosprawnych do życia w społeczeństwie, wraz z prawem dokonywania takich samych wyborów, na równi z innymi
osobami, oraz podejmą efektywne i odpowiednie środki w celu ułatwienia pełnego
korzystania przez osoby niepełnosprawne z tego prawa oraz ich pełnej integracji
i pełnego udziału w życiu społeczeństwa, w tym poprzez zapewnienie, że osoby z niepełnosprawnością będą miały:
– możliwość wyboru miejsca zamieszkania i podjęcia decyzji co do tego, gdzie
i z kim będą mieszkać, na zasadzie równości z innymi osobami, a także, że nie
będą zobowiązywane do mieszkania w szczególnych warunkach,
– dostęp do szerokiego zakresu usług świadczonych w domu, w miejscu zamieszkania i innych usług wsparcia świadczonych w ramach społeczności lokalnej, w tym
do pomocy osobistej niezbędnej do życia w społeczności i integracji społecznej,
która także pozwoli na zapobieganie izolacji i segregacji społecznej,

15. N.E. Bank-Mikkelsen, Warunki życia dla ludzi z upośledzeniem umysłowym, Bruksela 1991, s. 10
16. Ogólnoeuropejskie wytyczne..., s. 30
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– świadczone w społeczności lokalnej usługi i urządzenia dla ogółu ludności będą
dostępne dla osób z niepełnosprawnością, na zasadzie równości z innymi osobami
oraz będą odpowiadać ich potrzebom17.
Warto podkreślić, że Komitet do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych 29 sierpnia
2017 r. przyjął Komentarz Generalny18 do art. 19 Konwencji. W Komentarzu podkreśla się konieczność systemowego rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego oraz
stworzenie przez poszczególne państwa planów deinstytucjonalizacji. We wrześniu
2018 r. Komitet ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami wydał rekomendacje
w sprawie realizacji przez Polskę postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. M.in. zwrócono uwagę, że w Polsce wciąż dominuje model opieki
instytucjonalnej, zamiast usług wsparcia świadczonych w społeczności. Nie ma też
strategii ani planów deinstytucjonalizacji. W praktyce nie są dostępne usługi asystencji
osobistej i nie podjęto jeszcze żadnych kroków w celu ich wdrożenia. Polska została
zobowiązana m.in. do opracowania i przyjęcia planu działania na rzecz deinstytucjonalizacji w celu wspierania niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami19.

Stereotypy na temat funkcjonowania osób
z niepełnosprawnością intelektualną
Wciąż funkcjonujące stereotypy na temat osób z niepełnosprawnością intelektualną,
mówiące że jest to kategoria osób, która pomimo wieku biologicznego potrzebuje
stałej opieki niezależnie od stopnia niepełnosprawności, są przyczyną ograniczania
ich autonomii także w zakresie zamieszkania poza rodziną i poza placówką opieki całodobowej – a więc życia poza systemem bezpośredniej kontroli opiekunów. Sytuacja
mieszkaniowa osób z niepełnosprawnością intelektualną jest mniej korzystna niż osób
pełnosprawnych w tym samym wieku20. Nie mają oni niezależności mieszkaniowej,
mieszkają wspólnie z rodzicami lub w warunkach całkowitej opieki w placówkach
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Znacząco ogranicza to budowanie
17. Art. 19 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, Dz.U. 2012, poz. 1169.
18.	Komentarz Generalny nr 5 (ozn.: CRPD/C/GC/5) dostępny jest na stronie Komitetu do spraw
Praw Osób Niepełnosprawnych, http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=22009&LangID=E, stan na dzień 14 stycznia 2019 r.
19.	Rekomendacje dla Polski Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami https://www.
rpo.gov.pl/pl/content/rekomendacje-dla-polski-komitetu-onz-komitetu-ds-praw-osob-z-niepe%C5%82nosprawnosciami, stan na dzień 11 czerwca 2019 r.
20. A. Zawiślak, Jakość życia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, Warszawa 2011, s. 39.
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tożsamości adolescentów z niepełnosprawnością intelektualną: ich kontakty społeczne
najczęściej ograniczają się do osób z kręgu rodzinnego, hamując rozwój niezależności
i poczucia odrębności od rodziców; niezależność zwykle dotyczy jedynie samoobsługi;
rzadko uczestniczą oni w rozwiązywaniu sytuacji życiowych umożliwiających im
doświadczanie własnej kompetencji21. Istotą niepełnosprawności intelektualnej jest
zależność od innych – rodziców, opiekunów, specjalistów zajmujących się dorosłymi
osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
W Polsce zamieszkanie osoby z niepełnosprawnością intelektualną poza rodziną odbywa się zazwyczaj w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, gdy rodzice umierają
i w rodzinie nie ma osoby, która zaopiekuje się niepełnosprawnym krewnym. Po
drugie, kiedy rodzice są już starsi i nie mają sił, by wspierać swoje dorosłe dziecko
z niepełnosprawnością. Samodzielne zamieszkanie osoby z niepełnosprawnością
intelektualną wymaga odpowiedniego przygotowania zarówno tej osoby, jak i rodziny
oraz otoczenia instytucjonalnego czy fizycznego.

Mieszkalnictwo wspomagane – trudności terminologiczne
Odpowiedzią na potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną są mieszkania
wspomagane, stanowiące alternatywę dla pobytu w placówce zapewniającej opiekę
całodobową, jaką jest dom pomocy społecznej. W Polsce głównie organizacje pozarządowe podejmują działania z zakresu deinstytucjonalizacji usług skierowane na rozwój
systemu mieszkalnictwa wspomaganego. Mieszkania te stanowią ważny element
sytemu wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Są również,
w chwili obecnej, najbardziej adekwatną formą wsparcia, pozwalającą osobom z niepełnosprawnościami, w tym osobom wymagającym bardzo intensywnego wsparcia,
na niezależność, samodzielność, możliwość decydowania o sobie przy jednoczesnym
życiu w środowisku lokalnym.
Mieszkalnictwo dla osób z niepełnosprawnością jest tworzone głównie na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej22 oraz ze środków EFS w oparciu
o Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (obowiązujące

21. Tamże, s. 37.
22. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, ze zm.
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Rys. 2. Formy mieszkalnictwa dla osób z niepełnosprawnościami

Źródło: opracowanie własne

od 1 stycznia 2018 r.)23. Ustawa o pomocy społecznej i Wytyczne różnią się definicją
form mieszkalnictwa oraz zakresem ich działalności.
Ustawa o pomocy społecznej (art. 53) umożliwia tworzenie tzw. mieszkań chronionych, dzieląc je na mieszkania chronione wspierane i mieszkania chronione
treningowe. Zgodnie z ustawą mieszkania chronione są formą pomocy społecznej
przygotowującej pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia (mieszkania chronione treningowe) lub wspomagające te
osoby w codziennym funkcjonowaniu (mieszkania chronione wspierane). Zgodnie
z w/w przepisem wsparcie w mieszkaniu chronionym może być przyznane każdej
pełnoletniej osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu,
ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.
Z kolei definicja „mieszkania wspomaganego” znajduje się w oficjalnych dokumentach rządowych w związku z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej. Na podstawie wymogów Konwencji ONZ o prawach
osób niepełnosprawnych mieszkanie wspomagane zostało zdefiniowane jako „usługa
23.	Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania
ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/49753/
Wytyczne_wlaczenie_spoleczne_v4.pdf, stan na dzień: 7 grudnia 2018 r.
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Rys. 3. Formy mieszkalnictwa dla osób z niepełnosprawnościami ze względu na
okres pobytu

Źródło: opracowanie własne

społeczna, świadczona w społeczności lokalnej w postaci mieszkania lub domu, przygotowującego osoby w nim przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia
samodzielnego życia lub zapewniającego pomoc w jego prowadzeniu. Mieszkanie lub
dom może być prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, spółki z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, towarzystwa budownictwa społecznego lub podmiotu ekonomii społecznej”24. Wg Wytycznych mieszkanie
wspomagane służy osobom niesamodzielnym i osobom z niepełnosprawnościami,
wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych lub asystenckich. Definicją
mieszkania wspomaganego posługują się aktualnie wszystkie regionalne Instytucje
Zarządzające oraz liczne organizacje pozarządowe.
Rodzaj i zakres usług świadczonych w mieszkaniu chronionym lub wspomaganym
oraz okres pobytu (czasowy lub stały) powinien być dostosowany do indywidualnych
potrzeb mieszkańców, z uwzględnieniem zapisów zawartych w kontrakcie/ indywidualnym planie wsparcia oraz w przypadku mieszkań treningowych w indywidualnym
programie (planie) usamodzielnienia.

24. Tamże, s. 7.
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W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami najbardziej słuszną formą jest pobyt w mieszkaniu wspomaganym,
ponieważ ma on na celu zarówno usamodzielnienie osoby w nim mieszkającej, jak
i zapewnienie jej wsparcia w celu zapobiegnięcia umieszczenia w placówce całodobowej opieki oraz umożliwienia dalszego przebywania w środowisku lokalnym. Jest to
zastępstwo domu rodzinnego, w którym osoba z niepełnosprawnością intelektualną
powinna mieć możliwość pozostania do końca swojego życia. Małe rodzinne formy
mieszkalnictwa pozwalają na prowadzenie aktywnego życia w środowisku lokalnym,
wymagają aktywności i zaangażowania osób z niepełnosprawnością w prowadzenie
domu, są więc powszechnie stosowaną formą życia ludzi w naszej kulturze.

Zakończenie
Mieszkania wspomagane stanowią ważny element sytemu wsparcia dorosłych osób
z niepełnosprawnością intelektualną. Są oczekiwaną lokalną, rodzinną alternatywą
dla dużych domów pomocy społecznej. Są też odpowiedzią na prawo osób z niepełnosprawnością do samodzielnego i godnego życia, które gwarantuje im Konwencja
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Dotychczasowe doświadczenia podmiotów
prowadzących mieszkania wspomagane wskazują, że są one dobrą formą wsparcia
dla ONI, pozwalają im na samodzielność w decydowaniu o sobie, w prowadzeniu
gospodarstwa domowego przy jednoczesnym życiu w środowisku lokalnym.
Mimo rozwoju mieszkań wspomaganych i chronionych niestety wciąż nie ma
jasności co do zasad ich finansowania. Mieszkania wspomagane są tworzone w ramach różnorodnych projektów współfinansowanych np. z PFRON, regionalnych
programów operacyjnych. Aktualnie największą trudnością jest zapewnienie trwałości mieszkań po zakończeniu finansowania z projektów. Istnieje pilna potrzeba
wypracowania rozwiązań systemowych, które pozwolą zapewnić stabilność finansową
tym formom mieszkalnictwa. Brak rozwiązań doprowadzi do likwidacji mieszkań
utworzonych przy udziale środków PFRON, RPO oraz środków własnych organizacji
pozarządowych. Spowoduje też znacznie większe, bo nieodwracalne straty – zburzy
z trudem budowany porządek życia wielu osób z niepełnosprawnością, które po ponad
rocznym okresie zamieszkiwania w mieszkaniach wspomaganych będą zmuszone
wrócić do swoich domów lub zamieszkać w domach pomocy społecznej. Z trudem
wdrażany model deinstytucjonalizacji zatoczy koło i mimo wielu wysiłków wrócimy
do punktu wyjścia.
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Dlatego też niezbędne jest podjęcie pilnych działań mających na celu zapewnienie
większego i systemowego dostępu do mieszkań chronionych i wspomaganych osobom
z niepełnosprawnościami, stworzenie krajowego planu deisntytucjonalizacji i niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami, ujednolicenie terminologii i zasad
funkcjonowania mieszkań chronionych i wspomaganych oraz podjęcie działań na
rzecz zapewnienia stałego sposobu ich funkcjonowania.

Streszczenie
Mieszkalnictwo wspomagane jako model deinstytucjonalizacji usług bytowych
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
W niniejszym artykule zawarto rozważania wskazujące na potrzebę rozwoju systemu
wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez tworzenie środowiskowych form mieszkalnictwa. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie muszą być
skazane na zamieszkanie w domach pomocy społecznej, czyli dużych instytucjach.
Przy zapewnieniu odpowiedniego wsparcia asystenckiego mogą mieszkać w małych,
rodzinnych formach, tj. mieszkania wspomagane. Konwencja ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych gwarantuje im prawo do realizowania niezależnego życia, również
w zakresie zamieszkania. Nakłada też obowiązek na Państwa Strony do podejmowania
działań zmierzających do tworzenia środowiskowych form mieszkalnictwa dla osób
z niepełnosprawnością będących alternatywą dla dużych domów pomocy społecznej.
Słowa kluczowe: osoby z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkanie wspomagane, asystent osoby niepełnosprawnej, deisntytucjonalizacja, Konwencja ONZ
o prawach osób niepełnosprawnych.

Summary
Assisted living as a model of deinstitutionalization of living services for people
with intellectual disabilities
This article contains considerations indicating the need to develop a system of supporting people with intellectual disabilities, through the creation of ambient forms
of housing. People with intellectual disabilities do not have to be condemned to live
in social welfare homes, that is in a large institutions. While providing them with
appropriate assistance, they can live in small, providing a sense of family atmosphere
structures, that is assisted housing. The UN Convention on the Rights of Persons
with Disabilities guarantees them the right to pursue an independent life, including
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residence. It also obliges States Parties to undertake activities aimed at creating ambient forms of housing for people with disabilities that could be an alternative to
large social welfare homes.
Keywords: people with intellectual disability, assisted living, personal assistant for
disabled person, deinstitutionalization, United Nations Convention on the Rights of
Persons with Disabilities.
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Terapia schematów i techniki mindfulness
w pracy z dziećmi i młodzieżą o zaburzonych
kompetencjach emocjonalno-społecznych w szkole
Dorota Janułajtys1

Wstęp
Problemy w zakresie kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci i młodzieży mają
wielowymiarowe podłoże. Z jednej strony wskazują na zaburzenia natury biopsychicznej, z drugiej zaś pojawia się charakterystyczna dla naszych czasów nieumiejętność
nawiązywania adekwatnych relacji interpersonalnych. Odpowiedzią współczesnego
świata na brutalizację relacji bądź nieumiejętność komunikacyjną, o heterogenicznym podłożu, są również wszelkie techniki mindfulness oraz terapie schematów. Nie
stanowią one „remedium” na wszelkie patologie, ale mogą zdecydowanie zmienić
postrzeganie rzeczywistości w ujęciu endo i egzogennym z jednoczesnym zrównoważeniem emocji – szczególnie u dzieci i młodzieży. Przejawy zaburzeń relacyjnych są
szczególnie widoczne w różnych placówkach oświatowych, a podstawowymi czynnikami wzmacniającymi cały proces są, między innymi, wirtualizacja życia codziennego
dzieci i młodzieży, przemoc, zachowania pasywne, oraz nieumiejętność wyrażania
emocji i radzenia sobie z nimi. Stąd młodzi ludzie mają duże trudności z podstawowymi umiejętnościami różnicowania oraz dookreślania rzeczywistości, poza światem
fikcji czy środowiskiem wirtualnym. Typowym stymulatorem problemów szkolnych
jest nieumiejętne wykorzystywanie możliwości nawiązywania kontaktów zdalnych
(poprzez tzw. portale i komunikatory sieciowe). Ta forma z jednej strony pozwala na
zawieranie nowych znajomości, z drugiej jednak może wywoływać reakcje skrajne
w postaci poczucia alienacji oraz zachowań wiktymnych, ze względu na nierealność,
sztuczność i nietrwałość zawieranych znajomości (bądź podtrzymywania starych).
Kolejnym niebezpieczeństwem mającym wpływ na poziom agresywnych bądź
pasywnych zachowań jest środowisko życia ucznia oraz brutalizacja programów i gier
telewizyjno-komputerowych, czego przejawami mogą być patologiczne zachowania
szkolne. Biorąc pod uwagę wielorakość zagrożeń należałoby stworzyć system pomocy
leżący w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych, który jednocześnie wskazałby
1. Dr Dorota Janułajtys, adiunkt, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
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techniki radzenia sobie ze stresem i innymi czynnikami patogennymi, wywołującym
reakcje niepożądane. Warto dodać, że schematyczność powielanych zachowań powoduje automatyczne utrwalanie, a co za tym idzie – pejoratywne funkcjonowanie
szkolne, rówieśnicze i rodzinne. Dlatego też przerwanie ciągu schematycznego może
stanowić preludium do zmiany postępowania, a treningi uważności – mindfulness
wpłynąć na radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych. Celem działań profilaktycznych
opartych o trening uważności jest przede wszystkim nauka działania w sytuacjach
stresogennych.

Zaburzenia w zachowaniu szkolnym dzieci i młodzieży
Problemami współczesnej szkoły jest nowa generacja, innych niż standardowe dysfunkcji. Zarówno w obszarach badań naukowych jak i potocznie przyjmuje się, że niedostosowanie społeczne połączone jest z nieumiejętnością dostosowania się jednostki
do określonych warunków społecznych, więc nieuznanie i nierealizowanie powszechnie
przyjętych w danej społeczności norm i wzorów zachowań2. Dlatego też cały proces
stawania się osobą niedostosowaną wskazuje na występowanie utrwalonych i powtarzających się sposobów postępowania, będących skutkiem zaburzeń wewnętrznych
lub niekorzystnych warunków środowiskowych. Do tego typu objawów możemy
zliczać zachowania scharakteryzowane w diagnostycznym arkuszu obserwacji przez
Thomasa M. Achenbacha3 jako internalizacyjne (internalizing) bądź eksternalizacyjne
(externalizing). Są one najczęściej widoczne w szkole jako rodzaj niedostosowania,
utrudniający funkcjonowanie psychospołeczne. Autor podziału inspirował się teoriami osobowości człowieka, które opierają się o zaburzenia wewnętrzne- jako procesy
endogenne widoczne behawioralnie; oraz zewnętrzne (zachowania stricte obserwowalne), biorąc jednocześnie pod uwagę zarówno klasyfikację DSM jak i elementy
koncepcji Denisa H. Stotta4. Opracował trzy wersje arkusza obserwacji: dla nauczycieli, rodziców i młodzieży. Podstawą diagnostyki opartej o arkusze Aschenbacha
2.	Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/niedostosowanie-spoleczne;3947251.html,
pobrano 15.07.2019 r.
3. B. Urban, Zaburzenia w zachowaniu a przestępczość dzieci i młodzieży, Kraków 2000, s. 94-103.
4.	J. Konopnicki, Niedostosowanie społeczne, Warszawa 1997, s. 166. Typologia niedostosowania
społecznego u młodzieży D.H. Stotta w ujęciu Konopnickiego obejmuje podział na zachowania: a) demonstracyjno-bojowe charakteryzujące się działaniami wrogimi, nieadekwatnymi do
zaistniałej sytuacji; b) depresyjno-wycofujące, obejmujące cechy zahamowania; c) aspołeczne
i niekonsekwentne- charakteryzujące się bezwzględną chęcią zaspokajania własnych potrzeb,
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jest wystąpienie dysfunkcyjnych form zachowań w dłuższych odstępach czasowych,
minimum sześciomiesięcznych w naturalnych środowiskach młodzieży, tj.: w szkole,
rodzinie, środowisku rówieśniczym, lokalnym. Źródło informacji stanowią naturalni
wychowawcy – rodzice, nauczyciele – wychowawcy.
Biorąc pod uwagę problemy szkolne do zachowań internalizacyjnych – jako nadmiernie kontrolowanych należą wszystkie te, które będą wyrażane w formie wycofania się, lęku, dolegliwości somatycznych oraz dysforii (czyli przerysowania różnych
sytuacji życiowych i bodźców powodujących reakcje nieadekwatne do zdarzenia – co
może rzutować narastaniem gniewu, rozżalenia, złości a także zniechęcenia do podejmowania działań i w konsekwencji doprowadzić do niekontrolowanego wybuchu
agresji – w ekstremalnych warunkach)5. Nadmierne poczucie kontroli u dzieci zinternalizowanych przyczynia się do zbyt głębokiego i sztywnego uwewnętrznienia norm,
nieśmiałości i nieradzenia sobie w sytuacjach wymagających elastyczności. Dlatego
czują się niedoceniane, mało wartościowe, niechciane, mają poczucie braku akceptacji
społecznej oraz problemy z nawiązywaniem poprawnych relacji interpersonalnych.
Z reguły nie są postrzegane jako dzieci niedostosowane społecznie, ze względu na
wypaczony- wewnętrzny imperatyw wykonywania poleceń i różnych aktywności
szkolnych mimo wewnętrznego sprzeciwu. Z punktu widzenia współczesnych zagrożeń, dzieci i młodzież o cechach internalizacyjnych charakteryzują się między
innymi nadmiernym korzystaniem z kontaktów w Internecie. Budują relacje i zaufanie w oparciu o przypadkowe znajomości, narażając się na negatywne i pogłębione
skutki odrzucenia, ośmieszenia oraz przestępstwa powiązane z siecią. Zamykanie się
w relacjach wirtualnego świata sprawia, że jeszcze bardziej tracą możliwość realnego
nawiązywania poprawnych związków interpersonalnych.
Zachowania eksternalizacyjne6 charakteryzują się słabą kontrolą emocji i rzutowaniem na zewnątrz zachowań dysfunkcyjnych. Agresja, opór, przeciwstawianie się,
impulsywność i destruktywność oraz nieadekwatność zachowań do danej sytuacji to
tylko niektóre z długiej listy symptomów ujętych przez Achenbacha. Negatywne kondziałaniami reaktywnymi pod wpływem impulsu oraz nieumiejętnością uczenia się poprzez
zbieranie doświadczeń.
5.	E. Wysocka, Wybrane problemy diagnozy niedostosowania społecznego- obszary, modele, zasady
i sposoby rozpoznawania zjawiska, [w:] A. Nowak (red.), Resocjalizacja młodzieży niedostosowanej
społecznie wybrane konteksty, „Chowanna” 2006, t. 2(27), s. 13.
6. B. Urban, Zaburzenia…, s. 97-98.
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sekwencje eksternalizacyjnych zachowań są szczególnie niebezpieczne dla otoczenia
(nierzadko mniej dla sprawcy) – w przeciwieństwie do internalizacyjnych, których
cechą charakterystyczną jest przeżywanie danej sytuacji przez podmiot tych działań.
Podobnie jak w przypadku młodzieży i dzieci o cechach internalizacyjnych, osoby
o właściwościach eksternalizacyjnych mają tendencję do nadużywania różnych form
zachowań dysfunkcyjnych w sieci, co jest współczesnym wyznacznikiem niedostosowania społecznego. Najczęściej dostrzeganą formą agresywnych i przemocowych
zachowań młodych ludzi jest mowa nienawiści i hejt – oparte o różne formy komunikatorów. Stąd współczesne zachowania noszą znamiona nie tylko bezpośrednich,
realnych działań ale również wirtualnych relacji dysfunkcyjnych.
Dwa typy zachowań sklasyfikowane przez Achenbacha stanowią pierwotny wzorzec
i nie wyczerpują całego wachlarza form. W istocie zachowania są bardziej złożone
i zawierają w sobie obie przeciwstawne typologie. Stąd autor wyróżnił również subtyp: hiperaktywność (impulsywność) i deficyt uwagi. U diagnozowanej młodzieży
zaobserwowano jednostki agresywne i opozycyjne z zaburzeniami uwagi, chociaż nie
zawsze zachowania stanowią tylko eksternalizacyjny biegun. W szkole istnieje wiele
przyczyn zaburzeń zachowania, jak chociażby niepowodzenia szkolne czy sytuacja
rodzinna, które niekoniecznie muszą być objawem zachowań antyspołecznych.
Tabela 1. Wybrane przykłady zachowań niedostosowawczych w szkole wg Aschenbacha
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Typ:
ZACHOWANIA
EKSTERNALIZACYJNE
(niedostosowanie społeczne)

Typ:
ZACHOWANIA
INTERNALIZACYJNE
(wycofanie, depresja)

Subtyp:
HIPERAKTYWNOŚĆ
(IMPULSYWNOŚĆ)
I DEFICYT UWAGI

– Kłamie
– Przeklina
– Wagaruje
– Pije alkohol lub zażywa
narkotyki
– Kradnie
– Kłamie, oszukuje
– Nie czuje się winny
– Niechętnie chodzi do szkoły
– Burzy dyscyplinę w klasie
– Przeszkadza innym
uczniom
– Oporny- odcina się innym
– Niszczy własne i cudze
rzeczy
– Wrzeszczy, błaznuje
– Wybuchowy, łatwo się

– Woli być sam niż z innymi
– Nieśmiały
– Tajemniczy, skryty
– Często się dąsa
– Mało aktywny (powolne
ruchy, brak energii)
– Wycofuje się
– Nieszczęśliwy, smutny
– Obojętne spojrzenia
– Często płacze
– Narzeka na samotność
– Czuje się mało wartościowy
– Poczucie winy
– Podejrzliwy
– Nieszczęśliwy, smutny

– Impulsywne zachowania
– Mało kontrolowane
odruchy zachowań
– Kłopoty z utrzymaniem trwałości uwagi
w różnych sytuacjach
szkolnych i zadaniowych
– Nadpobudliwość
– Hiperaktywność
i zaburzenia uwagi nie
zawsze muszą występować w połączeniu
z zachowaniami szkodliwymi. Obserwuje się
tu szereg mieszanych
deficytów, które można
traktować jako podtyp.

frustruje
– Uparty, podstępny
– Wybuchy wściekłości
– Głośny, hałaśliwy
– Fizycznie atakuje innych
– Wszczyna bójki, zatargi
– Grozi ludziom
– Okrutny, terroryzuje innych

– Bojaźliwy
– Wystraszony, robi
pomyłki
– Martwi się, dręczy
– Przesadnie przestrzega
zasad
– Nerwowy, napięty, podniecony
– Czuje się dotknięty, gdy
jest krytykowany

Achenbachowski arkusz
diagnostyczny pozwala
na diagnozowanie
dwóch podstawowych
typów niedostosowania
społecznego: zachowań
internalizacyjnych i eksternalizacyjnych

Źródło: Na podstawie literatury przedmiotu: B. Urban, Zaburzenia w zachowaniu a przestępczość
dzieci i młodzieży, Kraków 2000; T. M. Achenbach, YungAdult behawior Cheklist, VT: University of
Vermont Department of Psychiatry, Burlington 1990a; T. M. Achenbach, Manual for the YouthSelf
-Report and 1991 Profile, VT: University of Vermont Department of Psychiatry, Burlington 1991b.
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Problem zaburzeń w zachowaniu w systemie szkolnym
Współczesna szkoła jest zobligowana do udzielania i świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom. Potrzeba objęcia ucznia pomocą wynika z różnych
dysfunkcji i zdarzeń losowych ujętych w przepisach prawa, wynikających7:
– z niepełnosprawności;
– z niedostosowania społecznego;
– z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
– z zaburzeń zachowania lub emocji;
– ze szczególnych uzdolnień;
– ze specyficznych trudności w uczeniu się;
– z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
– z choroby przewlekłej;
– z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
– z niepowodzeń edukacyjnych;
– z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
– z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za
granicą.
Stąd niezbędne są skoordynowane działania profesjonalistów i kadry pedagogicznej w celu stworzenia optymalnych warunków do życia i funkcjonowania dziecka.
Niestety znakiem współczesnych czasów jest zwiększająca się liczba dzieci z opiniami
i orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawanymi na podstawie badań
prowadzonych przez specjalistyczne zespoły poradni psychologiczno-pedagogicznych. W związku ze wzrostem dysfunkcyjnych zachowań niezbędne jest wprowadzenie działań profilaktycznych już na pierwszym etapie kształcenia dzieci w szkołach.
Z badań przeprowadzonych w łódzkich szkołach w 2018 roku wynika, że na 935 dzieci
przypadają 194 opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, z czego około 7% to
młodzież i dzieci mające zdiagnozowane problemy tylko z zachowaniem w obszarze
kompetencji emocjonalno-społecznych a około 14% zaburzenia różne, co ilustruje
poniższy wykres:
7.	Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach, Dz.U. z 2017 r. poz. 1643.
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Wykres 1. Rozkład procentowy częstości występowania zaburzeń zachowania

Źródło: Badania własne

Problem zaburzeń w zachowaniu jest niezwykle istotny ze względu na skalę zjawiska. Nie wszystkie dzieci w badanej populacji (935 osób) były profesjonalnie przebadane. Cześć spośród nich ma zaburzenia zachowania niepoddawane diagnostyce
specjalistycznych poradni. Mimo to muszą funkcjonować w szkole z objawami zarówno zachowań eksternalizacyjnych jak i internalizacyjnych. Czasami zachowania takie
przybierają formę zachowań świadczących o demoralizacji, co reguluje prawo polskie
i zobowiązuje do przeciwdziałania. W myśl art. 4 § 1 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich8 każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszanie zasad
współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie
się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub
innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu,
włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub
opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu.
Stąd rodzi się potrzeba prowadzenia profilaktyki wszelkich zachowań ryzykownych
(szczególnie agresji i przemocy w różnych sferach życia) już w najmłodszych klasach,
8.	Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 z późniejszymi zmianami.
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aby zarówno dzieci jak i młodzież poprzez treningi i nabywanie umiejętności interpersonalnych mogły poprawnie funkcjonować w społeczeństwie.

Terapia schematów i techniki mindfulness
Problem z zaburzeniami kompetencji emocjonalno-społecznych dotyka zarówno
dzieci wycofane czy ciche jak i te, które wykazują pobudzenie w zakresie zachowań
agresywnych. Warto dodać, że obecnie młodzież pozostająca w typowych placówkach
oświatowych, z reguły posiadają oboje lub jedno z rodziców (bądź opiekunów) a typowe ubóstwo występuje zdecydowanie rzadziej niż w latach 1990-2010. Młodzi mają
zapewnione warunki fizyczne (ubrania, książki, jedzenie, etc.). Niestety współczesne
deficyty w wychowaniu obejmują:
– brak bliskości przebywania z opiekunami i brak więzi psychicznej;
– brak uważnego rodzicielstwa;
– brak, lub niedostateczne wykształcenie kompetencji emocjonalno-społecznych
wynikających zarówno z wadliwego procesu wychowania dzieci/młodzieży jak
i rodziców (opiekunów) w domu pochodzenia;
– brak czasu poświęcanego dzieciom;
– brak indywidualnej przestrzeni opartej o nawiązywanie trwałych, realnych przyjaźni i znajomości;
– brak umiejętności realnego i samodzielnego rozwiązywania konfliktów;
– brak umiejętności ponoszenia konsekwencji własnych czynów;
– brak wnioskowania moralnego.
Relacje emocjonalne zostały zastąpione czynnikami materialnymi. Dlatego pojawił
się nowy rodzaj niedostosowania społecznego postrzeganego jako nieumiejętność
nawiązywania realnych kontaktów poza rzeczywistością wirtualną. Niezrozumienie,
nieuznanie i nieakceptowanie powszechnie przyjętych wzorców norm i zachowań,
obejmujących zarówno zachowania skierowane do wewnątrz (endogenne, postrzegane jako procesy wewnętrzne), jak i na zewnątrz (obejmujące relacje interpersonalne
oraz zależności w obszarze szeroko pojętej struktury społecznej).
Wprowadzenie technik radzenia sobie z deficytami wychowawczymi i stresem
w szkołach wydaje się słuszną tezą, znajdującą zastosowanie w praktyce. Przede
wszystkim schematyczność pejoratywnych działań wyuczonych i powielanych sprawia ogromny problem. Stąd terapia schematów jest jednym z czynników wykraczających poza tradycyjne ramy terapii poznawczo-behawioralnej i kładzie znacznie
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większy nacisk na zgłębianie sięgających dzieciństwa i okresu dojrzewania przyczyn
problemów psychologicznych9. Terapia schematów wydaje się być skomplikowanym
procesem przeznaczonym wyłącznie dla terapeutów. Jednakże wprowadzanie wybranych elementów w warunkach szkolnych może wspomóc w redukcję niepożądanych
zachowań. Jest nowym podejściem terapeutycznym wywodzącym się głównie z nurtu poznawczo-behawioralnego (posiada jednak elementy psychodynamiczne oraz
nawiązania do teorii przywiązania). Podejście zostało opracowane przez Jeffreya E.
Younga oraz jego współpracowników, a u jego podstaw leży przekonanie o niedostosowanych schematach lub wzorcach myślowych obejmujących sztywność, unikanie oraz
długotrwałe trudności interpersonalne10. Sam schemat pojmowany jest jako pewien
ogólny motyw lub wzorzec obejmujący emocje, wspomnienia, przekonania i doznania
fizyczne (cielesne) dotyczące danej jednostki oraz jej relacji z innymi osobami. Może
być wykształcony w dzieciństwie lub okresie dojrzewania oraz jest w znacznym stopniu dysfunkcyjny i rozwijany w ciągu życia. Young opracował 18 nieadaptacyjnych
schematów, do których zaliczył: opuszczenie/niestabilność więzi, nieufność/skrzywdzenie, deprywacja emocjonalna, wadliwość/wstyd, izolacja społeczna/wyobcowanie,
zależność/niekompetencja, podatność na zranienie lub zachorowanie, uwikłanie
emocjonalne/nie w pełni rozwinięte ja, porażka, roszczeniowość/wielkościowość,
niedostateczna samokontrola i samodyscyplina, podporządkowanie się, samopoświęcenie, poszukiwanie akceptacji i uznania, negatywizm/pesymizm, zahamowanie
emocjonalne, nadmierne wymagania/nadmierny krytycyzm, bezwzględna surowość.
Wskazał również podstawowe potrzeby emocjonalne, których niezaspokojenie może
negatywnie wpłynąć na późniejszy rozwój np. młodzieży:
–p
 oczucie tożsamości, autonomii oraz adekwatnych kompetencji;
–p
 oczucie bezpieczeństwa i przywiązania do innych;
–p
 oczucie wolności oraz wyrażania prawdziwych emocji, potrzeb;
– r ealne granice i odpowiednia samokontrola;
–p
 oczucie spontaniczności i zabawa.
Warto dodać, że Young wyróżnił pięć kategorii/obszarów niezaspokojonych potrzeb
emocjonalnych, które obejmują nieadaptacyjne schematy, są to: rozłączenie i odrzu9.	J.E. Young, J.S. Klosko, M.E. Weishaar, Terapia schematów. Przewodnik praktyka, Sopot 2014,
s. 24-25.
10.	A. Madej, Techniki i metody poznawczo-behawioralne w terapii schematu zaburzeń osobowości,
„Psychoterapia” 2010, nr 152, s. 54-66.
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cenie, osłabiona autonomia i brak dokonań, uszkodzone granice, nakierowanie na
innych, nadmierna czujność i zahamowanie11.
W każdej terapii potrzebne jest wytworzenie odpowiedniej więzi terapeutycznej
oraz regulacja czynników emocjonalnych, szczególnie ważne jest kanalizowanie zachowań nieadekwatnych, opartych o agresję – co najbardziej widoczne jest w szkole.
Dominujący stan, w jakim znajduje się dana osoba określany jest jako pewien rodzaj
trybu schematu- stąd tryby to zmieniające się stany emocjonalne, zarówno nieadaptacyjne jak i adaptacyjne. Zmiany schematów mogą przyczynić się do regulacji
zachowań dzieci w różnych placówkach oświatowych.
Inną metodą jest trening uważności – Mindfulness, który może mieć bardzo szerokie zastosowanie zarówno wobec młodzieży wykazującej się zachowaniami nieadekwatnymi, jak i też osób chcących poprawić swoje samopoczucie. Trening jest
wskazany również w przypadkach uzależnień czy depresji. Praktyka uważności to
rodzaj psychologicznego procesu opartego na koncentrowaniu uwagi na zewnętrznych i wewnętrznych czynnikach występujących w danym momencie. W związku
z tym w każdej chwili jesteśmy zobligowani do obecności, czyli „bycia obecnym”
zarówno duchowo jak i fizycznie; inspirując się jednocześnie do kontaktu z tą pojedynczą chwilą, będąc jednocześnie w pełni świadomym tego co się z nami dzieje,
z intencją inkarnacji odczuć i emocji oraz czyniąc to najlepiej jak tylko potrafimy.
Oznacza to również zorientowanie się na homeostazę, spokój oraz uważność, tu
i teraz, w tej chwili w tym momencie. Mindfulness pozwala również na efektywne
redukowanie zarówno niepokoju jak i gonitwy myśli. Należy pamiętać, że nie jest to
tylko relaksacja. Mindfulness oparte jest o techniki samoświadomości oraz redukcję
negatywnych monologów wewnętrznych. Zwraca uwagę na nawykowe myślenie i interpretację zdarzeń. Jon Kabat-Zinn zwrócił uwagę na podstawowe wytyczne, które
pomagają w ćwiczeniach: nie osadzaj, bądź cierpliwy, miej świeży umysł, nie wysilaj
się, ufaj, akceptuj, odpuść sobie12. Wdrożenie tych zasad byłoby niezwykle pomocne
w pracy z młodzieżą o różnym stopniu niedostosowania. Trening uważności pozwala
na odnalezienie świadomości oddychania i świadomości ciała – co przekłada się na
umiejętność łagodzenia napadów agresji i wycofania u młodzieży. Dodatkowym
walorem jest wprowadzanie uważności podczas jedzenia oraz wykonywania ruchu
11. J.E. Young, J.S. Klosko, M.E. Weishaar, Terapia…, s. 24-25.
12.	J. Kabat-Zinn, WhereverYou Go, ThereYouAre: Mindfulness Meditation in Everyday Life, New York
2009.
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– niezwykle ważne w leczeniu zaburzeń odżywiania. Z kolei uważność skierowana
na świadomość danej chwili pozwala na wytrenowanie umiejętności koncentracji
uwagi, przekładającej się na wyniki szkolne. Problemem współczesnych czasów jest
skrajna nieumiejętność redukcji stresu, co zwiększa napięcia i stanowi czynnik ryzyka
pojawienia się chorób cywilizacyjnych u coraz to młodszych osób.

Podsumowanie
Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych przybiera na
sile i staje się coraz większym problemem współczesnych szkół. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przypadku ogromnej liczby dzieci w szkołach jest niewielkim
wsparciem procesu edukacyjnego, gdyż na jednego pedagoga bądź psychologa przypada około trzystu podopiecznych z narastającymi problemami i zmiennymi fazami
dojrzewania. Istotnym rozwiązaniem byłoby zwiększenie opieki specjalistów – pedagogów, terapeutów i psychologów oraz wprowadzenie zintegrowanych programów
profilaktycznych opartych również o podstawową wiedzę z zakresu współczesnych
technik redukcji stresu i terapii schematów od najmłodszych lat. Pogłębione działania
profilaktyczne w starszych klasach dałyby możliwość zwiększenia samoświadomości
naszych podopiecznych oraz zminimalizowałyby skutki wpływu negatywnych czynników na życie oraz funkcjonowanie dzieci i młodzieży.
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Streszczenie
Terapia schematów i techniki mindfulness w pracy z dziećmi i młodzieżą o zaburzonych kompetencjach emocjonalno-społecznych w szkole
Autorka porusza ważne w pracy praktycznej zagadnienia dotyczące zaburzeń kompetencji emocjonalno-społecznych oraz szeroko pojętej współczesnej profilaktyki.
Podaje na czym polega typologia zachowań osób niedostosowanych społecznie wg
Aschenbacha. Wskazuje na potrzebę zastosowania nowych metod terapeutycznych
w pracy z dziećmi i młodzieżą o różnych zaburzeniach zachowania. Szczególną uwagę
zwraca na mindfulness oraz terapię schematów jako praktyk wspierających pracę
z dziećmi i młodzieżą na wczesnych etapach dorastania.
Słowa kluczowe: zachowania internalizacyjne, zachowania eksternalizacyjne, mind
fulness, terapia schematów.

Summary
The therapy of mindfulness schema and technique whileworking with children
and youth with impaired emotional and social competences at school
The authorraises importantissues in practical work concerning impaired emotional
and social competences as well as broadly understood contemporary prevention.
She explaines the typology of behavior of socially malad justed people according
to Aschenbach theory. The author indicates the need for new therapeutic methods
whileworking with children and young people with various behavioral is orders. Particular attentionis paid to mindfulness and schematherapy as practice which support
working with children and young people in the early stages of their growing up .
Keywords: internalizing behaviors, externalizing behaviors, mindfulness, schema
therapy.
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Rodzinne formy pieczy zastępczej w Polsce
Rafał Adamczewski1

Wstęp
W ostatnim czasie wiele uwagi poświęca się sytuacji dzieci pozbawionych opieki
swoich rodziców biologicznych. W licznych kampaniach, tak lokalnych jak i ogólnopolskich, zachęca się dorosłych Polaków do tego, by decydowali się na pełnienie
funkcji rodziców zastępczych. Niestety, mimo zmasowanych wręcz działań kampanijnych, ilość kandydatów na rodziców zastępczych nie ulega zasadniczemu wzrostowi.
A nawet jeśli któryś z organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej zaobserwuje wzrost
zainteresowania tą problematyką, to niejednokrotnie zgłaszający się kandydaci nie
przechodzą przez „szczelne sito” procedury mającej na celu wyłonienie tych z nich,
którzy dają rękojmię należytego wypełniania powierzonych im obowiązków.
Innym istotnym problemem, jaki można zaobserwować uczestnicząc w dyskursie
publicznym zastępczego rodzicielstwa, jest poziom wiedzy podmiotów biorących
w nim udział. Znaczna część osób zaangażowanych w ów dyskurs nie posługuje się
raczej wiedzą naukową, lecz potoczną, która stanowi „(…) zbiór osobistych i przypadkowych danych, informacji i spostrzeżeń. Cechuje ją: fragmentaryczność, niespójność,
pochopność, apodyktyczność, a jej zasadniczą wartością jest to, że daje jednostce
poczucie rozumienia siebie i świata”2. Co więcej, analizując niektóre wypowiedzi zauważyć można, że ich autorzy posługują się antywiedzą ujawniającą się „(…) w postaci
wiedzy niepełnej, jednostronnej, tendencyjnej, zdeprawowanej”3. Widoczne jest to
szczególnie wówczas, gdy poruszane są tematy związane z kompetencjami rodziców
zastępczych oraz finansowaniem rodzinnych form pieczy zastępczej.
Mając to na uwadze uznałem, że zasadnym jest przybliżenie rzetelnej wiedzy na
temat rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Sądzę, że rzesze rodziców
zastępczych zasługują na to, by mówić o nich korzystając z wiedzy naukowej, a nie
jak ma to miejsce, z antywiedzy bądź wiedzy potocznej. Dodam tu jeszcze, że artykuł ten stanowi kontynuację moich dotychczasowych rozważań, w ramach których
starałem się przybliżyć aspekt historyczny rodzicielstwa zastępczego w Polsce oraz
1. Dr Rafał Adamczewski, adiunkt, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
2. T. Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika ogólna, Warszawa 2008, s. 516.
3. Tamże, s. 460.
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wskazać na bezpieczeństwo socjalne w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Obecnie
przyjrzymy się rodzinnym formom pieczy zastępczej, z którymi mamy do czynienia
w naszym kraju.

Rodziny zastępcze
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w Polsce mamy trzy rodzaje rodzin zastępczych, do których zaliczamy: rodziny spokrewnione, niezawodowe oraz zawodowe.
Od 2012 r. rodziną zastępczą spokrewnioną mogą zostać jedynie dziadkowie lub
rodzeństwo dziecka. Inne osoby, nawet jeśli formalnie są z dzieckiem spokrewnione,
pełnią wobec niego funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, podobnie jak osoby
niespokrewnione. Warto przypomnieć, że przed wejściem w życie ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dalsi krewni
dziecka mogli pełnić względem niego funkcję rodziny zastępczej spokrewnionej.
Zbigniew Węgierski wskazuje, że w przeciwieństwie do dziadków i rodzeństwa, nie
byli oni zobowiązani do alimentowania4. Obecne dziś rodziny zastępcze niezawodowe nazywano wówczas rodzinami zastępczymi niespokrewnionymi z dzieckiem.
Wśród rodzin zastępczych zawodowych wymienić należy także te, które pełnią
funkcję pogotowia rodzinnego oraz rodziny specjalistyczne. W pierwszym przypadku rodziny zastępcze funkcjonują analogicznie jak placówki interwencyjne (dawne
pogotowia opiekuńcze), a zatem zobowiązane są do przyjmowania dzieci nie tylko
na podstawie orzeczenia sądu, a także przywiezionych przez Policję bądź Straż Graniczną. Do pogotowi rodzinnych mogą trafiać również dzieci na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie5.
Rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne są powołane do sprawowania pieczy
nad dziećmi posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności bądź dziećmi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Do rodzin tych
kierowane są także dzieci na podstawie ustawy z dnia 26 października o postępowaniu
w sprawach nieletnich oraz małoletnie matki z dziećmi6.
Z. Węgierski podaje, że rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne określić można,
na podstawie specyfiki pracy opiekuńczo-wychowawczej, mianem rodzin terapeu4. Zob. Z. Węgierski, Opieka nad dzieckiem osieroconym. Teoria i praktyka, Toruń 2006, s. 85.
5.	Zob. K. Tryniszewska, Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 170.
6. Zob. tamże, s. 172.
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tycznych (sprawujących pieczę nad dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną)
oraz resocjalizacyjnych (opiekujących się dziećmi z niedostosowaniem społecznym)7.
W podobny sposób wypowiada się Marek Andrzejewski, zdaniem którego „rodziny
zastępcze terapeutyczne sprawują pieczę zastępczą nad dziećmi fizycznie lub/i psychicznie niepełnosprawnymi. Z tego powodu – pisze dalej przywołany autor – są
one przeszkolone odpowiednio do potrzeb dzieci i informowane o szczególnych
jego potrzebach”8.
Z mojej dotychczasowej praktyki wynika, że rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne sprawują pieczę zastępczą przede wszystkim nad dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Nie spotkałem dotychczas rodziny, pod opieką której pozostawały
dzieci wymagające oddziaływań resocjalizacyjnych lub małoletnie matki z dziećmi.
Dzieci kierowane do pieczy zastępczej na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich formalnie są wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych
typu socjalizacyjnego, natomiast na co dzień przebywają zazwyczaj w młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii lub młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Również
małoletnie matki przebywają raczej w pieczy instytucjonalnej.
Tym, co różnicuje rodziny zastępcze jest nie tylko rodzaj więzi prawno-emocjonalnej między dziećmi a rodzicami zastępczymi czy specyfika pracy opiekuńczo-wychowawczej danej rodziny. Istotna jest także liczba dzieci przebywających w rodzinie
zastępczej. Nie ma w zasadzie limitu dzieci przebywających w rodzinie zastępczej
spokrewnionej. Oznacza to, że rodzina taka może sprawować pieczę także nad licznym
rodzeństwem, jeśli tylko ma ku temu odpowiednie warunki, w szczególności mieszkaniowe. Zupełnie inaczej wygląda sprawa z rodzinami zastępczymi niezawodowymi
i zawodowymi. W tym przypadku ustawodawca wskazał, że pod opieką takich rodzin
może przebywać jednocześnie nie więcej niż troje dzieci lub pełnoletnich wychowanków9. W sytuacji, gdy istnieje potrzeba umieszczenia w rodzinie zawodowej bądź
niezawodowej liczniejszego rodzeństwa, zgodę na to wyrazić muszą sami zastępczy
rodzice. Niezbędne jest także uzyskanie pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej
pieczy zastępczej10.
7. Zob. Z. Węgierski, Opieka…, s. 85.
8. M. Andrzejewski, Prawna ochrona rodziny, Warszawa 1999, s. 95.
9.	Pieczą zastępcza, co do zasady, obejmuje się osoby małoletnie. Istnieje jednak możliwość pozostawania w rodzinie zastępczej pełnoletniego wychowanka, który kontynuuje naukę.
10. Zob. K. Tryniszewska, Ustawa…, s. 155-156.
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Różny jest również czas przebywania dzieci w rodzinach zastępczych. Zasadniczo rodziny zastępcze sprawują pieczę nad dzieckiem przez okres nie dłuższy niż
do osiągnięcia przez nie pełnoletności. Może się jednak zdarzyć, i nie należy to do
rzadkości, że wychowanek rodziny zastępczej uzyskuje pełnoletność i zamierza dalej
się uczyć. W takiej sytuacji może on pozostać, nie dłużej niż do ukończenia 25. roku
życia, na zasadach wychowanka rodziny zastępczej, po uprzedniej zgodzie rodziców
zastępczych11.
Możliwości takiej nie ma w pogotowiach rodzinnych. Rodziny te, jak już sygnalizowałem, mają charakter interwencyjny, wobec czego dzieci przebywać w nich mogą
przez okres nie dłuższy niż 4 miesiące. Ideą rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego jest krótkotrwałe objęcie dziecka pieczą do czasu
unormowania jego sytuacji prawnej przez sąd. W szczególnych przypadkach, gdy
toczy się postępowanie w sprawie władzy rodzicielskiej rodziców dziecka, lub gdy
dziecko oczekuje na przysposobienie bądź umieszczenie w innej rodzinnej formie
pieczy zastępczej, możliwe jest wydłużenie tego okresu do 8 miesięcy12.
Z własnej praktyki wiem, że pobyt dzieci w pogotowiach rodzinnych wydłużany
bywa nawet do dwóch lat. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest bardzo często brak
niezawodowych rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka, w których dzieci
mogłyby przebywać przez dłuższy czas. Winę ponoszą tu także sądy, ponieważ niejednokrotnie postępowanie w sprawie wydania zarządzeń dotyczących władzy rodzicielskiej trwa dłużej niż wspomniane wyżej 8 miesięcy. Rodzinną pieczę zastępczą
tworzą, oprócz omówionych wyżej rodzin zastępczych, także rodzinne domy dziecka
i im to właśnie poświęcimy dalszą część naszych rozważań.

Rodzinne domy dziecka
Charakterystyka rodzinnych domów dziecka nastręcza mi nieco trudności. Związane
są one z tym, że przed wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, rodzinnymi domami dziecka zwyczajowo nazywane były placówki rodzinne. Obecnie funkcjonują obydwie formy, przy czym rodzinne domy dziecka wchodzą
w skład rodzinnej pieczy zastępczej, natomiast placówki opiekuńczo-wychowawcze
typu rodzinnego należą do form instytucjonalnych. Mimo tego, że artykuł ten dotyczy form rodzinnych pieczy zastępczej, pokrótce przedstawię także charakterystykę
11. Zob. tamże, s. 115-116.
12. Por. tamże, s. 170-172.
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placówek rodzinnych uznając, że także one tworzą dzieciom osieroconym środowisko
quasi-rodzinne. W pierwszej kolejności omówimy jednak rodzinne domy dziecka.
Pierwsze rodzinne domy dziecka powstały w 1958 r. w Szczecinie (prowadzony przez Weronikę i Grzegorza Dowlaszów) oraz w Świdwinie (prowadzony przez
Helenę i Stanisława Zapartów). Pierwszy z nich działał jako filia „zwykłego” domu
dziecka, co wiązało się z „(…) całym systemem formalnego planowania i rozliczania
wydatków oraz dokumentacją pracy”. Drugi natomiast działał w sposób zbliżony
do ówczesnych rodzin zastępczych, co zdaniem Albina Kelma było korzystniejsze
pod względem organizacyjno-finansowym13. Do roku 1994 rodzinne domy dziecka
funkcjonowały na zasadach rodzin zastępczych, następnie zaś włączono je do grupy
placówek opiekuńczo-wychowawczych. Od 2000 r. rodzinne domy dziecka określa
się mianem placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego lub krócej placówek rodzinnych14.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dokonała widocznego rozdziału pieczy instytucjonalnej i rodzinnej. Placówki rodzinne, jak już wspominałem,
pozostały w gestii pieczy instytucjonalnej, natomiast wśród form pieczy rodzinnej
pojawiły się, w nowej już odsłonie, rodzinne domy dziecka. Rodzinny dom dziecka
można przyrównać do rodziny wielodzietnej, ponieważ jego koncepcja wyrasta z założenia, że „(…) wzorując się na przykładzie rodziny wielodzietnej, można stworzyć
środowisko o podobnych walorach wychowawczych”15.
Rodzinny dom dziecka może być prowadzony przez małżeństwo bądź osobę samotną. Prowadzący musi spełniać warunki analogiczne do tych, jakie stawiane są
rodzinom zastępczym zawodowym. Podobnie też uzyskuje on wynagrodzenie za
swoją pracę (w tym wypadku jest to sprawowanie opieki nad dziećmi) na podstawie
podpisanej ze starostą umowy na prowadzenie rodzinnego domu dziecka. Należy
tu jeszcze dodać, że w przypadku małżeństwa, wspomniana umowa podpisana jest
jedynie z jednym z małżonków, drugi natomiast powinien posiadać podstawowe
zatrudnienie poza domem.

13.	A. Kelm, Z historii rodzinnych domów dziecka, [w:] A. Kelm (red.), Odzyskane domy rodzinne.
Czwarte podsumowanie doświadczeń rodzinnych domów dziecka w Polsce, Warszawa 2006, s. 13.
14. Tamże, s. 17-18.
15.	A. Parcheta, A. Ogrodnik, D. Wosik-Kawala, Rodzinne domy dziecka, [w:] D. Wasik-Kawala (red.),
Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze, Lublin 2012, s. 165.
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W rodzinnym domu dziecka przebywać może jednocześnie od sześciorga do
ośmiorga dzieci. Wobec tego, że ta forma opieki zastępczej zapewnia pieczę większej licznie dzieci jednocześnie, możliwe jest zatrudnienie w niej dodatkowej osoby
do sprawowania opieki nad dziećmi oraz do prac gospodarskich. W związku z tym,
że starosta może zatrudnić jedynie osobę wskazaną przez prowadzących rodzinny
dom dziecka, zazwyczaj są to współmałżonkowie, dorosłe dzieci lub inni krewni
bądź bliscy znajomi16.
Tak jak pracownikom zatrudnionym w zakładach pracy na podstawie umowy
o pracę przysługuje urlop, tak też prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz rodzinom zastępczym zawodowym przysługuje prawo do czasowego niesprawowania
opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem. Rodzice zastępczy mają prawo
do wypoczynku w wymiarze 30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy. W tym
czasie opiekę nad dziećmi sprawować może drugi współmałżonek lub ktoś inny, kto
posiada ukończone szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. W sytuacji,
gdy rodzice zastępczy nie są w stanie wskazać osoby na zastępstwo, dzieci umieszczane są w rodzinach pomocowych. W praktyce są to inne zaprzyjaźnione rodziny
zastępcze zawodowe lub rodzinne domy dziecka17.
Rozmawiając z rodzicami zastępczymi można usłyszeć, że rozwiązanie to jest dla
nich bardzo ważne. 30 dni odpoczynku pozwala im nabrać sił, przeprowadzić zaległy remont oraz odwiedzić bliskich, z którymi trudno się spotkać sprawując opiekę
nad kilkorgiem dzieci. W związku z tym, że jednym z zarzutów stawianych rodzinom zastępczym zawodowym i rodzinnym domom dziecka jest to, iż dorabiają się
na krzywdzie dzieci, za niezbędne uznaję przywołanie art. 70 ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którym osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub prowadząca rodzinny dom dziecka i pobierająca za to
wynagrodzenie nie może podjąć dodatkowej pracy zarobkowej bez zgody starosty.
Co więcej, osoba taka nie może kontynuować dotychczasowego zatrudnienia, jeśli
starosta nie wyrazi na to zgody18. Z doświadczenia wiem, że w większości przypadków
wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad dziećmi stanowi jedyne źródło utrzymania rodziców zastępczych. I nie jest to jedynie wynik braku wspomnianej zgody, ale
raczej warunek odpowiedniego sprawowania opieki nad dziećmi. Rodzinne domy
16. Zob. K. Tryniszewska, Ustawa…, s. 180-182.
17. Tamże, s. 187.
18. Tamże, s. 190-191.
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dziecka oraz rodziny zastępcze zawodowe w większości przypadków korzystają ze
swoich prywatnych mieszkań bądź domów. Zdarza się jednak, że powiat gwarantuje
rodzicom zastępczym oraz pozostającym pod ich opieką dzieciom lokale mieszkalne.
Kwestia ta jest zależna od możliwości mieszkaniowych danego powiatu.
Omawiając funkcjonowanie rodzinnych domów dziecka chciałbym wskazać jeszcze na tzw. rodzinne domy terapeutyczne. Co prawda nie należą one do form pieczy
zastępczej, jednak ich istota warta jest zasygnalizowania. Jak podaje Andrzej Bałandynowicz, wieloletni propagator idei rodzinnych domów terapeutycznych, domy te
działają na podstawie programu terapeutycznego Teaching Family Program. Pod
pewnymi względami przypominają one rodzinne domy dziecka lub wioski dziecięce, o których będzie jeszcze mowa. „Rodzinę terapeutyczną” tworzą osoby nieletnie
w liczbie od 6 do 8 oraz dwoje rodziców-wychowawców (będących małżeństwem).
W sytuacji, gdy na jednym obszarze znajduje się kilka takich domów, tworzy się z nich
tzw. komuny. „Taka struktura – pisze A. Bałandynowicz – daje możliwość podziału młodzieży według zaburzeń zachowania i rozmieszczenia ich w odpowiednich
domach nastawionych na terapię określonych form zaburzeń”19. Rodzinne domy
terapeutyczne lokalizowane są w pobliżu domów rodzinnych nieletnich, dlatego też
mają oni możliwość częstego kontaktowania się z rodziną biologiczną.
Nauczyciele-rodzice, jak pisze o nich A. Bałandynowicz, nie muszą posiadać wykształcenia pedagogicznego, aczkolwiek muszą ukończyć trwający około roku odpowiedni program kształcący20.
Wydaje się, że rodzinne domy terapeutyczne stanowią znakomitą alternatywę dla
instytucjonalnych form resocjalizacji. Niestety dotychczas są one jedynie w sferze
propozycji, jakie powinny się znaleźć w systemie pomocy nieletnim.
Na marginesie dodam tu jeszcze, że z rodzinnością mamy do czynienia również
w opiece nad osobami starszymi lub z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Bartosz Kołaczkowski i Małgorzata Ratajczak piszą, że rodzinny dom pomocy społecznej
to „placówka (…) prowadzona przez osobę, która w swoim miejscu zamieszkania, na
podstawie umowy zawartej z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej, świadczy
całodobowo usługi bytowe i opiekuńcze nie mniej niż trzem, a nie więcej niż ośmiu
19.	A. Bałandynowicz, Rodzinne domy terapeutyczne w systemie profilaktyki przestępczości nieletnich,
[w:] R. Szczepanik, J. Wawrzyniak (red.), Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego.
Diagnoza i kierunki zmian, Łódź 2012, s. 103.
20. Zob. tamże, s. 102-103.
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osobom wymagającym z powodu wieku lub niepełnosprawności pomocy innych osób
(…)”21. Sygnalizowałem już, że oprócz rodzinnych domów dziecka w systemie pieczy
zastępczej funkcjonują placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. Mimo
tego, iż należą one do pieczy instytucjonalnej, warte są zasygnalizowania z uwagi na
widoczny w ich funkcjonowaniu „pierwiastek” rodzinności. Omówimy zatem obecnie
placówki rodzinne oraz wioski dziecięce.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego
Jak podają B. Kołaczkowski i M. Ratajczak, „obecnie placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego jest placówką w charakterze zbliżoną do nowej instytucji
rodzinnych domów dziecka, które są częścią systemu rodzinnej pieczy zastępczej”22.
Autorzy ci wskazują, że „celem działania placówek rodzinnych jest zapewnienie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym pieczy rodziców i tym, które nie mogą
być umieszczone w rodzinie zastępczej lub przysposabiającej, całodobowej opieki
i wychowania w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego”23. Pod tym względem
w zasadzie placówki rodzinne nie różnią się od „nowych” rodzinnych domów dziecka. W jednych i drugich formach pieczy zastępczej możliwe jest bowiem stworzenie
dzieciom warunków zbliżonych do rodziny naturalnej. Tym, co różnicuje obie formy
pieczy zastępczej jest ich finansowanie oraz formalnoprawne zasady funkcjonowania.
Zaznaczyć tu jednak należy, że dla dzieci przebywających w placówkach rodzinnych
nie ma to większego znaczenia.
Placówką rodzinną kieruje dyrektor, którego powołuje starosta lub prezydent miasta, jak ma to miejsce w przypadku miast na prawach powiatu. Dyrektorem w placówce rodzinnej może zostać osoba, która posiada przynajmniej wykształcenie średnie
oraz ukończone szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą. W zaświadczeniu
wydawanym przez instytucję szkolącą należy wpisać, że osoba, która uczestniczyła
w szkoleniu posiada uprawnienia do prowadzenia placówki rodzinnej. Dyrektor
placówki rodzinnej musi posiadać także pozytywną opinię organizatora rodzinnej
pieczy zastępczej. Ponadto, tak jak w przypadku dyktatorów pozostałych placówek
opiekuńczo-wychowawczych, osoba taka nie może być karana za umyślne przestęp21.	B. Kołaczkowski, M. Ratajczak, Pomoc społeczna. Wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku,
Warszawa 2013, s. 134.
22. Tamże, s. 237.
23. Tamże, s. 238.
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stwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Nie może być ona także pozbawiona władzy
rodzicielskiej (dotyczy to również przeszłości), władza ta nie może być jej ograniczona
ani zawieszona. Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego musi
wypełniać nałożone na niego zobowiązania alimentacyjne24.
W placówce rodzinnej, podobnie jak w rodzinnym domu dziecka, istnieje możliwość zatrudnienia osoby do pomocy przy opiece nad dziećmi oraz przy pracach
gospodarskich. Osoba taka zatrudniana jest przez organ prowadzący placówkę rodzinną, na wniosek jej dyrektora, w sytuacji, gdy w placówce przebywa więcej niż
czworo dzieci. W przypadku, gdy w placówce rodzinnej przebywa więcej niż ośmioro
dzieci, możliwe jest zatrudnienie dwóch osób.
Osobą wspierającą dyrektora placówki rodzinnej w opiece nad dziećmi jest zazwyczaj współmałżonek, który zatrudniony jest w swoim podstawowym miejscu pracy
poza domem. Bywa tak, że w placówce rodzinnej zatrudnia się któregoś z rodziców
dyrektora bądź pełnoletnie dziecko. Oczywiście pokrewieństwo bądź powinowactwo
z dyrektorem placówki rodzinnej nie jest tutaj warunkiem zatrudnienia. W przypadku, gdy osoba zatrudniona w placówce rodzinnej posiada wykształcenie wyższe
pedagogiczne, może pełnić funkcję wychowawcy. Oczywiście jest to tylko funkcja
umowna, ponieważ wspiera ona dyrektora placówki rodzinnej w opiece nad dziećmi
i w pracach gospodarskich. W sytuacji takiej można się jednak ubiegać o wyższe
wynagrodzenie25.
Z własnej praktyki wiem, że w placówce rodzinnej zatrudnia się dodatkową osobę
w niepełnym wymiarze czasu pracy (w przypadku placówki do siedmiorga dzieci jest
to maksymalnie trzy czwarte etatu), dlatego też zatrudnienie na zewnątrz wydaje się
niezbędne. Dyrektor placówki rodzinnej oraz druga osoba wspierająca go w opiece
nad dziećmi (w tym także wychowawca) zatrudniani są na podstawie umowy o pracę,
w związku z czym przysługują im określone uprawnienia pracownicze. Dotyczy to
także prawa do urlopu. Problem jednak w tym, że na czas wspomnianego urlopu
dyrektora placówki rodzinnej bądź drugiego pracownika, niezbędne jest znalezienie
kogoś na zastępstwo. W placówkach rodzinnych nie funkcjonuje instytucja rodziny
pomocowej, dlatego też nad wychowankami jednej placówki nie może, nawet czasowo, sprawować opieki inny dyrektor. Sytuacja taka sprawia często, że sygnalizowany

24. Por. K. Tryniszewska, Ustawa…, s. 254.
25. Zob. tamże, s. 254-259.

153

Rodzinne formy pieczy zastępczej w Polsce

urlop spędzany jest w domu, ponieważ małżonkowie prowadzący placówkę rodzinną
zastępują się nawzajem.
W związku z tym, że placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego zalicza
się do form instytucjonalnych pieczy zastępczej, jej funkcjonowanie jest nieco inne niż
rodzinnego domu dziecka. Placówka ta, podobnie jak placówki pozostałych typów,
podlega okresowym kontrolom prowadzonym przez inspektorów odpowiedniego
urzędu wojewódzkiego. Ponadto prowadzona jest w niej bardziej rozbudowana dokumentacja. Jako przykład podać można kartę pobytu dziecka, w której opisuje się,
co miesiąc, najistotniejsze wydarzenia z życia dziecka. Dodatkowo dyrektor placówki
powinien prowadzić zeszyt wizyt w placówce rodzinnej, do którego zobowiązani są
wpisać się wszyscy odwiedzający placówkę (zwłaszcza rodzice biologiczni przebywających w niej dzieci). Wychowankom placówki rodzinnej przysługuje tzw. kieszonkowe
określane procentowo w obowiązującym rozporządzeniu w sprawie instytucjonalnej
pieczy zastępczej. Odbiór kieszonkowego dzieci kwitują podpisem w specjalnie do
tego prowadzonym zeszycie, który jest także sprawdzany podczas kontroli placówki.
Mimo zasygnalizowanych wyżej trudności wynikających z formalnoprawnych uwarunkowań funkcjonowania placówki rodzinnej, w wielu z nich dzieci znalazły kochających i szanujących ich opiekunów, których niejednokrotnie nazywają rodzicami.
Inną ciekawą formą pieczy zastępczej są wioski dziecięce będące niepublicznymi
placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu rodzinnego. Organizatorem i propagatorem wiosek dziecięcych w ramach Towarzystwa Społecznego – Dzieło Pomocy dla
Osieroconych Dzieci (SOS) był Austriak, Hermann Gmeiner. Po zakończeniu II wojny
światowej zauważył on duże potrzeby w zakresie opieki nad dziećmi osieroconymi.
Dziś wioski dziecięce funkcjonują w 135 krajach. Placówki zrzeszone są w światowym
Stowarzyszeniu SOS Kinderdorf International, natomiast wioski dziecięce w Polsce
działają pod egidą Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce26.
Jak podaje Anna Róg, w Polsce działa jeszcze jedna wioska dziecięca, która nie
funkcjonuje pod auspicjami wspomnianego wyżej stowarzyszenia. Organem założycielskim tej placówki jest Fundacja „Maja”, nosząca obecnie nazwę „Bliżej Człowieka”27. Należy tu zaznaczyć, że zasady działania wioski w Rajsku są takie same
jak pozostałych. Skoro zaś mowa o głównych założeniach funkcjonowania wiosek
dziecięcych, trzeba wskazać, że osadzone są one na czterech zasadach: matka w wiosce
26. Zob. szerzej https://wioskisos.org/statut-i-raporty/, pobrano 09.12.2019 r.
27. Zob. szerzej https://blizejczlowieka.org.pl/o-fundacji/, pobrano 09.12.2019 r.
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dziecięcej SOS, rodzeństwo, dom wioskowy oraz wioska. Twórca koncepcji wiosek
dziecięcych uważał, że trudno będzie znaleźć małżeństwa chętne do prowadzenia
domu w wiosce, dlatego też przyjął, że opiekę nad dziećmi sprawować powinna samotna, bezdzietna kobieta, która będzie potrafiła w pełni oddać się sprawom dzieci28.
Kandydatka na matkę zastępczą zanim zacznie pracować w wiosce dziecięcej musi
przejść cały proces weryfikacji służący „(…) wyborowi kobiet, które dają gwarancję
należytego wypełniania swoich obowiązków i umiejętności tworzenia rodziny dla
dzieci pozbawionych swoich naturalnych środowisk wychowawczych”29. Wymagania
formalnoprawne dla kandydatek na matkę zastępczą (wychowawcę w domu wioskowym) są w zasadzie takie same jak w przypadku dyrektorów placówek rodzinnych
oraz rodzinnych domów dziecka. Zasadnicza różnica polega na tym, że prowadzenie
domu w wiosce dziecięcej wiąże się z zamieszkaniem w jednej z nich.
Początkowo kobieta starająca się o uzyskanie statusu matki w wiosce dziecięcej
musiała przepracować rok w charakterze „cioci”30. Obecnie z wymogów tych zrezygnowano i w zasadzie po przejściu procesu rekrutacyjnego możliwe jest podjęcie
zatrudnienia na stanowisku wychowawcy-matki wioskowej. Co więcej, koncepcja
H. Gmeinera została zmodyfikowana i aktualnie w wioskach dziecięcych zatrudniane
są także małżeństwa, które mogą posiadać również własne dzieci.
Liczba dzieci przebywających w domu wioskowym waha się pomiędzy sześciorgiem
a ośmiorgiem wychowanków. Matka prowadząca dom stara się, aby przebywające pod
jej opieką dzieci były z sobą związane emocjonalnie. Dodatkowo stosunki koleżeństwa i przyjaźnie powstają między dziećmi mieszkającymi w różnych domach danej
wioski. Dom w wiosce stanowi kolejny ważny element tej formy pieczy zastępczej.
A. Róg wskazuje, że „jest on centralnym miejscem życia wioski, gdzie każda rodzina
tworzy własny, indywidualny klimat i specyficzną atmosferę”31. Domy wioskowe są
odpowiednio zaprojektowane i wyposażone, co sprawia, że dzieci mają zapewnione
prawidłowe warunki do nauki, zabawy i wypoczynku. W prowadzeniu domu matce wioskowej pomagają specjalnie w tym celu zatrudnieni dodatkowi pracownicy
nazywani ciociami lub wujkami. Oczywiście w sytuacji małżeństwa prowadzącego
28.	Zob. A. Róg, Wioska dziecięca, [w:] J. Brągiel, S. Badora (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia
w zreformowanym systemie pomocy społecznej, Opole 2005, s. 318.
29. Tamże, s. 322.
30. Zob. tamże, s. 322-323.
31. Tamże, s. 323.

155

Rodzinne formy pieczy zastępczej w Polsce

dom, istotnym wsparciem pozostaje także mąż. Ciocie i wujkowie zastępują również
rodziców zastępczych wówczas, gdy korzystają oni z urlopu wypoczynkowego. Każda
wioska składa się z kilkunastu domków jednorodzinnych zlokalizowanych na stosunkowo dużym terenie. Placówka posiada swój plac zabaw i własne boisko, dzięki
czemu dzieci mogą spędzać czas aktywnie na świeżym powietrzu. W związku z tym,
że dzieci uczęszczają do publicznych szkół i przedszkoli mają kontakt ze społecznością
lokalną miejscowości, w której zlokalizowana jest wioska. Na terenie wioski znajduje
się także dom, w którym mieszka jej dyrektor wraz z rodziną. Jeden z domów ma
charakter administracyjno-biurowy, ponieważ są w nim gabinety dyrektora, pedagoga
i psychologa oraz księgowość. W wiosce jest także hotelik, w którym mogą przebywać
czasowo ciocie i wujkowie wspierający rodziców zastępczych w opiece nad dziećmi32. Bez wątpienia wioski dziecięce stanowią pożądaną alternatywę dla placówek
opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego nazywanych dawniej domami
dziecka. Można mieć oczywiście pewne zastrzeżenia do kwestii organizacyjnych
wiosek, aczkolwiek należy przyznać, że w nich to – pod troskliwą opieką rodziców
zastępczych – szansę na prawdziwy dom znajdują dziesiątki dzieci, które nie mogą
dorastać w swoich rodzinach naturalnych.

Podsumowanie
Celem niniejszego artykułu było przybliżenie funkcjonujących w polskim systemie
prawnym rodzinnych form pieczy zastępczej. Dokładniejsze poznanie specyfiki ich
funkcjonowania pozwoli na zweryfikowanie ocen osób decydujących się na pełnienie
funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka. Jak sygnalizowałem we wstępie. Często w dyskursie zastępczego rodzicielstwa korzystamy z wiedzy
potocznej bądź też antywiedzy, co uwidacznia się bezpodstawnymi i szkodliwymi zarzutami kierowanym w stronę rodziców zastępczych. Oczywiście nie jestem przeciwny
krytycznej analizie funkcjonowania rodzicielstwa zastępczego w Polsce. Chciałbym
jednak, aby analizując to zagadnienie posługiwać się sprawdzoną wiedzą naukową.

32. Por. tamże, s. 324-325.
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Streszczenie
Rodzinne formy pieczy zastępczej w Polsce
W sytuacji, gdy dziecko nie może pozostawać pod opieką swoich rodziców biologicznych, państwo zobowiązane jest do organizowania dla niego środowiska opieki
zastępczej. Najogólniej pieczę zastępczą podzielić można na instytucjonalną (wszelkiego rodzaju placówki) oraz rodzinną (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka).
Niestety, mimo tego, że rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka mają w Polsce
wieloletnią tradycję. W dalszym ciągu nasza wiedza na ich temat jest niewystarczająca. Zasadne wydaje się zatem przybliżenie jej, zwłaszcza że posługujemy się w tym
zakresie wiedzą szczątkową, nieusystematyzowaną a także tzw. antywiedzą.
Słowa kluczowe: rodzinne formy pieczy zastępczej, rodzina zastępcza, rodzinny
dom dziecka.

Summary
Family forms of foster care in Poland
Where a child cannot stay under the care of its biological parents, the state has the
duty to arrange a foster care situation for it. In principle, foster care can be divided into
institutional (all types of facilities) and family-based (foster families, family centres).
Unfortunately, despite the fact that foster families and family centres have been around
in Poland for years, our knowledge about them is still insufficient. Consequently,
it makes sense that we should discuss it more, especially because our knowledge
about them is fragmentary, unsystematised and amounts to what is referred to as
‘anti-knowledge’.
Keywords: family forms of foster care, foster family, family centre.
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Posvätný charakter voľného času v náboženstve
a kultúre
Dominika Kmecová1

Kultúra na Slovensku
Duchovnú kultúru Slovákov a ich predkov formovala a ovplyvnila židovsko-kresťanská tradícia. „Človek je bytie kultúrne, čo znamená, že všetko, čo sa v človeku nachádza, nie je len produktom prirodzenosti, nie je ani výtvorom samotného človeka,
ale je výslednicou týchto dvoch skutočností“2. Kultúra má neodmysliteľnú úlohu v
živote človeka.
Slovensko sa svojou zemepisnou polohou už odnajdávnejšej minulosti nachádzalo na križovatke kultúrno-duchovných vplyvov Západu i Východu. Prostredníctvom byzantskej misie solúnskych bratov Konštantína a Metoda sa uskutočnila
kristianizácia slovanských kmeňov. V roku 863 na základe žiadosti veľkomoravského
kniežaťa Rastislava poveril misiou byzantský cisár Michal III. Po príchode latinských
duchovných z Východofranskej ríše za vlády panovníka Svätopluka sa presadil príklon
k západnému, to je latinskému obradu. Územie Slovenska bolo postupne nedobrovoľne začlenené do uhorského štátu, kde sa kultúrno-duchovnevyvíjalo po tisíc rokov
v špecifických podmienkach. Rímskokatolícka cirkev mala veľký vplyv z pohľadu
náboženstva. Na území Slovenska v 16 storočí sa rýchlo šírila reformácia luterského
smeru, prv medzi nemeckým obyvateľstvom banských miest, o niečo neskôr aj medzi slovenským obyvateľstvom v mestách a na vidieku. V dôsledku protireformácie
nadobudla dominantné postavenie opäť rímskokatolícka cirkev. V tomto období
naši predkovia zvádzali existenčný zápas s Osmanskou ríšou. Nezastupiteľnú úlohu
v procese národného obrodenia a budovania zohrala katolícka a evanjelická cirkev.
Súčasťou slovenských dejín bol aj život židovskej komunity so svojím špecifickým
kultúrnym, hospodárskym a náboženským prínosom. Veľkú väčšinu židovských
obyvateľov zavraždili nacisti v koncentračných táboroch. K základným ľudským
právam patrí náboženská sloboda. Je zaručená rovnosť všetkých cirkví pred zákonom, nezasahovanie štátu a nezasahovanie cirkví a náboženských spoločností do
1. Mgr Dominika Kmecová, Prešovská univerzita, Gréckokatolícka fakulta.
2.	P. Dancák, Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti, Prešovská univerzita v Prešove,
Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešov2014, s. 46. ISBN 978-80-555-1035-4
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záležitostí štátu. Posledné sčítanie ľudu v roku 2011 deklarovalo svoju príslušnosť k
cirkvám a náboženským spoločnostiam registrovaným v Slovenskej republike celkovo
75 % obyvateľov štátu3. Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti v Slovenskej
republike podľa Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky sú v počte osemnásť4.
Mohli by sme konštatovať že náboženstvo naozaj obohacuje a má veľký vplyv na
spoločnosť prostredníctvom dejín.

Voľný čas
„Voľný čas je čas na oddych, regeneráciu fyzických a psychických síl, na relaxáciu po
skončení všetkých povinností , ktoré vyplývajú zo sociálnych rolí každého človeka.
Voľný čas znamená priestor pre oddych, rekreáciu, zábavu, spoločenské kontakty,
pre sebarealizáciu na základe vlastných potrieb, záujmov a podľa vlastných slov“
(Kratochvílová, 2000, s. 22-23).
Voľný čas je pre človeka, jeho sebarealizáciu a sebapoznanie neodmysliteľným
aspektom. V dnešnej uponáhľanej dobe sa často zabúda na voľný čas a kult, mohli
by sme to prirovnať k slovám Aristotela: „Pracujeme preto, aby sme mali voľno“.
Josef Pieper vo svojom diele: Voľný čas nás posúva oveľa ďalej a poskytol nám nový
pohľad, potrebu kontemplovať celok skutočnosti. Hodnotovým meradlom celého
života nemôže byť pre človeka práca5. „Zmyslel voľného času nie je v tom, aby človek
dokázal fungovať dlhšie a bez poruchy, lež v tom, aby zostal v rámci svojej sociálnej
funkcie človekom – to znamená, aby bol schopný vystúpiť zo sektora či prostredia,
v ktorom plní len istú funkciu. A aby bol schopný s oslavou kontemplovať svet ako
celok. A aby dokázal sám seba vnímať a realizovať ako bytosť vloženú do tohto celku
sveta. Aby sa vedel slobodne, zmysluplne zapojiť aj do „neefektívnych“ činností“6.
J. Pieper bol presvedčený, že na základe voľného času môže rásť pravá kultúra. Voľný
čas sa živí a udržuje na základe toho, lebo je zakotvený v kulte7. Kult sa uskutočňuje
3. Porov. J. Juran, Náboženstvo, https://profil.kultury.sk/sk/nabozenstvo/ (06.10.2019).
4.	Porov. Cirkevný odbor, Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti SR, http://www.mksr.sk/
posobnost-ministerstva/cirkvi-a-nabozenske-spolocnosti-/registrovane-cirkvi-a-nabozenske-spolocnosti-f9.html. (06.10.2019)
5.	Porov. J. Pieper, Voľný čas a kult, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava 2017, s. 31. ISBN
978-80-568-0015-7.
6.	J. Pieper, Muße und menschliche Exitenz, [in:] J. Pieper, Tradition als Herausforderung, Kösel,
München 1979, s. 193-201.
7. Porov. J. Pieper, Voľný čas a kult..., s. 33.
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vo sviatku: „V samotnom slávení sa totiž spájajú práve tie tri prvky, ktoré sú prítomné
aj v pojme voľného času:
–n
 ečinnosť a ticho,
– absentuje pri nich akákoľvek námaha, úsilie a naopak prevláda istá voľnosť,
nenútenosť,
– napokon sa pri slávení človek cíti akoby vytrhnutý z každodenného pracovného
nasadenia.
Každý vie, aký problém je pre dnešného človeka sláviť nejaký sviatok. Nuž táto
ťažkosť súvisí práve s tým, že nie je schopný oddychovať. Dôvod, prečo dnes zlyhávame
pri slávení, je rovnaký ako ten, prečo sa nám nedarí uvoľniť“8. Voľný čas a kult má v
živote človeka veľkú úlohu, pomáha mu nezostať iba v pracovnom nasadení, ale aby
sa stihol zastaviť a pozerať na svoj život v celej celistvosti.
Psychiater Max Kašparůreaguje na dnešnú uponáhľanú dobu a ponúka nám riešenie, ako žiť naplno: „Keď do miestnosti postavíme sviecu, bude horieť. Ak však spadne
jedna stena, začne prúdiť vzduch, ak spadne aj druhá vznikne prievan a plameň uhasí.
Podobne je to s človekom. Aby nezhasol, musí mať v živote vybudovaných podľa českého psychiatra Maxa Kašparů šesť stien. Prvá stena predstavuje to, čo je pred nami.
Musíme mať nejakú perspektívu, niečo na čo sa tešíme. Zadná stena charakterizuje
ľudí, o ktorých sa môžete oprieť. Po našej ľavici, bližšie k srdcu, je stena, ktorá je charakterizovaná našimi priateľmi. I keď ste ženatí a vydaté, netreba žiť v manželstve ako
v ponorke. Treba mať priateľa, pred ktorým si človek môže vyliať srdce. Pravá stena
predstavuje tých, s ktorými v živote spolupracujeme. Je dôležité, aby na pracovisku
boli dobré vzťahy. Podlaha je miesto, na ktorom mám pevne stáť a nepozerať sústavne,
že tamto by to bolo lepšie. Šiesta stena je strop – veci, ktoré nás presahujú – duchovné
hodnoty: kultúra, umenie, dobro, krása, viera, láska, nádej – pršia z neba, preto ich
dávame na strop. „Budujte tento šesťsten a triasť sa bude každé vyhorenie“9. Je veľmi
dôležité si uvedomiť význam šiestej steny, aby sme dokázali plnohodnotnejšie žiť svoj
život. Človek je tvor spoločenský a kultúra obohacuje človeka a tak ho socializuje.
Človek je vtedy osobnosťou, sám sebou v pravde vlastnej podstaty, ak tvorivo
ovplyvňuje svet. Svet ovplyvňuje človeka, ináč by sa nevytvorilo prepojenie tvorby
8. J. Piepr, Muße und menschliche Exitenz..., s.199.
9.	J. Koníčková, Max Kašparů: Budujte si v živote svojich 6 stien a nevyhoríte, https://eduworld.
sk/cd/jaroslava-konickova/2289/max-kaspar-budujte-si-v-zivote-svojich-6-stien-a-nevyhorite.
(06.10.2019).
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človeka s prirodzeným prostredím a spoločnosťou ako takou. Prirodzená podstata
človeka určuje, že človek sa stáva človekom práve vďaka kontaktom so spoločenstvom ľudí, s ktorými buduje kultúru. Človek ovplyvňuje okolie, ale aj naopak je
ovplyvňovaný okolím a tak sa formuje. Ľudská osobnosť a spoločnosť stoja vo vzťahu,
pretože nastáva vzájomná kauzalita človeka a spoločnosti10. Voľný čas je pre človeka
veľmi dôležitý, pretože sa v ňom môže realizovať a spoznávať kultúru, ktorá je pre
spoločenský život podstatná a neodmysliteľná.

Dušou kultúry je kultúra duše
Tvorcami kultúry sme my všetci, bez rozdielu náboženského či politického zmýšľania.
Kultúra popri mnohým odlišnostiach spája. Kultúra pozbavená humanistickej filozofie
vedie k barbarstvu. Pápež Ján Pavol II. hovoril o kultúre smrti, ktorá je v opozícií
voči kultúre života. Človek ktorý prichádza o ľudskú kultúru, stráca sa aj človek ako
fyzická bytosť. Dekadencia kultúry ľudského ducha je v prostredí kultúry evidentná.
V myslení človeka sú vnútorné protiklady, ktoré rozdeľujú súčasnú kultúru, čo sa
prejavuje vo vzájomnom vylučovaní hodnôt. Pri presadzovaní nie-kultúry je bolestné
predovšetkým negatívny postoj človeka z prospechárstva alebo politických dôvodov,
nerešpektujúc základné ľudské právo na život. Počas hitlerovskej okupácie Poľska
profesor Bogdan Newroczynski, ktorý sa chcel postaviť proti barbarstvu, písal knihu s
názvom Duchovný život. Neváhal akceptovať v tejto náročnej dobe potrebu duchovnej
sily, vnútornej vyrovnanosti človeka, ktorý prežíva rôzne formy skúšok. V podtitule
knihy vysvetľoval svoj úmysel, aby upriamil človeka na veci náboženské a morálne,
náš duchovný život je kultúrou človeka v náboženstve, mení a v každej činnosti.
Opravdivo kultúrny človek cíti v sebe zodpovednosť za seba, druhých aj za národ.
Môžeme vidieť ten istý motív aj v živote Karola Wojtylu, ktorý tiež riešil pod tlakom
okupácie bytostné otázky. Pochopil dôležitosť duchovnej formácie človeka v časoch.
Vedel, že napriek tomu, či je človek vystavený fyzickej alebo psychickej skúške, dušou
kultúry musí byť kultúra duše. Svätý Otec na návšteve v Poľsku hovoril o hodnotách,
o prejavoch lásky v ľudskej komunikácii. Kultúra sa môže budovať jedine svedomitou
a cieľavedomou prácou ľudského ducha. Kultúrny človek má úctu k pravde, umeniu,
vede, filozofii a náboženstvu. Aby bolo možné vidieť rozdiel medzi kultúrou života
a kultúrou smrti je potrebné zodpovedne rozlišovať a to pomocou správne sformo10.	Porov. M. Uháľ, Sociálna náuka Cirkvi v základných princípoch, TypoPress, Košice 2006, s. 119121. ISBN 80-89089-49-6.
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vaného svedomia. K správnemu budovaniu kultúry života je potrebná formácia citlivého svedomia. Plnosť života je možná len v slobode11. Každý človek túži byť slobodný,
je dôležité si uvedomiť kedy sme slobodní, alebo naopak, kde končí sloboda. Vieme,
že sloboda končí tam, kde začína sloboda toho druhého. To nás vedie ku kultúre
života, ktorú keď zachováme, bude nás viesť k plnosti a obohatí nás každodenný život.

Náboženstvo na Slovensku
Ako sme uviedli v predchádzajúcej kapitole, náboženstvo a kultúra na Slovensku sú
veľmi prepojené. Náboženstvo ovplyvnilo kultúru, pretože kultúru tvoria ľudia. Človek
vo svojom živote je doprevádzaný rôznymi štádiami ako dospievaním, dospelosťou,
sobášom, smrťou; v mnohých náboženstvách existuje ešte ďaleko viac zastávok v živote, ktoré sa oslavujú. Význam a dodržiavanie ročného rytmu v náboženstve, slávenie
sviatku a osláv v priebehu života, prispieva k posilneniu vlastnej identity jednotlivca
a tiež aj spoločnosti. Otvorenosť k tomu, prečo sa slávia sviatky, môže prispieť k
lepšiemu prežívaniu vlastného života12. Takéto prežívanie sa odráža v živote človeka,
ktoré ho môže dennodenne obohacovať v živote.

Posvätný čas
Na jednej strane čas posvätný stojí k protiklade k čase profánnemu, na druhej strane
čas profánny má odlišnú povahu podľa toho, o akú spoločnosť ide. Podľa religionistu
Mircea Eliadeho sama povaha časového zážitku primitívnemu človeku umožňujepremeniť tok času v čas posvätný. Týmto smerom sa zaoberá predovšetkým filozofia, antropológia a sociológia, ale my sa budeme zaoberať časom hierofanickým, tak ako ho
chápal Mircea Eliade13. „Napriek jeho opakovanému dôrazu, že nebol teológ..., býval
(kritizovaný) za skrytú teologickú agendu, alebo v konkrétnejšej podobe z vytvárania
apriórnych tvrdení ohľadne ontológie posvätna, ktoré ho diskvalifikujú zo serióznej akademickej Religionswissenschaft“14. To že tieto obvinenia objavujú dodnes, je
dôsledok jeho nejasnosti v metodológii, tiež dôsledok jeho osobného náboženského
11. Porov. S. Stolárik, Výber z diela, Akcent print, Prešov 2005,s. 185-186. ISBN 80-969419-1-7.
12.	Porov. R. Kirste,H. Schultze, U. Tworuschka, Svátky světových náboženství, Nakladatelství Vyšehrad,
Praha 2002, s. 19. ISBN 80-7021-588-7.
13. Porov. M. Eliade, Pojednávaní o dějinách náboženství, Argo, Praha 2004, s. 27. ISBN 80-7203-589-4.
14.	B. Rennie, Reconstructing Eliade: Making Sense of Religion, State University of New York Press,
New York 1996, s. 191.
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sentimentu prenikajúci do jeho práce15. Budeme sa snažiť nájsť odpoveď, čím sa
posvätný čas odlišuje od času profánneho. Každý čas napriek svojej povahe je „otvorený“ do času posvätného, inými slovami môže odhaľovať, čo by sme mohli nazvať
absolútnom, nadprirodzenom, nadľudským.
Čas nie je homogénny z hľadiska primitívneho myslenia. Heterogenita času a jeho
rozdelenie na „posvätný“ a „profánny“ nemá za následok len tok času, ale majú umožniť, aby sa do nej začlenil čas posvätný. Kresťanská liturgia určuje nedeľu, je spojená
s liturgiou nedeľnou predchádzajúcou a nasledujúcou. Posvätný čas, svedok mystéria
prepodstatnený chleba a vína v Spasiteľovom tele a krvi, je akosi prepojené medzi
prítomnosťou a budúcnosťou, tento posvätný čas je spojený s časom predchádzajúcim
i nasledujúcej liturgie16. Mircea Eliade sústreďuje svoje profánnum s dôrazom na sakrálnu sféru, ktorá je pozitívne zhodnotená ako skutočná. Pre neho je idea posvätná
ontologickou konštantnou, transcendentnou reprezentáciou, „pravým a reálnym
Bytím“. Toto kvalitne prevyšuje profánnu a chaotickú skutočnosť. V plnej miere Eliadovská metóda totálnej hermeneutiky anticipovala metafyzickú ideu posvätna, ale
dopomohla k jej vedeckému zaužívaniu rozpracovaním koncepcie „dialektiky posvätna“17. Kategóriaposvätna nadobúda status transcendentnej sily, ktorá presahuje
svojím bytím časopriestorovú dimenziu bytia.Skrze náboženskú skúsenosť môžeme
postihovať túto silu na fenomenálnej úrovni. Podľa neho môžeme posvätno vnímať
skrze posvätný čas a priestor. Eliadeho kresťansko-teologický rozmer myslenia sa
dotýka hľadania riešení problémov existenčnej krízy moderného sekularizovaného
človeka v snahe dosiahnuť homo religiosus, celistvého a autentického človeka.Eliade
vníma dualitu posvätná a profánna nielen univerzálnou a absolútnou kategóriou,
ale „ontologickou silou ktorá umožňuje vznik reality, priestoru a času“18. Posvätný
charakter voľného času v náboženstve a kultúre obohacuje človeka v každodennom
živote a pomáha mu uvedomovať si hĺbku prítomného času.

15.	Porov. P. Dancák, D. Hruška,R. Šoltés (eds.), Personalistike podoby filozofie, [in:] M. Demeter (ed.),
Kryptoteologické konotácie v myslení Mircea Eliadeho, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2013,
s. 95. ISBN 978-80-555-1015-6.
16. Porov. M. Eliade, Pojednávaní o dějinách náboženství..., s. 22-23.
17. Porov. M. Eliade, Pojednávaní o dějinách náboženství..., s. 24-25.
18.	M. Vásquet, More than Belief. A Materialist Theory of Religion, Oxford University Press, New York
2011.
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Voľný čas ako sviatočný deň
„Čo nás stojí nedeľa?“ Tým rozhodujúcim útokom na nedeľu je už samotná táto
otázka. Nedeľa je totiž nedeľou práve tým, že nič nestojí a jadrom voľného času je
slávenie. V slávnosti sa spájajú všetky tri konceptuálne témy: uvoľnenie, následne
to, že pri slávnosti nevykladáme žiadnu námahu a tretie je prevaha voľného času
nad „funkčnosťou systému“. Ak vychádzame z toho, že slávenie je jadrom voľného
času, potom legitimácia tohto času pramení zo slávnosti a slávenie získava svoj zmysel. Podmienkou k tomu je kult. Zmysel slávenia nájdeme, keď zažijeme svet nie
každodenným spôsobom, zakúsime harmóniu s ním. Najslávnostnejším sviatkom,
aký sa slávi je kult. Neexistuje nijaký sviatok, slávnosť ktorá by nepochádzala z kultu.
Naozajstná slávnosť je tam, kde pretrváva živý kontakt s kultom. Môžeme vidieť
rozdiel medzi živými stromami kultického slávenia a našimi umelými občianskymi
slávnosťami19. V kresťanskom náboženstve je každý siedmy deň v týždni sviatočným
časom. „Nedeľa sa zreteľne líši od soboty, po ktorej každý týždeň časovo nasleduje,
a pre kresťanov nahrádza jej obradný predpis. V Kristovej Veľkej noci nedeľa završuje
duchovnú pravdu židovskej soboty a zvestuje večný odpočinok človeka v Bohu. Veď
kult zákona pripravoval Kristovo tajomstvo a to, čo sa v kulte konalo, zobrazovalo
určitý aspekt vzťahujúci sa na Krista“20. „Tí čo žili v starom poriadku vecí, prešli k
novej nádeji, už nezachovávajú sobotu, ale žijú podľa Pánovho dňa, v ktorom i náš
život povstal skrze neho a skrze jeho smrť“21. Slávením nedele zachováva morálny
predpis prirodzene vpísaný do ľudského srdca. Nedeľné slávenie Pánovho dňa je
stredobodom života Cirkvi. Podľa apoštolskej tradície sa má nedeľa zachovávať ako
prikázaný sviatok. Cirkevné prikázanie určuje, že v nedeľu a iné prikázané sviatky
sú veriaci povinní zúčastniť sa na svätej omši. Základom kresťanského konania je
nedeľná Eucharistia. Veriaci sú povinní zúčastniť sa na slávení Eucharistie v nedeľu
a prikázaných dňoch, ak nemajú na neúčasť vážny dôvod ako napríklad choroba.
Tak sa veriaci spoločne posilňujú pod vedením Ducha Svätého. Ustanovenie nedele
prispieva k tomu, aby všetci mali dostatočný odpočinok a voľný čas, venovať sa rodinne, náboženskému životu22.
19. J. Pieper, Voľný čas a kult..., s. 38-39.
20.	Katechizmuskatolíckejcirkvi, Učebnica rím. kat. náboženskej výchovy, Spolok svätého Vojtecha,
Trnava 2009,s. 531. ISBN 978-80-7162-776-0.
21. Svätý Ignác Antiochijský, Epistula ad Magnesios, 9, 1: SC 10bis, 88 (FUNK 1, 236-238).
22. Porov. Katechizmuskatolíckejcirkvi, Učebnica rím. kat. náboženskej výchovy..., s. 531-532.
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Nedeľný odpočinok je vrcholom a najvyššou úrovňou biblickej náuky o práci, keď
prerušíme prácu a zameriame svoj pohľad na cieľ svojho života23. Katechizmus katolíckej Cirkvi pripomína, ako by kresťania mali pristupovať k voľnému času. „Kresťania,
ktorí disponujú voľným časom, majú pamätať na svojich bratov, ktorí majú tie isté
potreby a tie isté práva a nemôžu si dopriať odpočinku pre svoju chudobu a biedu. Kresťanská nábožnosť už tradične venuje nedeľu dobrým skutkom a pokorným
službám chorým, telesne postihnutým a starcom. Kresťania majú svätiť nedeľu tým,
že svojej rodine a svojím blízkym venujú čas a starostlivosť, ktoré im ťažko môžu
venovať v iných dňoch týždňa. Nedeľa je aj dňom premýšľania, ticha, vzdelávania sa
a meditácie, čo všetko prospieva rastu vnútorného a kresťanského života24. „Dôležitosť významu nedele zdôraznil aj svätý pápež Ján Pavol II., ktorý 31. mája 1999, na
sviatok Zoslania Svätého Ducha, vydal apoštolský list s názvom Dies Domini – Deň
Pána. V liste približuje veľkosť tohto dňa v týždni, ktorý je pre kresťanov prvotným
sviatkom. Zároveň ponúka čitateľom možnosť naplnenia a vnímania nedele, v ktorej
prostredníctvom nedeľného odpočinku môžu nájsť svoj správny rozmer. Nedeľa, deň
pokoja človeka s Bohom, so sebou samým i s blížnymi, je aj chvíľou, v ktorej je človek
povolaný venovať nejaký pohľad obdivu prírode a dať sa strhnúť do tej obdivuhodnej
a tajomnej harmónie. Nedeľa nie je podľa svätého Jána Pavla II. iba dňom Pána či
dňom Ježiša Krista a jeho vzkriesenia, ako učí zvlášť tradícia východných cirkví. Je
aj dňom Cirkvi, ale aj dňom človeka, radosti, odpočinku a spolupatričnosti. „Dôležitosť významu nedele zdôraznil aj svätý pápež Ján Pavol II Tieto slová liturgie dobre
vystihujú živé zvolania radosti, ktoré charakterizuje nedeľu.
Podľa pápeža pre kresťanov nie je normálne, aby nedeľa, sviatočný deň radosti, nebol aj dňom odpočinku, a preto zostáva pre nich ťažké „zasvätiť“ nedeľu, keď nemajú
na to dostatok voľného času.V duchu evanjelia a zlatého pravidla kresťanstva: „Všetko,
čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im“25 (Mt 7, 12) by mal každý kresťan
rešpektovať právo na nedeľný odpočinok pre druhého človeka rovnako, ako očakáva
rešpektovanie tohto práva od iných ľudí. Upieraním tohto práva nabáda a ospravedlňuje vykorisťovanie seba samého a preberá tak zodpovednosť za následky plynúce
zo zbytočne premrhaného času, ktorý mal stráviť so svojím Otcom uprostred svojej
rodiny. Z pastierskeho listu biskupov Slovenska o svätení nedele v snahe pripraviť sa
23. Porov. Docat, Sociálna náuka Cirkvi pre mladých, Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2018.
24. Porov. Katechizmus katolíckej cirkvi, Učebnica rím. kat. náboženskej výchovy..., s. 534.
25. Sváté Písmo, slov. prekl, SSV, Trnava 1998. Mt 7, 12.
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na rozhodujúci Pánov deň posväcujeme svoje životy slávením sviatočného dňa, ktorý
nazývame dňom Pána. Tento deň nám pomáha nezabudnúť na pôvod a zmysel nášho
života. Je pre nás príležitosťou zastaviť sa, upriamiť pozornosť na Boha. „Pamätaj, že
máš svätiť sviatočné dni“ (KKC, str. 504), hovorí nám tretie Božie prikázanie. Týmito
sviatočnými dňami sú pre nás nedele, pripomínajú nám deň Pánovho zmŕtvychvstania a deň Zoslania Svätého Ducha. Zároveň sú pre nás odkazom na biblickú správu
o stvorení sveta, po ktorom Boh na siedmy deň odpočíval. V minulosti bolo svätenie
nedele v našej spoločnosti samozrejmosťou. Dnes to tak, bohužiaľ, nie je. Mnohí v
nedeľu pracujú alebo chodia na nákupy − neraz na úkor návštevy chrámu. Vzniká tak
atmosféra, v ktorej sa prežívanie sviatočného dňa nesviatočným spôsobom javí ako
bežné a prijateľné, dokonca aj pre veriacich katolíkov. S tým však nemožno súhlasiť.
Rešpektovanie tretieho Božieho prikázania aj dnes znamená zasvätenie nedeľného
dňa, teda oddych od práce a vzdanie vďaky Pánovi prostredníctvom bohoslužby.
Máme za čo Bohu ďakovať a máme ho za čo chváliť“26. Nedeľa má v náboženskom
chápaní prehlbujúci rozmer v ktorom si ľudia môžu oddýchnuť, nájsť si čas na slávenie,
spoznať viac svoju vieru a pri tom venovať sa svojej rodine, spoločnosti a pomáhať
tým, ktorí to potrebujú.
Posvätný charakter voľného času v náboženstve a kultúre ovplyvňuje spoločnosť
a toto tvrdenie môžeme pozorovať prostredníctvom dejín. V tejto práci sme pozornosť
upriamili na kultúru na Slovensku, ktorú ovplyvnila židovsko-kresťanská tradícia.
Slovensko ovplyvňovalo vďaka svojej zemepisnej polohe kultúrno-duchovný vplyv
Západu i Východu.Ku kultúre neodmysliteľne patrí aj voľný čas. Jozef Pieper nám
odhaľuje zmyslel voľného času, ktorý je v tom, aby človek dokázal sám seba vnímať
a realizovať ako bytosť vloženú do tohto celku sveta. Pripomína nám, že voľný čas by
mal byť zakotvený v kulte, ktorý sa uskutočňuje vo sviatku. Človek sa stáva človekom
prostredníctvom kontaktom so spoločenstvom a tak buduje kultúru. Dušou kultúry
je kultúra duše, preto Ján Pavol II. upozorňuje na kultúru života a kultúry smrti,
každý človek sa slobodne rozhoduje pre jednu z volieb. Druhá časť práce sa venuje
náboženstvu na Slovenku. Ako sme v práci pozorovali, náboženstvo a kultúra sú
veľmi prepojené. Človek vo svojom živote sa stretáva s rôznymi sláveniami sviatku
a osláv a tak prispieva k vlastnej identite jednotlivca a spoločnosti. ReligionistaMircea Eliade sa zaoberá posvätným časom a pripomína, že posvätný čas sa odlišuje od
26. M. Chorendžák, O slávení nedele, https://casopisslovo.sk/2017/02/05/o-slaveni-nedele (06.10.2019).
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času profánneho. K náboženstvu neodmysliteľne patrí voľný čas, ako sviatočný deň.
Každé náboženstvo má sviatočný deň ako napríklad kresťanstvo nedeľu. Veriaci sú
povinní zúčastniť sa na slávení Eucharistie v nedeľu a prikázaných dňoch. Kresťania
majú svätiť nedeľu tým, že svojej rodine a svojím blízkym venujú čas a starostlivosť.
Dôležitosť významu nedele zdôraznil aj svätý pápež Ján Pavol II, ktorý odkrýva zmysel
tohto posvätného dňa. Táto práca pojednáva o posvätnom charaktere v náboženstve
a kultúre a ich význame v živote človeka.

Resumé
Posvätný charakter voľného času v náboženstve a kultúre
Dnešné chápanie voľného času je výsledkom dlhého vývoja tvorenia pojmov. Žijeme v dobe, v ktorej sa moderná spoločnosť nachádza v kríze. Pre väčšinu pracovne
vyťažených ľudí jeťažké spojiť náročné povolanie s rodinným životom a vyhradiť si
voľný čas. Náboženstvoa kultúra v spoločnosti ovplyvňuje človeka do takej miery, do
akej sa otvorí. Posvätný čas jeten, ktorý človek orientuje smerom k Bohu. Dôležitým
pre vnímanie času je skúsenosťvoľného času v náboženstve a kultúre. Náboženská skúsenosť prijíma posvätný čas ako zdrojkaždej viditeľnej skutočnosti. Pre náboženského
človeka je základom, má nekonečnú hodnotu v jeho živote. Kultúra v spoločnosti
rastie na základe voľného času, dáva človeku iný rozmer.Posvätný charakter voľného
času v náboženstve a kultúre obohacuje človeka v každodennomživote. Táto práca sa
bude venovať vplyvu voľného času na človeka.
Kľúčové slová: kultúra, náboženstvo, čas, skúsenosť, život.

Summary
The sacred character of leisure in religion and culture
Today’s understanding of leisure time is the result of a long development of the establishment of the concepts. We live in a time when modern society is in crisis. It is
difficult for most busy people to combine a demanding profession with family life and
to reserve their free time. Religion and culture in society affects humans to the extent
that they open up. Sacred time is the one that is directed toward God. An important
thing for time perception is the experience of leisure in religion and culture. Religious
experience accepts sacred time as the source of every visible reality. For a religious
person, he is the foundation, has endless value in his life. Culture in society grows
on the basis of leisure, giving a different dimension to man. The sacred character of
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leisure in religion and culture enriches man in everyday life. This work will focus on
the impact of leisure time on man.
Keywords: culture, religion, time, experience, life.

Streszczenie
Święty charakter wolnego czasu w religii i kulturze
Dzisiejsze rozumienie czasu wolnego jest wynikiem długiej ewolucji konceptualizacji.
Żyjemy w czasach, gdy współczesne społeczeństwo przeżywa kryzys. Najbardziej
zapracowanym ludziom trudno jest połączyć wymagający zawód z życiem rodzinnym
i zarezerwować jeszcze czas wolny. Religia i kultura w społeczeństwie oddziałują
na ludzi w takim stopniu, w jakim się otwierają. Czas święty jest tym, który jest
skierowany ku Bogu. Ważną rzeczą dla postrzegania czasu jest doświadczenie czasu
wolnego w religii i kulturze. Doświadczenie religijne uznaje święty czas za źródło
każdej widzialnej rzeczywistości. Dla osoby religijnej jest on fundamentem, ma nieskończoną wartość w jej życiu. Kultura w społeczeństwie rozwija się w oparciu o czas
wolny, nadając człowiekowi inny wymiar. Święty charakter czasu wolnego w religii
i kulturze wzbogaca człowieka w codziennym życiu. Prezentowana praca koncentruje
się na wpływie czasu wolnego na człowieka.
Słowa kluczowe: kultura, religia, czas, doświadczenie, życie.
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SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej konferencji
naukowej „Społeczna odpowiedzialność
administracji publicznej – wymiar informacyjny”
– Rzeszów 17.10.2019 r.
Renata Zarzycka-Bienias1
W dniu 17 października 2019 r., odbyła się IV Ogólnopolska konferencja pod hasłem
„Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej – wymiar informacyjny”. Miało to miejsce w Klubie Akademickim IQ w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie. Konferencja była zorganizowana przez WSIiZ oraz Zakład Ubezpieczeń
Społecznych Oddział w Rzeszowie, a jej tematem były zagadnienia dotyczące społecznej odpowiedzialności w działaniach administracji publicznej. Prelegenci podjęli
próbę dyskursu w zagadnieniu skutecznego kreowania się administracji państwowej
w mediach, na odpowiedzialności społecznej i na unikaniu błędów w kontakcie z petentem / społeczeństwem. Tematem wiodącym IV edycji tej konferencji była odpowiedzialność i kreowanie wizerunku danej instytucji w mediach społecznościowych oraz
kontakty z mediami. Przede wszystkim skupiono się na kontekście informacyjnym
i społecznej odpowiedzialności administracji publicznej.
Konferencję otworzyła prof. WSIiZ Agata Jurkowska-Gomułka, Prorektor ds. Nauki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Po uroczystym powitaniu
wszystkich gości, odczytano list od Władysława Ortyla, Marszałka Województwa
Podkarpackiego, który podkreślał ważną rolę administracji publicznej dla obywateli. Pierwszym prelegentem była Ewa Papiewska-Borkowska, Dyrektor Oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie, która podziękowała za wieloletnią
współpracę przedstawicielom wielu instytucji regionu, a także prof. Agacie Jurkowskiej-Gomułce, Prorektor ds. Nauki w WSIiZ. Podziękowania otrzymali również
przedstawiciele:
– Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie – Komendant Wojewódzki Policji
w Rzeszowie, Nadinspektor Henryk Moskwa,

1.	Mgr Renata Zarzycka-Bienias, doktorantka nauk społecznych w dyscyplinie Nauki o komunikacji społecznej i media, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania (UITM) w Rzeszowie.
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– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddziału
Podkarpackiego –Maciej Szymański, Dyrektor Oddziału Podkarpackiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
– Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w Rzeszowie – Dyrektor Robert Bugaj,
– Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie –Barbara Kiełt, Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie,
– Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie – w imieniu
Jarosława Skolika, Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego –Małgorzata Świeboda, Naczelnik Wydziału Prawnego,
– Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej – w imieniu gen. bryg. SG Roberta
Rogoza, Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej – mjr Elżbieta
Pikor, Rzecznik Prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej,
– Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie – w imieniu Podinspektora Grzegorza
Skowronka, Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie – mł. Aspirant
Edyta Chabowska, Rzecznik Prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie,
– Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie – w imieniu
Adama Sidora Podkarpackiego Państwowego Inspektora Sanitarnego – Agnieszka
Rybka, Pracownik Działu Higieny Pracy,
– Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie – w imieniu Adama Panka, Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy – Iwona Pruchnicka, Główny Specjalista,
– Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza – w imieniu prof. dr hab.
inż. Tadeusza Markowskiego, Rektora Politechniki Rzeszowskiej – profesor Grzegorz Budzik, Prorektor ds. Nauki
– Business Centre Club Loży Rzeszowskiej – Stanisław Olejarka, Wiceprezes Zarządu BCC, Kanclerz Loży Rzeszowskiej.
Z uwagi na fakt, że data konferencji przypadła dokładnie w dniu 85 rocznicy powstania ZUS, przedstawiony został film historyczny z okazji jubileuszu 85-lecia powstania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Miało to miejsce w dniu 24 października
1934 roku. Z filmu słuchacze mogli dowiedzieć się, iż pierwsze formy ubezpieczeń
społecznych powstały już w XIX wieku. Okazuje się, że za formalną datę powstania
ubezpieczeń społecznych, uważa się odczytanie przez kanclerza Otto von Bismarcka
orędzia cesarza Wilhelma I, o utworzeniu ubezpieczeń społecznych. Miało to miejsce
w Reichstagu w dniu 17 listopada 1881 r. Od 1899 roku systemem objęto również pra174
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cowników zatrudnionych w rolnictwie. Ubezpieczenia chorobowe na terenie zaboru
austriackiego wykonywane były przez kasy chorych, natomiast ubezpieczenie emerytalne przez Zakład Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych we Lwowie2. W dniu
19 lipca 1911 roku wydano ustawę kodyfikującą prawo ubezpieczenia społecznego –
Ordynację Ubezpieczeniową Rzeszy3. Najbardziej rozwinięty system obowiązywał na
terenach byłego zaboru pruskiego (Górny Śląsk, Pomorze, Wielkopolska). Obejmował
on też najliczniejszą grupę osób. Prusy były kolebką ubezpieczeń społecznych4. Przedstawiony materiał filmowy był bardzo interesujący, ukazując historię ubezpieczeń
społecznych od narodzin po czasy współczesne, gdzie mamy e-składki, e-państwo
i wiele innych platform z wirtualnymi informacjami, dostępnymi dla obywateli przez
24 godziny na dobę.
Konferencja podzielona była na 3 obszary tematyczne. Pierwszy z nich otworzyła
Barbara Owsiak z Departamentu Obsługi Klientów ZUS, prezentując „Stan raportowania społecznej odpowiedzialności administracji publicznej”. Prelegentka omówiła
zagadnienie społecznej odpowiedzialności ZUS w raporcie za 2018 rok – metodyka
raportowania. Kolejnym zagadnieniem było raportowanie społecznie odpowiedzialne
w statystyce publicznej, które omówiła dr Katarzyna Walczuk z Głównego Urzędu
Statystycznego w Warszawie. Następnym prelegentem był Paweł Rafalski z Urzędu
Transportu Kolejowego w Warszawie. Omówił on temat raportowania w administracji
publicznej. Z kolei Małgorzata Świeboda z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przedstawiła zakres informacji w kontrolach Inspekcji
Transportu Drogowego, jako element społecznej odpowiedzialności. Aleksandra
Małozięć z Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. skupiła się na temacie raportowania danych niefinansowych w praktyce, czyli jak stworzyć bogaty merytorycznie
i atrakcyjny wizualnie raport społeczny, a Emilia Hahn z Agencji PR Hub, Polskie
Stowarzyszenie Public Relations, przedstawiła odpowiedzi na pytanie „Jak wzorce
CSR z biznesu przenieść do administracji?”.
Drugi obszar konferencji, pod tytułem „Kawa na ławę. Bez cukru” rozpoczął Mateusz Pawłowicz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, referatem „Ksero
2.	P. Makarzec, Ubezpieczenia społeczne w II Rzeczpospolitej, Zeszyty Naukowe WSEI seria: ADMINISTRACJA 2(1/2012), Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Wydział Administracji,
Lublin 2012, s. 198.
3. Tak zwana Reichsversicherungsordnung, RVO.
4. Socjalistyczna Partia Robotnicza Niemiec powstała w 1875 roku.
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ksera z ksera w trzech egzemplarzach w tłumaczeniu na mongolski – stereotypowy
wizerunek administracji publicznej w narracjach kultury popularnej”. Dyskurs medialny w powyższej tematyce moderował Wojciech Dyląg, Regionalny Rzecznik
Prasowy ZUS w województwie podkarpackim. W dyskusji uczestniczyli: Marzena
Mazurek-Herjan z Radia ESKA, Monika Domino z Polskiego Radia Rzeszów, Mariusz Mendycki z TVP 3 Rzeszów, Dariusz Delmanowicz z Polskiej Agencji Prasowej, Rafał Śliż – Rzecznik Prasowy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
Edyta Chabowska – Rzecznik Prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie
oraz Marta Tabasz-Rygiel – Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Rzeszowie.
Trzeci obszar został zatytułowany „Administracja publiczna, a media”. Część tę
rozpoczęli seminarzyści doktoranccy WSIiZ w Rzeszowie. Jako pierwszy wystąpił
Robert Witek z prelekcją odpowiadającą na pytanie: „Czym jest odpowiedzialna
komunikacja administracji publicznej?”. Drugie wystąpienie dotyczyło zagadnienia
roli social mediów w komunikowaniu o administracji publicznej. Poprowadziły je
dwie prelegentki: Diana Puchalska i Monika Lipińska z seminarium doktoranckiego WSIiZ. Następnie głos zabrała Magdalena Popek z Podkarpackiego Centrum
Szkoleniowego, która zaprezentowała referat pod tytułem: „Media społecznościowe
– mediami kształtującymi relację z klientem w administracji publicznej”. Omówiła
interakcję w mediach na skutek publicznej informacji oraz reakcje na odpowiedzi
followerów i zasady komentowania lub udostępniania przez nich treści w mediach
społecznościowych. Przedstawiła też reguły, zgodnie z którymi powinno tworzyć
się swój wizerunek w sieci oraz jak konstruować nazwę firmy, jej motto i inne dane,
aby przedstawić jak najlepiej wyobrażenie o tym, czym zajmuje się prezentujące się
przedsiębiorstwo. Z kolei Renata Zarzycka-Bienias, seminarzystka doktorancka
WSIiZ, przedstawiła rolę mediów w informowaniu opinii publicznej i organów
administracji państwowej, w tym policji, o nielegalnych piramidach finansowych.
Szczególnie skupiła się na jednym z mediów – Network Magazyn oraz na redaktorze
naczelnym Macieju Maciejewskim, który niestrudzenie od lat, z detektywistyczną
precyzją, śledzi wszelkie nielegalne firmy inwestycyjne, w tym piramidy finansowe,
opisując je regularnie na łamach tego magazynu już od 2003 roku. Z uwagi na to, iż
jest to bardzo ważny temat społeczny, Network Magazyn poświęcił cały jeden numer
magazynu 37/2017, na przestrzeganie ludzi przed różnego typu firmami z nielegalny-
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mi inwestycjami5. Ostatni temat „Informacja sygnalna o nieprawidłowościach, jako
dobra praktyka wewnątrzorganizacyjna w służbie SOAP”, zaprezentowany został przez
Marzenę Cypryś-Rałowską z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Przedstawiła ona ciekawy „model procesu kontrolnego” opracowany według S. Kałużnego
i omówiła temat informacji sygnalnej. Z jej prelekcji słuchacze dowiedzieli się, skąd
pochodzi nazwa tego modelu i jak go należy rozumieć. Okazuje się, iż sygnalista,
jako demaskator (ang. whistleblower, dosł. „człowiek dmuchający w gwizdek”) w tradycji anglosaskiej, miał w dobrej wierze informować o nieprawidłowościach, jako
responsywny obserwator. Jest to termin powstały i powszechnie stosowany nadal
w anglosaskim kręgu kulturowym (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada,
Australia, Nowa Zelandia). Dotyczy on osoby nagłaśniającej działalność, która według
niej jest najprawdopodobniej nielegalna lub nieuczciwa. Temat ten poniekąd stał się
kontynuacją poprzedniego zagadnienia o nielegalnych piramidach finansowych, gdzie
sygnalizatorem demaskującym nielegalne biznesy, był dziennikarz śledczy – Maciej
Maciejewski. Treść wykładu skupiała się szczególnie na nieprawidłowościach, jako
dobrej praktyce wewnątrzorganizacyjnej w służbie SOAP.
Na koniec konferencji prof. Agata Jurkowska-Gomułka podziękowała wszystkim
uczestnikom za aktywny udział i przestrzeganie przestrzeni czasowej w tak napiętym
programie, bogatym w liczne prelekcje i uroczystości. Konferencja ta była doskonałym forum wymiany doświadczeń i informacji w obszarze tytułowego zagadnienia,
przez specjalistów z zakresu administracji publicznej oraz studentów z seminarium
doktoranckiego WSIiZ w Rzeszowie. Słowa uznania należą się również organizatorom tej konferencji za jej przygotowanie, dobór prelegentów oraz tematyki. Dzięki
temu zapewniono wysoką jakość merytoryczną tego spotkania oraz dobrą jakość
prezentowanych referatów.

5.	M. Maciejewski, Demony biznesu, „Network Magazyn” 37/2017, Wydawnictwo Prasowe 4MediaPublisherul, Sosnowiec 2017, [online: 20.10.2019], link: https://kobietabiznesu.com.pl/web/app/
uploads/2018/07/piramidy-w-polsce-networkmagazyn.pdf.

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej
„Cyberprzestrzeń – zagrożenia i szanse
w wychowaniu i edukacji” – Rzeszów 29.11.2019 r.
Renata Zarzycka-Bienias1
Konferencja Naukowa „Cyberprzestrzeń” – zagrożenia i szanse w wychowaniu i edukacji”, odbyła się 29 listopada 2019 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, w Klubie Akademickim IQ. Organizacja konferencji była efektem współpracy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, przedstawicieli NGO tj. Stowarzyszeniem Akademii Innowacji Społecznych
oraz Stowarzyszenia Miejski Obszar Funkcjonalny Jarosław-Przeworsk. Odbyła się
ona w ramach dofinansowania pozyskanego ze środków budżetowych województwa podkarpackiego za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Rzeszowie na działania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Autorką i koordynatorką projektu jest Sabina Południak2. Konferencja była poświęcona
w pełni problematyce edukacji medialnej dzieci i młodzieży, w kontekście agresji
elektronicznej. Do udziału w niej zapraszano rodziców ze Szkolnych Rad Rodziców
oraz kierownictwo i pracowników służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie m.in. nauczycieli i pedagogów szkolnych, pracowników pomocy
społecznej, członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom,
a także organizacji pozarządowych i studentów, którzy swoją przyszłość zawodową
chcą związać z edukacją i wychowaniem. Udział w spotkaniu wzięli również pracownicy sektora IT oraz przedstawiciele władz wojewódzkich, a także władz samorządowych z regionu.

1.	Mgr Renata Zarzycka-Bienias, doktorantka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania (UITM)
w Rzeszowie.
2.	Mgr Sabina Południak, pedagog, doktorantka WSIiZ. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy
Przeworsk, a społecznie sekretarz Stowarzyszenia Akademia Innowacji Społecznych prowadzącego schroniska dla osób bezdomnych oraz realizującego szeroko rozumianą pomoc społeczną
i profilaktykę. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego.
Autorka ponad stu projektów społecznych z dofinansowaniem krajowym i unijnym w tym rekomendowanych przez MRPiPS jako dobre praktyki.
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Konferencję otworzył i prowadził Jan Solarz, przewodniczący komisji rewizyjnej
w stowarzyszeniu AIS oraz Kierownik referatu Promocji i współpracy z organizacjami
pozarządowymi w Gminie Przeworsk. Po uroczystym powitaniu wszystkich gości,
zaproszono do wypowiedzi Wójta Gminy Przeworsk Daniela Krawiec, który jest
również Radcą prawnym i Członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie oraz Członek Zarządu Stowarzyszenia Miejski Obszar Funkcjonalny Jarosław
– Przeworsk. Przywitał on wszystkich zebranych, podziękował Sabinie Południak za
przygotowanie tego wspaniałego projektu i oficjalnie otworzył Konferencję.
Konferencja podzielona była na dwie części. Pierwszą z nich były wykłady prelegentów z Seminarium doktoranckiego oraz pedagogów akademickich Wyższej Szkoły
Informatyki i Zarządzania. Drugą część stanowił panel dyskusyjnych pracowników
naukowo-dydaktycznych, tejże uczelni.
Pierwszą z nich otworzyły dwie prelegentki: Diana Puchalska i Monika Lipińska
z Seminarium Doktoranckiego WSIiZ, które wygłosiły referat na temat „Młodzież
w sieci – podłoże zachowań agresywnych i antyspołecznych”. Zwróciły uwagę na czynniki, które czynią Internet szczególnie atrakcyjnym. Wśród nich jest anonimowość,
pozwalająca na łatwość nawiązywania kontaktu, wcielanie się w nowe role oraz zanik
społecznych zakazów i ograniczeń. Zwróciły też uwagę na fakt, iż blisko aż 84,2%
rodziców i dziadków, nie ma świadomości, że ich dziecko doświadczyło przemocy
internetowej. Jako drugi prelegent, wystąpiła Renata Zarzycka-Bienias, seminarzystka doktorancka WSIiZ. Zaprezentowała prelekcję pt. „Formy cyberprzemocy oraz
skalę tego zjawiska wśród dzieci i młodzieży szkolnej”. Przedstawiła liczne statystyki
związanych z tym zagadnieniem oraz omówiła prawne aspekty cyberprzemocy, podając paragrafy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Wykroczeń oraz Kodeksu Karnego,
adekwatne do popełnianych czynów w przestrzeni medialnej. Następnie głos zabrał
ks. Paweł Siedlanowski, doktorant WSIiZ, Prezes Fundacji „Siedleckie Hospicjum
Domowe dla Dzieci” i zarazem dyrektor tego hospicjum. Wygłosił on referat zatytułowany „Proces mediatyzacji, a zachowania komunikacyjne adolescentów – przenikania
rzeczywistości cyfrowej w życie codzienne”. Dzięki prelekcji słuchacze dowiedzieli się,
że obecnie aż 99.3% nastolatków korzysta z Internetu, a stałe połączenie sprawia, że
nazywani są oni „pokoleniem C” od słowa connect. To właśnie poprzez Sieć dokonuje
się „pierwsza socjalizacja” adolescentów (nieletnich). Kolejnym prelegentem była
Sabina Południak z Seminarium Doktoranckiego WSIiZ, prezentując temat „Profilaktyka cyberprzemocy w województwie podkarpackim na przykładzie wybranych
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programów rządowych”. Skupiła uwagę słuchaczy również naprowadzoną prewencję
w szkołach, poprzez zamykanie dostępu uczniów do Internetu w przestrzeni szkolnej
oraz wprowadzeniu zakazu korzystania z telefonów komórkowych w trakcie lekcji.
Zauważyła też, że bazowanie na zakazach i ograniczeniach powoduje, iż „internetowi
tubylcy”, traktują szkołę, jako środowisko wykluczenia. Zagadnienia te stały się inspiracją do nadania podstawowego kierunku polityki oświatowej państwa na sok szkolny
2019/2020. Z kolei wystąpienie Karoliny Strumidłowskiej-Adamskiej, pedagoga
i nauczyciela wspomagającego, dotyczyło sposobów zapobiegania i rozwiązywania
cyberprzemocy w relacjach rówieśniczych, poprzez kształtowanie świadomych użytkowników Internetu. Ostatnim prelegentem z tematem „Dobre praktyki w edukacji
z wykorzystaniem Mediów” był Robert Witek, doktorant WSIiZ. Z jego prelekcji
słuchacze dowiedzieli się o istocie edukacji medialnej, którą jest uczenie społeczeństwa
krytycznego i refleksyjnego odbioru przekazu medialnego oraz tworzenie świadomych
i aktywnych intelektualnie odbiorców mediów.
Drugim obszarem konferencji był Panel Dyskusyjny Konferencji, a moderował go
Jan Solarz. Tematyka oscylowała wokół zagadnień dotyczących zagrożeń oraz szans
cyberprzestrzeni, w wychowaniu i edukacji. Dyskurs medialny w powyższej tematyce
prowadzili pracownicy dydaktyczno-naukowi WSIiZ w Rzeszowie, a wśród nich były
tak znamienici specjaliści jak dr Barbara Przywara, dr Iwona Leonowicz-Bukała
oraz dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIZ i dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ.
Na koniec prowadzący konferencję Jan Solarz, podziękował wszystkim uczestnikom za aktywny udział i przestrzeganie przestrzeni czasowej. Konferencja ta miała
na celu uświadomienie słuchaczom, jak wiele pracy z dziećmi i młodzieżą, pozostaje
jeszcze w zagadnieniu cyberprzemocy i jej uświadomieniu sobie oraz pracy w kwestii
tworzenia zasad, kultury i edukacji medialnej. Konferencja była nakierowana na
wzmocnienie współpracy i zwiększenie koordynacji działań instytucji i podmiotów
realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy, w celu lepszego planowania strategicznego i efektywnego kształtowania polityki społecznej w tej dziedzinie.
Była to dobra przestrzeń do wymiany doświadczeń i informacji w obszarze tytułowego
zagadnienia.
Słowa uznania należą się organizatorce konferencji „Cyberprzestrzeń – zagrożenia
i szanse w wychowaniu i edukacji” – Sabinie Południak, za przygotowanie całej
konferencji, za dobór tematyki i prelegentów oraz pięknie wydane na kredowym
papierze, materiały konferencyjne. Dzięki powyższym czynnikom, utrzymano wysoką
181

Sprawozdanie

jakość merytoryczną konferencji, która jej słuchaczom z pewnością jeszcze długo
pozostanie w pamięci, skłaniając ich do refleksji nad omawianym zagadnieniem
i dając inspirację do dalszego działania.
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Wykaz aktów prawnych ułożony według hierarchii ważności: najpierw ustawy,
następnie rozporządzenia i chronologicznie od najmłodszej.
Strony WEB – muszą być dołączone do wersji elektronicznej pracy, jako kompletne strony sieci WEB, według wzoru:
J. Kowalski, Nafta Polska chce przygotować rekomendację co do prywatyzacji
PKN Orlen do czerwca, http://www.rzeczpospolita.pl/ekonomia/index.html?of=4&al, pobrano 20.12.2004 r.

Do artykułu należy dołączyć informację o autorze: imię i nazwisko, tytuł naukowy,
miejsce pracy, stanowisko, adres do korespondencji, telefon, e-mail.
Autorzy tekstów proszeni są o przesyłanie prac podpisanych własnym nazwiskiem,
opatrzonych wyraźną prośbą o wykorzystanie materiału na łamach czasopisma.
Redakcja nie płaci honorariów.
Teksty nie zamawiane nie są zwracane.
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i zmiany tytułu artykułu,
bez porozumienia z Autorem.
Wszyscy Autorzy otrzymują egzemplarz autorski czasopisma.
Teksty artykułów należy przesyłać na adres: ktnio.kpn@gmail.com

