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Od redakcji
Alina M. Basak
Oddajemy w ręce Czytelników kolejny, szósty już numer Karpackiego Przeglądu
Naukowego. Nawiązuje on do poprzednich edycji pisma zarówno w swej strukturze,
jak i tematyce, która obejmuje ważne kwestie historyczne, polityczne i społeczne,
prezentowane i analizowane w perspektywie zachodzących przemian.
Część pierwsza obejmuje rozprawy naukowe. Piotr Jamrozik i Katarzyna Angielczyk w artykule zatytułowanym Źródła stresu zawodowego pielęgniarek zatrudnionych w więziennej ochronie zdrowia, przedstawiają podstawowe zagadnienia
i problemy związane ze stresem zawodowym, które mogą wystąpić w pracy pielęgniarek pracujących w więzieniach. Autorzy, na podstawie przeprowadzonych
badań, szczegółowo opisują wpływ specyfiki pracy na poziom odczuwanego stresu
i satysfakcję z wykonywanego zawodu. Katarzyna Basak i Waldemar Basak prezentują artykuł pt. Zbrojna inwazja Japonii na Koreę w latach 1592-1598. Przedstawiają
w formie syntetycznej dwie zbrojne wyprawy japońskie na Koreę prowadzone
w latach 1592-1598. Opisują strategię obronną Koreańczyków i rolę militarną sojuszniczych Chin. Dokonują też charakterystyki przywódców państw tego okresu
i głównodowodzących walkami. Z kolei Waldemar Janosiewicz przedstawia artykuł
pt. Cywilizacja i kultura – kształtowanie się Europy i jej dorobku kulturowego i cywilizacyjnego. Opisuje współczesną cywilizację europejską poprzez różne sposoby
jej definiowana, jak też jej fundamenty, czyli dorobek kulturalny starożytnych Greków i Rzymian oraz chrześcijaństwo i język łaciński. Alicja Wilgucka jest autorką

7

Od redakcji

artykułu pt. Rola polskiej polityki bezpieczeństwa i przeciwdziałania terroryzmowi
w świetle działania organów państwa – metody działania i akty prawne. Celem
artykułu jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej terroryzmu, poznanie metod
przeciwdziałania terroryzmowi w Europie i na świecie, a także w Polsce, która działania swoich organów podporządkowuje prawu Unii Europejskiej, NATO i ONZ,
ale przede wszystkim przedstawienie polskiego systemu przeciwdziałania i walki
z terroryzmem, w którym główną rolę odgrywają organy Rzeczypospolitej Polskiej.
Następnie Mariusz Kuskowski prezentuje artykuł: Człowiek tworzy kulturę – kultura
tworzy człowieka – rozważania ogólne nad myślą Jana Pawła II. Artykuł ten zawiera
rozważania na temat tworzenia kultury przez człowieka lub tworzenia człowieka
przez kulturę w nauczaniu Jana Pawła II. Celem artykułu jest przybliżenie nauczania Papieża na temat egzystencji człowieka w otaczającej go kulturze, a także jej
oddziaływań na życie człowieka. Autor przeprowadza czytelnika przez zamyślenia
nad kulturą w nauczaniu Jana Pawła II, która powinna powstawać w pełnej wolności
i prowadzić do wychowania. Katarzyna Głód jest autorką artykułu zatytułowanego:
Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie podkarpackim
w oparciu o dane statystyczne z 2011 i 2012 roku. Artykuł ten zawiera analizę danych
statystycznych odnośnie stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym na
terenie województwa podkarpackiego w latach 2011-2012 oraz przedstawia wnioski
w tym zakresie. Alina M. Basak i Mariola Świderska prezentują artykuł pt. Aspiracje
życiowe młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Artykuł
przedstawia analizy i wyniki badań dotyczących aspiracji życiowych młodzieży
zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym w procesie socjalizacji.
Celem badań było rozpoznanie czynników, które mają dominujący wpływ na aspiracje życiowe młodzieży oraz diagnoza systemów wartości i postaw młodych ludzi
wobec norm współżycia społecznego. Z kolei Jacek Cheda jest autorem artykułu
pt. Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska i jej znaczenie dla bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce. Część 1. Odpowiedzialność cywilna. Artykuł jest
pierwszym z cyklu trzech artykułów poświęconych znaczeniu odpowiedzialności
cywilnej, karnej i administracyjnej prawnej w ochronie środowiska dla bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce. Autor ukazuje, czym jest bezpieczeństwo ekologiczne
i jaki jest jego związek z ochroną środowiska. Przedstawia istotę odpowiedzialności
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cywilnej i wskazuje na jej prawne podstawy, opisując przepisy regulujące kwestie
dotyczące odpowiedzialności cywilnej w ochronie środowiska.
Część drugą prezentowanego czasopisma stanowią dwie recenzje publikacji.
Aneta Woźniakowska-Moskwa przedstawia recenzję książki: Prawo oświatowe
autorstwa Adama Balickiego i Magdaleny Pytel, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2011. Z kolei Roman Pelczar jest autorem recenzji wydawniczej książki
Waldemara Basak i Marka Szydłowskiego, Sądy w Krośnie w latach 1867-2013.
Zarys historyczny, Wydawnictwo Ruthenus, Karpackie Towarzystwo Naukowe
i Oświatowe, Krosno 2013.
Prezentowane rozprawy naukowe i recenzje dotyczą tematów ważnych nie tylko
z naukowego, ale również ze społecznego punktu widzenia. Wyrażamy więc nadzieję, że przestawiona publikacja nie tylko zachęci Czytelników do zapoznania się
z poruszaną w niej problematyką, ale pobudzi także do refleksji i dyskusji naukowej.

ROZPRAWY NAUKOWE

Źródła stresu zawodowego pielęgniarek
zatrudnionych w więziennej ochronie zdrowia
Piotr Jamrozik, Katarzyna Angielczyk

Wstęp
Stres stanowi poważny problem dzisiejszych społeczeństw. Któż z nas nie doświadcza go w swoim codziennym życiu, czy to zawodowym, czy rodzinnym. Zagrożenie
stresem dotyczy każdego z nas. W przeszłości przedstawiciele świata medycznego
nie przywiązywali dużej wagi do stresu. Dziś lekarze, psycholodzy przyznają, że
stres stanowi prawdziwy problem, nie tylko medyczny.
Stres jest nierozerwalnie związany z pracą zawodową - nasze życie zostało
zdominowane przez pracę. Może mieć on wiele źródeł. Między innymi właśnie
miejsce pracy, warunki w jakich jest ona wykonywana, oraz interakcje społeczne
mogą przyczynić się do sytuacji stresowych. Przedłużający się stres zawodowy, oraz
przekroczenie poziomu optymalnego dla jednostki, może skutkować następstwami
w zakresie funkcjonowania emocjonalno-poznawczego, sprawności intelektualnej,
zmian w zachowaniu, oraz pojawieniem się dolegliwości somatycznych. Do grupy
zawodów trudnych, niebezpiecznych, a zarazem o wysokim poziomie sytuacji
stresujących należy zawód pielęgniarki. Głównym celem pracy jest ocena wpływu specyfiki pracy pielęgniarek zatrudnionych w więziennej ochronie zdrowia
na występowanie stresu zawodowego. Przyjęto założenie, że istniejące w służbie
więziennej uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne stwarzają możliwość występowania sytuacji stresowych u pielęgniarek tam zatrudnionych.

Działalność więziennej ochrony zdrowia
W naszym społeczeństwie panuje przekonanie, że pacjenci chorzy w więzieniu
traktowani są inaczej – są zaniedbywani, czy lekceważeni, bo są zdemoralizowani,
„źli’’. Tymczasem osoby pozbawione wolności traktowane są z należytym szacunkiem, przede wszystkim dlatego, że są ludźmi i należy się im poszanowanie godności osobistej, że są pacjentami, tak jak każdy z nas - mimo, że wyizolowanymi
ze społeczeństwa.
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Działalność więziennej ochrony zdrowia różni się swą specyfiką od funkcjonowania pozawięziennych, wolnościowych placówek medycznych i jest ona regulowana
innymi przepisami prawymi1.
Więzienna ochrona zdrowia jest odpowiedzialna za sprawowanie opieki zdrowotnej nad osobami przebywającym w jednostkach penitencjarnych (tj. w zakładach
karnych i aresztach śledczych), zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego Wykonawczego2 i Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 23.12.2010 roku, w sprawie
udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności.
Według przepisów Kodeksu Karnego Wykonawczego osoby pozbawione wolności, przebywające w zakładach karnych korzystają ze wszystkich świadczeń medycznych, które są w 100% bezpłatne: profilaktyka, porady lekarskie, diagnostyka,
konsultacje specjalistyczne leczenie, rehabilitacja, stomatologia i protetyka, zaopatrzenie okulistyczne, ortopedyczne, oraz orzekanie o stopniu niepełnosprawności.
Osoby te poddawane także są wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom
lekarskim. W więziennym lecznictwie nie ma więc ograniczeń udzielania świadczeń zdrowotnych.
Do zadań ochrony zdrowia należy:
– zapewnienie świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki, diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej
– nadzór nad warunkami sanitarnymi, zdrowotnymi i żywieniem w jednostkach
– z aopatrzenie w leki, materiały medyczne3
– szerzenie oświaty zdrowotnej, promocja zdrowia
– współpraca z pozawięziennymi placówkami medycznymi, gdy udzielenie pomocy medycznej nie jest możliwe w warunkach więziennej ochrony zdrowia4.
Mimo, że więzienna ochrona zdrowia stara się zabezpieczyć potrzeby osób osadzonych w zakresie świadczeń medycznych, zdarza się, że musi ona korzystać
z pomocy cywilnej ochrony zdrowia, szczególnie w przypadkach, kiedy zachodzi
1.	G. Korwin-Szymanowski, Więzienna służba zdrowia w liczbach, „Forum Penitencjarne” 2010,
nr 11, s. 15.
2. Kodeks Karny Wykonawczy z dn. 06.06.1997 r., Wydawca CZSW, Warszawa 2003.
3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 23.12.2010 r.
4.	M. Ickiewicz-Sawicka, Podstawowe przepisy dotyczące więziennej opieki zdrowotnej, „Przegląd
Więziennictwa Polskiego” 2005, nr 47-48, s. 67-69.
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konieczność natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej ze względu na zagrożenie życia, lub zdrowia skazanego, przeprowadzenia specjalistycznych badań,
czy leczenia, a więzienna służba zdrowia nie ma takiej możliwości np. kardiologia
interwencyjna, zabiegi neurochirurgiczne, czy rezonans magnetyczny.
Więzienne zakłady opieki zdrowotnej, które wchodzą w skład jednostek penitencjarnych posiadają ambulatoria, szpitale, pracownie diagnostyczne, gabinety stomatologiczne, pracownie rehabilitacji. Obecnie do dyspozycji osób pozbawionych
wolności pozostaje 157 ambulatoriów i 13 szpitali więziennych, z 36 oddziałami
o różnym profilu i łącznej liczbie łóżek 1076 (dane z czerwca 2010r.). Szpitale te
posiadają specjalistyczne oddziały - detoksykacyjny, internistyczny, internistyczny
dla przewlekle chorych, neurologiczny, laryngologiczny, psychiatryczny, rehabilitacyjny, chirurgiczny, dermatologiczny, hepatologiczny, ginekologiczno-położniczy,
okulistyczny, ortopedyczny, przeciwgruźliczy.

Praca pielęgniarki w więzieniu
Więzienie jest instytucją totalną, specyficznym miejscem, uznawanym za najbardziej negatywną formę izolacji człowieka, jest najbardziej drastycznym sposobem
ukarania człowieka5. Człowiek bowiem zostaje pozbawiony wolności, odizolowany od społeczeństwa, pozostaje w środowisku, w którym uzależniony jest od
innych - od personelu więziennego. Totalność więzienia polega na ograniczeniu
swobód osób tam przebywających, tworzeniu odrębnego świata, który rządzi się
własnymi prawami, gdzie stosuje się zakazy, regulaminy, a codzienne życie przebiega wg określonego porządku (posiłki, spacery, kąpiel). Pozbawia też człowieka
możliwości decydowania o sobie, wreszcie zmusza go do życia na ograniczonym
obszarze (w obrębie celi, miejsca spacerowego). Warunkiem funkcjonowania instytucji penitencjarnych jest zatrudniony w nich personel więzienny. Personel można
podzielić na trzy kategorie, biorąc pod uwagę częstość kontaktów z osadzonymi:
– funkcjonariusze, którzy pracują w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi pracownicy ochrony, wychowawcy, psycholodzy, terapeuci, pracownicy ochrony
zdrowia
5.	M. Ciosek, Psychologia sądowa i penitencjarna, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa
2001; H. Machel, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Wydawnictwo Arche,
Gdańsk 2006.
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– funkcjonariusze, mający ograniczony kontakt z osobami pozbawionymi wolności – dział ewidencji, kadra kierownicza
– funkcjonariusze, którzy maja sporadyczną styczność z więźniami lub nie mają
jej wcale – zewnętrzna służba ochronna, kierowcy, pracownicy kadr, działu
finansowego, personel Centralnego Zarządu Służby Więziennej.
Funkcjonariusze podejmujący pracę w służbie więziennej muszą być świadomi
specyfiki i wymagań, jakie stawia przed nimi służba. Ta specyfika polega m.in. na
paramilitarności instytucji, na pełnej dyspozycyjności (w razie potrzeby), zmianowości pracy, niejednokrotnie pracy po godzinach – dla dobra służby, udziału
w szkoleniach, kursach (czasami poza miejscem zamieszkania), pracy z przestępcami, często bardzo niebezpiecznymi. Ze względu na charakter pracy i miejsce
personel musi dysponować określonymi cechami osobowości, profesjonalną wiedzą
i przygotowaniem zawodowym, dobrym stanem zdrowia, sprawnością fizyczną
i odpornością na stres.
Pielęgniarki – funkcjonariusze Służby Więziennej wykonują swe obowiązki
i zadania w szczególnych warunkach – z ludźmi nieprzystosowanymi społecznie,
agresywnymi, zdemoralizowanymi i niebezpiecznymi. Warunki pracy, rosnące
wymagania stawiane pracownikom, coraz bardziej niebezpieczni przestępcy są dowodem na to, że zawód ten staje się coraz bardziej odpowiedzialny i niebezpieczny.
Według M. Cioska stres zawodowy funkcjonariuszy więziennych jest związany przede
wszystkim z rolą zawodową i charakterem wykonywanej pracy, z kontaktami z osobami pozbawionymi wolności, relacjami z przełożonymi oraz z organizacją pracy.
Stres personelu więziennego, w tym także pielęgniarek jest więc specyficzny
i niewątpliwie szkodliwy. Praca pielęgniarki w więziennictwie różni się od pracy
w cywilnej ochronie zdrowia i charakteryzuje się wysokim poziomem odczuwanego
stresu. Z czego wynika ta szczególna stresogenność więzienia, jako miejsca pracy?
Wynika ona zarówno z czynników stresogennych związanych z wykonywaniem
obowiązków pielęgniarki, ale dodatkowo nakładają się czynniki stresogenne związane z wykonywaniem obowiązków funkcjonariusza. Należy pamiętać, że pielęgniarka zatrudniona w służbie więziennej jest przede wszystkim funkcjonariuszem,
a dodatkowo pełni rolę pracownika więziennej ochrony zdrowia Personel medyczny
obciążony jest obowiązkami pozamedycznymi – bierze udział w przeszukaniach,
konwojach, transportach, czy widzeniach. Musi być, tak jak pozostali funkcjonariu-
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sze w pełni dyspozycyjny i respektować narzucone obowiązki i zadania służbowe.
W pracy pielęgniarki więziennej można wyróżnić stresory specyficzne dla obu
wykonywanych przez nią zawodów – pielęgniarki i funkcjonariusza.
Źródła stresu specyficzne dla pracy pielęgniarki można podzielić na sześć grup6:
– związane ze specyfiką pracy, czujność i koncentracja uwagi, nadmiar obowiązków, obciążenia fizyczne (podnoszenie, zmiana ułożenia pacjentów), podejmowanie szybkich decyzji i działań
– związane z organizacją pracy: praca zmianowa, presja czasu, zła organizacja
pracy, nadmierna biurokracja
– kontakty międzyludzkie: brak wsparcia ze strony współpracowników, przełożonych, konflikty, rywalizacja, relacje z pacjentami
– czynniki psychologiczne: m.in. odpowiedzialność za ludzkie życie, niski prestiż
zawodu, niskie płace, zagrożenie własnego zdrowia
– warunki pracy: hałas, złe warunki pracy, brak niezbędnego sprzętu, kontakt
z wydzielinami, wydalinami pacjentów, które stanowią materiał potencjalnie
zakaźny
– zaburzenia funkcjonowania na poziomie dom - praca: praca zmianowa7.
Wymienione czynniki już same w sobie mogą być źródłem stresu, a dodatkowym
obciążeniem są jeszcze stresory związane z pełnieniem służby przez pielęgniarki
więzienne. Można je podzielić na dwie grupy8:
1. Stres wynikający z konieczności bezpośredniej pracy i kontaktu z osadzonymi.
Pielęgniarka podczas wykonywania obowiązków musi liczyć się z zagrożeniami,
jakie niesie ze sobą bezpośredni kontakt z więźniami, szczególnie tymi z zaburzeniami psychicznymi, czy uzależnionymi od alkoholu, gdyż zachowania ich bywają
nieprzewidywalne i agresywne. Pielęgniarka wykonując czynności medyczne musi
zachować szczególną ostrożność, ale przede wszystkim nie może okazywać strachu
6.	N. Ogińska-Bulik, Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła, konsekwencje, zapobieganie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.
7.	N. Ogińska-Bulik, M. Kaflik-Pieróg, Stres zawodowy w służbach ratowniczych, Wydawnictwo
WSHE, Łódź 2005.
8.	Z. Jasiński, A. Kurek, D. Widelak (red.), W dziewięćdziesięciolecie polskiego więziennictwa.
Księga jubileuszowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008.
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przed kontaktami. Mimo, że wykonuje ona swe czynności w obecności funkcjonariuszy działu ochrony powinna być świadoma, że nie zawsze uda się jej uniknąć
nieoczekiwanej agresji ze strony więźnia (uderzenie, szarpanie, oblanie wodą, czy
też agresja słowna, niekiedy bardzo wulgarna). Niekorzystnie wpływa też świadomość częstego kontaktu z osobami zarażonymi wirusem HIV, czy chorymi na
AIDS, do tego agresywnymi – zwiększa się wówczas ryzyko ekspozycji zawodowej
w przypadku jakichkolwiek działań interwencyjnych. Kontakt ze specyficzną grupą
pacjentów – więźniów, niebezpiecznych, roszczeniowych, czy nieprzewidywalnych
w swym zachowaniu wywołuje poczucie zagrożenia utraty zdrowia, lub życia – bo
przecież nie należy zapominać, że praca w służbie więziennej wiąże się z takim
zagrożeniem.
2. Stres związany z wykonywaniem pracy.
Bardzo dużym źródłem stresu pielęgniarek jest odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie a nawet życie więźniów. Ze strony personelu medycznego wymagana
jest wnikliwa obserwacja stanu zdrowia pacjentów, szczególnie hospitalizowanych
w szpitalu więziennym, wykonywanie czynności pielęgniarskich zgodnie z procedurami i skrupulatne prowadzenie dokumentacji. Mało osób bowiem wie, że każda
śmierć pacjenta jest szczegółowo rozpatrywana przez prokuraturę, która prowadzi
postępowanie wyjaśniające okoliczności śmierci – nawet jeśli zgon nastąpił z przyczyn naturalnych np. nowotworu.
Szczególnym źródłem stresu jest konflikt pomiędzy pełnionymi przez pielęgniarkę rolami zawodowymi. Jako funkcjonariusz zobowiązana jest ona (przy
współpracy z pozostałym personelem więziennym) do utrzymania ładu, porządku i dyscypliny w placówce więziennej – zarówno w oddziałach mieszkalnych, jak
i szpitalnych. Musi się więc wykazać postawą zdecydowaną, konsekwentną. Z drugiej zaś strony wykonując czynności medyczne, musi przyjąć rolę osoby wrażliwej
na cierpienie, wyrozumiałej, gotowej nieść pomoc, opiekującej się. W tak „innej’’
rzeczywistości jaką jest instytucja więzienna bardzo trudno jest pogodzić obie te
role. Pielęgniarka-funkcjonariusz musi posiadać takie cechy, aby te dwie niezgodności zrównoważyć, tak by pacjent-więzień czuł się pacjentem, ale jednocześnie respektował wewnętrzny regulamin, którego wymaga od niego pielęgniarka. Złożone
i specyficzne warunki służby – wysoka dyscyplina, dyspozycyjność, zmianowość,
presja osadzonych i kontakty z nimi – czasami osobami wysoce zdemoralizowanym,
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to tylko niektóre przyczyny stresu, nie tylko pielęgniarek, ale także pozostałych
funkcjonariuszy SW9.

Zdrowotne skutki pracy w więziennictwie
Długotrwały stres pielęgniarki-funkcjonariusza przynosi negatywne konsekwencje
nie tylko dla niej, ale także dla jej rodziny i miejsca pracy10. Wśród funkcjonariuszy,
pracujących głównie w bezpośredniej styczności z osobami pozbawionymi wolności
dochodzi coraz częściej do wypalenia zawodowego, zaburzeń nerwicowych, chorób
układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa), choroby wrzodowej
żołądka i dwunastnicy, chorób kręgosłupa11. Wiąże się to z występowaniem wśród
pracowników długotrwałego, przewlekłego stresu, który wynika ze specyfiki służby, jej organizacji, atmosfery a przede wszystkim ogromnej odpowiedzialności za
przebywające w więzieniu osoby. Do tego brak podejmowanych działań w zakresie
rozładowania napięć lub niedostateczne działania wpływają na stan zdrowia, samopoczucie i efektywność pracy zatrudnionych tam osób.
Następstwem stresu jest także nadużywanie alkoholu, palenie papierosów, częsta
absencja w pracy, zwolnienia ze służby. Dlatego też bardzo ważne jest podejmowanie działań, które pomagają walczyć ze stresem, lub minimalizować go. Tylko
umiejętność życia ze stresem, radzenie sobie z uciążliwościami jest gwarancją
efektywnego wykonywania obowiązków zawodowych i satysfakcji z pracy, bez
obciążania organizmu.

Cel i założenia pracy
Przedmiotem badań jest problematyka stresu pielęgniarek zatrudnionych w więziennej ochronie zdrowia, a głównie to, czy wysoki poziom stresu wpływa na ich
pracę, jakie są czynniki stresogenne, oraz w jaki sposób radzą sobie one ze stresem.
9.	J.K. Wawrzyniak, W. Basak, Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli jako zjawisko patologizujące
aktywność zawodową, [w:] A. Augustyn, A. Łacina-Łanowski (red.), Znaczenie aktywności
edukacyjnej i zawodowej w życiu człowieka, Łódź-Wodzisław Śląski 2010, s. 198-199.
10.	G. Iwanowicz-Palus, M. Kicia, Aby płonąć trzeba być w ogniu – stres a wypalenie zawodowe
u pielęgniarek i położnych, „Pielęgniarstwo XXI w.” 2005, nr 1/2, s. 74.
11.	G. Korwin-Szymanowski, Choroby związane ze służbą, „Forum Penitencjarne” 2010, nr 11,
s. 13.
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Głównym celem badań jest ocena wpływu specyfiki pracy pielęgniarek zatrudnionych w więziennej ochronie zdrowia na występowanie stresu zawodowego.
Ponieważ cel główny nie pozwoli odpowiedzieć na wszystkie interesujące nas
pytania sformułowano kilka problemów badawczych;
– Jakie czynniki wywołują stres wśród pielęgniarek pracujących w więziennej
służbie zdrowia?
– Jaki jest poziom odczuwanego stresu?
– Jak radzą sobie pielęgniarki ze stresem?
– Czy i w jakim stopniu stres wpływa na pracę pielęgniarek i satysfakcję z wykonywanej pracy?
Starając się odpowiedzieć na powyższe pytania założono, że:
1. Specyfika pracy pielęgniarek zatrudnionych w więziennej służbie zdrowia
w wysokim stopniu wpływa na występowanie stresu zawodowego.
2. Czynnikami wywołującymi stres wśród pielęgniarek są głównie: duża odpowiedzialność, bezpośredni kontakt z osadzonymi, obciążenie psychiczne
i fizyczne związane ze stawianymi wymaganiami.
3. P
 oziom odczuwanego stresu jest wysoki.
4. W celu obniżenia poziomu stresu pielęgniarki najczęściej palą papierosy,
uprawiają sport.
5. Stres zawodowy pielęgniarek w wysokim stopniu wpływa na ich pracę i satysfakcję z jej wykonywania.
Wysunięte założenia wymagają potwierdzenia lub obalenia. Dokonane to zostanie za pomocą przeprowadzonych badań, podczas których użyte zostaną odpowiednio dobrane metody, techniki i narzędzia badawcze.

Metody, techniki i narzędzia badawcze
Narzędziem badawczym w prowadzonych na użytek niniejszej pracy badaniach jest
kwestionariusz ankiety. Kwestionariusz skierowany został do grupy pielęgniarek
zatrudnionych w służbie więziennej. Składa się z dwóch części: pierwsza część – to
pytania ogólne dotyczące charakterystyki badanych osób, tzw. metryczka. Druga
część kwestionariusza zawiera pytania stanowiące istotę badania. Jest ona zaopatrzona w zestaw wielu możliwych odpowiedzi. W badaniach zastosowano nie tylko
kafeterię zamkniętą, polegającą na stosowaniu ograniczonego zestawu możliwych
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odpowiedzi, poza które respondent nie może wyjść. Zastosowano również kafeterię
półotwartą, czyli zestaw możliwych do wyboru odpowiedzi, które będą zawierały
jeden punkt oznaczony słowem „inne”. Punkt ten pozwoli na zaprezentowanie
własnej interpretacji odpowiedzi, jeśli nie będzie się ona mieściła w żadnym zaprezentowanym sformułowaniu. Ankieta jest anonimowa, co pomaga w uzyskaniu
rzetelnych i szczerych odpowiedzi.
Podmiotem badań byli pracownicy medyczni – pielęgniarki i pielęgniarze zatrudnieni w szpitalu więziennym. W badaniach wzięło udział 50 osób, spełniających wymagane kryteria. Respondenci wypełniali ankiety w domach rodzinnych,
a wypełnione wrzucali do przygotowanej „urny”. Zapewniało to anonimowość
i poczucie bezpieczeństwa wszystkim respondentom, co pozwoliło podnieść wartość uzyskanych danych. Ponieważ pracownicy wypełniali ankiety w domu badanie
nie destabilizowało pracy.

Charakterystyka badanej grupy
Opracowanie wyników przeprowadzonych badań przyniosło wyczerpujące odpowiedzi na pytania badawcze oraz pozwoliło na pozytywną weryfikację wszystkich hipotez oraz wysuniętych przypuszczeń. Otrzymano niewiele tendencji niezgodnych z przewidywaniami. W badaniu uczestniczyło ogółem 50 pracowników
medycznych zatrudnionych na etacie pielęgniarskim szpitalu na terenie zakładu
karnego. Jedynym kryterium doboru ankietowanych było zajmowane stanowisko.
W badaniu uczestniczyło 41 kobiet (82%), oraz 9 mężczyzn (18%). Duża przewaga kobiet świadczy o ogólnej tendencji, iż zawód pielęgniarki jest zawodem
sfeminizowanym.
Analizując wiek pielęgniarek stwierdzono, że najwięcej badanych miało od
36-40 lat (30%). Pielęgniarki w wieku 41-45 lat stanowią 18% ogółu badanych.
Najmniej, bo tylko 4 osoby spośród ankietowanych, liczy sobie powyżej 50 lat.
Osoby w wieku do 35 lat stanowią ogółem 36% ankietowanych. Zatem w szpitalu
zakładu karnego większość osób jest w przedziale powyżej 35 roku życia.
Z wiekiem pracowników medycznych jest ściśle związany ich staż pracy. W przedziale do roku zatrudnienia w zawodzie pielęgniarskim była tylko jedna osoba.
Siedmiu ankietowanych (14%) pracuje w tym zawodzie od 1 roku do 5 lat. Dziewięciu respondentów (18%) posiada staż pracy od 6 do 10 lat. Po jedenastu ankie-
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towanych pracuje od 11 do 15 lat, od 15 do 20 lat oraz powyżej 20 lat. Długi okres
pracy świadczy o dużym doświadczeniu, wypracowaniu sobie stylu pracy. Liczba
lat pracy ankietowanych na stanowiskach pielęgniarskich jest wystarczająco duża,
by zaufać wynikom badania.

Wykres 1. Staż pracy w warunkach izolacji więziennej
Źródło: badania własne

Analizując staż pracy w szpitalu więziennym zauważamy, iż największą grupę
stanowią osoby pracujące w przedziale od roku do 5 lat (15 osób – 30%). Najmniejszy staż pracy – do 1 roku zadeklarowały dwie osoby, co stanowi 4% ogółu badanych. Powyżej 15 lat pracuje w tym szpitalu 9 osób. 13 osób udzieliło odpowiedzi,
że pracuje w tymże szpitalu od 6 do 10 lat (26%). Natomiast 11 ankietowanych
zadeklarowało staż pracy pomiędzy 11 a 15 lat. W szpitalu przy zakładzie karnym
pracują osoby z wieloletnim doświadczeniem. Należy jednocześnie zauważyć, iż
wraz z długością stażu maleje liczba zatrudnionych. Zatem po 15 latach pracy na
oddziale dla skazanych następuje odejście pracowników do innej pracy.
W przeważającej części respondenci posiadają wykształcenie średnie. Stanowią
oni 52 % badanych. 13 osób (26%) legitymuje się wykształceniem wyższym licencjackim, a 11 osób wykształceniem magisterskim (22%). Posiadane wykształcenie
warunkuje prawidłową opiekę medyczną.
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Analiza i interpretacja badań
Kolejne pytania związane były ze sprawdzeniem, czy pielęgniarki potrafią sobie
poradzić ze stresem. Jaka jest najczęściej metoda radzenia sobie ze stresem? Na
czyje wsparcie mogą liczyć pielęgniarki. Na to oraz wiele innych pytań starano się
udzielić odpowiedzi poprzez analizę statystyczną uzyskanych badań ankietowych.
Pierwsze pytanie ankiety dotyczyło uzyskania informacji, czy pielęgniarki zatrudnione w więziennej służbie zdrowia chętnie chodzą do pracy. Uzyskane dane
przedstawiono na wykresie 2.

Wykres 2. Czy chętnie chodzi Pani/Pan do pracy?
Źródło: badania własne

Prawie połowa ankietowanych raczej chętnie chodzi do pracy. Taką odpowiedź
zadeklarowało 20 osób (40%). Zdecydowanej odpowiedzi TAK udzieliło 9 osób
(18%) ogółu badanych. Raczej niechętnie chodzi do pracy 16 osób (32%), a niechętnie 5 ankietowanych (10%). Duży odsetek, łącznie 21osób (42%) niechętnie
chodzi do pracy, co świadczy o obawie, niepewności dnia codziennego. Obawiają
się trudnych sytuacji, zadań, które mają wyczerpujący charakter. Według uzyskanych danych połowa respondentów (25 osób – 50%) chodzi do pracy z poczucia
obowiązku. Z obojętnością idzie do pracy 6 osób (12%), a z poczuciem lęku i oba-
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wami 7 ankietowanych (14%). Z zadowoleniem do pracy idzie 11 respondentów,
co stanowi 22% ogółu badanych. W badanej grupie przeważają nastawienia niekorzystne, które mogą wpływać na jakość wykonywanej pracy.
Zdania respondentów na temat konieczności występowania stresu w miejscu
pracy są podzielone. Prawie połowa z nich – 22 osoby, uważa, że stres jest potrzebny,
ale w pewnym stopniu, odpowiedzi „zdecydowanie tak’’– udzieliło 6% badanych.
21 osób (42%) uważa, że stres w miejscu pracy nie jest potrzebny. Destrukcyjne
działanie stresu może spowodować wypalenie zawodowe. 4 osoby nie mają zdania.
Środowisko pracy zawiera wiele różnych stresorów. Jednak odbiór sytuacji stresującej jest różny, gdyż nie każda sytuacja jest jednakowo stresogenna dla danej
osoby. Stres w pracy odczuwa 41 osób (82%). Tylko 9 ankietowanych zadeklarowało,
że ich pracy nie towarzyszy stres. Największa grupa pracowników stwierdziła, iż
często odczuwa stres w pracy. Taką odpowiedź udzieliło 24 respondentów (48%).
13 osób (26%) odczuwa stres bardzo często. Rzadko i bardzo rzadko odczuwa stres
łączna grupa 13 ankietowanych. Ani jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi – nigdy.
Wskaźnik odczuwania stresu w pracy jest wysoki. W sumie 37 osób zadeklarowało,
że stres towarzyszy im często, lub bardzo często.
Reasumując powyższe dane uzyskane w pierwszej części ankiety należy stwierdzić, iż personel medyczny pracujący w więziennej ochronie zdrowia często odczuwa stres, który utrzymuje się na wysokim poziomie. Połowa respondentów uważa,
że stres jest koniecznym elementem ich pracy, jednocześnie druga grupa zaprzecza
takiemu stanowisku. Większość pracowników idzie do pracy z obowiązku (50%).
Zatem zostało potwierdzone założenie, iż poziom stresu personelu medycznego,
mającego częsty kontakt ze społecznością więzienną, jest wysoki.
Na podstawie analizy wyników przeprowadzonej ankiety wiemy, że pracownicy
służby więziennej zatrudnieni w szpitalu są pod stałą presją stresu. Według opinii
ankietowanych stres wpływa przede wszystkim destrukcyjnie na pracę. Niemal
w równym stopniu respondenci określili, że stres utrudnia koncentrację (26 badanych – 52%), zwiększa ryzyko popełnienia błędu (25 osób – 50%), powoduje
zmęczenie (24 osoby), oraz zniechęca do podejmowania działań (21 osób).Tylko
8 osób (16%) wskazało na pozytywne działanie stresu – mobilizację do działania.
Stres wpływa znacząco na poziom satysfakcji z wykonywanej pracy. Brak satysfakcji z pracy wiąże się z obniżeniem poczucia dokonań osobistych, pracownik
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odczuwa spadek własnych kompetencji. W większości ankietowani zadeklarowali
średni poziom satysfakcji z pracy (58%). Siedem osób określiło go jako duży (14%),
a 14 jako mały (28%). Nikt nie stwierdził braku odczuwania satysfakcji z pracy.
Istotnym problemem pracowników jest możliwość awansu zawodowego, która
jest narzędziem motywującym do pracy i stanowi jedną z podstawowych wartości w życiu zawodowym. W badanej grupie uzyskane dane dotyczące możliwości
awansu rozłożyły się prawie równomiernie. 27 osób (54%) stwierdziło, że nie ma
możliwości awansowania, a 23 osoby (46%), że taka możliwość istnieje. Awans
zawodowy jest ściśle związany z wykształceniem, doświadczeniem, stażem pracy.
W szpitalnym więzieniu istnieją możliwości awansu personelu pielęgniarskiego.
Podsumowując powyższe analizy należy stwierdzić, iż poziom satysfakcji pracowników jest średni (58% respondentów), natomiast w wysokim stopniu wpływa
on na wykonywanie obowiązków zawodowych (52% ankietowanych twierdzi, że
utrudnia koncentrację, a 50% podaje, że zwiększa ryzyko popełnienia błędu). Przyjęte założenie: stres zawodowy pielęgniarek w wysokim stopniu wpływa na ich pracę
i satysfakcję z jej wykonywania, nie zostało po części potwierdzone w badaniu.

Wykres 3. Źródła stresu w pracy (możliwość wielu odpowiedzi)
Źródło: badania własne
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Z przeprowadzonych badań wynika, że najczęstszą przyczyną sytuacji stresowych w pracy respondentów jest duża odpowiedzialność, oraz wymagania. Po
35 osób zadeklarowało taką odpowiedź. Kontakty z osadzonymi są źródłem stresu
u 23 respondentów. W mniejszym stopniu źródłami stresu są: praca zmianowa,
konieczność szybkiego podejmowania decyzji.
Oprócz powyższych czynników będącymi źródłami i stresu w pracy możemy
również wyróżnić czynniki związane ze sposobem wykonywania pracy oraz pełnieniem roli organizacyjnej. Na poziomie organizacji ankietowani jako istotne
źródła stresu wymienili: nadmiar obowiązków (44 osoby), dużą odpowiedzialność
(44 osoby). Pracownicy mają nie najlepsze relacje z przełożonymi. Z tego względu,
jeżeli mówimy o stresie pracowników działu medycznego szpitala więziennego,
to należy go rozpatrywać również z perspektywy organizacyjnej, a nie tylko psychologicznej. Ze stresem ściśle związane są jego objawy. Przedstawia to wykres 4.

Wykres 4. Objawy stresu (możliwość wielu odpowiedzi)
Źródło: badania własne
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Najwięcej osób – 30, stwierdziło, że są nerwowe. Kolejnym objawem jest zmęczenie – 25 osób. Z powodu stresu cierpi na migrenę 17 osób. Inne objawy to: wzrost
ciśnienia, napięcie mięśni, bóle brzucha.
Wśród czynników nadmiernie stresujących personel medyczny pracujący w szpitalu więziennym jest agresja osadzonych. Respondenci narażeni są na agresję ze
strony osadzonych. 25 osób (50%) podaje, że często spotyka się z agresją w pracy.
Tylko 3 respondentów podało, że nie doznało zachowań agresywnych. 28 ankietowanych (56%) stwierdziło, iż w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych
zdarzały się sytuacje, w których narażone zostało ich zdrowie i życie. Najczęściej
personel był narażony na agresję słowną – 40% i fizyczną – 10%. Agresja fizyczna przybierała następujące formy: czynna napaść, pobicie, polanie gorącą wodą,
herbatą, szarpanie, kopnięcie. Według 44% badanych, świadomość zagrożenia
w dużym stopniu powoduje wystąpienie stresu. Jako średni oceniło 34%. Tylko
7 osób (14%) twierdzi, że świadomość zagrożenia w małym stopniu wpływa na
wystąpienie stresu. Podsumowując powyższą część badań - źródłem stresu jest
duża odpowiedzialność, obciążenie psychiczne i fizyczne związane ze stawianymi
wymaganiami, bezpośredni kontakt z osadzonymi. Pracownicy są pod stałą presją
zagrożenia swego zdrowia. Przyjęta we wstępie badań hipoteza został potwierdzona.
Kolejna grupa pytań dotyczyła problemu radzenia sobie ze stresem. Według
badań 40 osób - 80% podejmuje działania w celu zmniejszenia stresu. Radzenie
sobie ze stresem zależy od możliwości jednostki, jej cech: inteligencji, uzdolnień,
umiejętności, wiedzy, osobowości i temperamentu, wyglądu zewnętrznego, doświadczenia w zakresie radzenia sobie z wymaganiami. Niektórych reakcji stresowych nie da się uniknąć, ale można je złagodzić. 18 osób zadeklarowało, że aby
obniżyć poziom stresu palą papierosy. Ogólnie jest przyjęte, że papieros „uspokaja”.
Jest to moment wyciszenia, refleksji, uspokojenia. Człowiek palący „zajmuje” ręce
papierosem, odsuwa się od stresora. Piętnaście osób pogrąża się w myślach. Dobrze,
jeśli te myśli nie dotyczą sytuacji, która wpłynęła na pojawienie się stresu. 12 respondentów zadeklarowało uprawianie sportu. Odreagowanie napięcia poprzez
sport przynosi na dłuższy czas uspokojenie Jedenaście osób korzysta z pomocy
psychologa, psychoterapeuty, a dziesięć sięga po leki uspokajające. Najmniej 3 osoby
sięgają po alkohol. Tylko 4 osoby nie stosują żadnych technik.
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Wykres 6. Sposoby radzenia sobie ze stresem
Źródło: badania własne

Wsparcie społeczne w miejscu pracy udzielane przez przełożonych, współpracowników spełnia ważną funkcję łagodzenia stresu. Ankietowani głównie szukają
pomocy u bliskich – 15 osób (30%). U koleżanek z pracy szuka pomocy 14 osób,
a u specjalisty (psychiatry, psychologa) 10 respondentów. Nie szuka pomocy 7 ankietowanych. Ani jedna osoba nie wskazała przełożonego jako osobę, która udzieliłaby pomocy. Wsparcie społeczne można otrzymać tylko w przypadku przyjaznych
relacji z innymi, dostępności innych w przypadku problemów.
Respondenci mogą głównie liczyć na wsparcie rodziny – (80%). Na pomoc koleżanek może liczyć tylko 7 osób, natomiast na pomoc przełożonego nie liczy nikt.
Coraz częściej osoby mające problem ze stresem udają się po pomoc do specjalisty: psychologa, psychiatry, psychoterapeuty. 22 osoby regularnie korzystają
z pomocy specjalisty. Główną przyczyną pójścia do specjalisty jest stres. Spośród
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22 osób, 15 udzieliło twierdzącej odpowiedzi. Siedem osób korzysta z pomocy
specjalisty nie tylko ze względu na problemy ze stresem.
Wydarzenia, mające miejsce w pracy często są analizowane w domu. W ten
sposób pracownik „powtórnie” przeżywa sytuację trudną. Czy jest to powszechne?
Połowa respondentów po powrocie do domu myśli o wydarzeniach, które miały
miejsce w pracy. Czasami o wydarzeniach tych myśli 21 osób (42%); nie myśli 8%
uczestników badań (4 osoby). Specyfika pracy w służbach medycznych sprawia, że
człowiek będąc w domu nie jest pozbawiony balastu odpowiedzialności za zdrowie
innych osób, nawet jeśli są to osadzeni. Dla wielu ludzi obrazy związane z pracą
pozostają na stałe w pamięci. Wspomnienia te mogą być odtwarzane w różnych
momentach, nawet w atmosferze domu rodzinnego.
Podsumowując - w celu obniżenia poziomu stresu pracownicy najczęściej sięgają
po papierosa, pogrążają się w myślach, oraz uprawiają sport. Najczęściej szukają pomocy u bliskich, rzadziej u koleżanek z pracy. Często korzystają z pomocy
specjalistów (psychologa, psychiatry). W głównej mierze mogą liczyć na wsparcie
najbliższej rodziny. W ogóle nie mogą liczyć na pomoc przełożonych. Pomiędzy
przełożonymi kontakty układają się niepomyślnie, źle.
W wyniku przeprowadzonych badań nie do końca została potwierdzona hipoteza, że w celu obniżenia poziomu stresu pielęgniarki zatrudnione w więziennej
ochronie zdrowia najczęściej palą papierosy, oraz uprawiają sport. Założenie, że
najczęściej palą papierosy potwierdziło się. Uprawianie sportu znalazło się jako trzeci sposób radzenia sobie ze stresem, ustępując miejsca „pogrążaniu się w myślach”.
Zdaniem 30 ankietowanych (60% osób) stres zawodowy niekorzystnie wpływa
na ich życia prywatne. Natomiast 40% stwierdziło, że stres przeżywany w pracy
nie ma wpływu na ich prywatne życie.
Duże obciążenie stresem, mała satysfakcja z pracy mogą spowodować zmianę
pracy. Czy ankietowani w najbliższej przyszłości planują zmienić miejsce pracy?
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Wykres 7. Planowanie zmiany miejsca pracy
Źródło: badania własne

Połowa respondentów nie planuje zmiany miejsca pracy. 10 osób (20%) zdecydowanych jest zmienić pracę, a 15 (30%) nie wie. Decyzji o podjęciu zmiany pracy
towarzyszy wiele negatywnych emocji. Osoby, które podjęły decyzję o odejściu nie
chcą się angażować w obowiązki, prace wykonują niestarannie, niedbale. Osoby,
które są zadowolone z pracy, nie wyobrażają sobie innej pracy.
Pracownicy znając trudne i odpowiedzialne warunki pracy mogą ją komuś polecać, lub odradzać. Prawie połowa ankietowanych (24 osoby – 48%) ma trudności z udzieleniem odpowiedzi na tak postawione pytanie. Z jednej strony wysoki
stres, obciążenie emocjonalne odpowiedzialność, zagrożenie życia, mała możliwość
awansu, wymagania, sprawiają, że jest to praca postrzegana jako trudna, niebezpieczna. Z drugiej strony, wyższe płace, regulowany czas pracy, stałość zatrudnienia
są czynnikami przemawiającymi za jej atrakcyjnością. 20 osób (40% badanych)
odradziłoby innym osobom podjęcie pracy z osadzonymi. Tylko 6 osób (12%)
zdecydowanie nie odradziłoby podjęcia pracy w Zakładzie Karnym.
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Dyskusja i wnioski
W prezentowanej pracy podjęto próbę oceny stresu pielęgniarek zatrudnionych
w więziennej ochronie zdrowia. Badania ankietowe zostały przeprowadzone wśród
pielęgniarek zatrudnionych w szpitalu więziennym. W przeważającej części uczestniczkami badań były kobiety – 82%, w średnim wieku, przeważnie legitymujące
się średnim wykształceniem. Są to osoby z dużym doświadczeniem zawodowym,
większość z nich pracuje w warunkach izolacji ponad 6 lat. Badając poziom stresu
osób zatrudnionych w więziennej ochronie zdrowia brano pod uwagę stres związany głównie z życiem zawodowym badanych osób. Połowa uczestników badania
stwierdziła, że stres jest elementem potrzebnym w pracy zawodowej, ale w pewnym stopniu. Występowanie stresu w pracy zadeklarowało 82% badanych, z czego
24 osoby doświadczają go często w wysokim stopniu. Do głównych źródeł stresu
należy zaliczyć dużą odpowiedzialność, oraz wymagania (po 35 osób zadeklarowało
taką odpowiedź), kontakty z osadzonymi – 23 osoby. W mniejszym stopniu na stres
wpływają: praca zmianowa, konieczność szybkiego podejmowania decyzji. Wśród
czynników stresogennych tkwiących w organizacji pracy ankietowani jako istotne
źródła stresu wymienili: nadmiar obowiązków, dużą odpowiedzialność (44 ankietowanych). Ważnym czynnikiem stresującym jest agresja osadzonych. 50% badanych
doświadczyło w swej pracy agresji fizycznej, słownej, ze strony więźniów. Objawami
stresu według ankietowanych jest nerwowość (30osób), zmęczenie (25 osób), migrena (17 respondentów). Wiele osób odczuwa wzrost ciśnienia, napięcie mięśni,
bóle brzucha. Pomimo dużego poziomu stresu ankietowani w większości zadeklarowali średni poziom satysfakcji z pracy (29 osób - 58%). Siedem osób określiło go
jako duży (14%), a 14 jako mały (28%). Według uczestników badania stres wpływa
na wykonywaną pracę - utrudnia koncentrację (26 respondentów), zwiększa ryzyko
popełnienia błędu (25 osób), powoduje zmęczenie (24 osoby) oraz zniechęca do
podejmowania działań. Do pracy połowa uczestników ankiety chodzi z obowiązku.
Ważnym problemem badawczym było ustalenie w jaki sposób pielęgniarki radzą
sobie ze stresem. Wyniki dotyczące radzenia sobie ze stresem w pracy są optymistyczne. 40 ankietowanych (80%) zadeklarowało, że podejmuje działania w celu
zmniejszenia napięcia związanego ze stresem. Działania te dotyczą różnych sfer
ich aktywności. Najczęściej respondenci palą papierosy (18 osób), rozmyślają –
15 osób, uprawiają sport – 12 osób. Z pomocy psychologa, terapeuty, psychiatry
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korzysta 11 osób. W przypadku problemów zawodowych respondenci najczęściej
po pomoc zwracają się do bliskich osób w rodzinie (30%), oraz do koleżanek
z pracy (28%). Nie poszukują pomocy u przełożonych, gdyż jak twierdzą nie mogą
liczyć na ich wsparcie. Według 60% badanych stres niekorzystnie wpływa na życie rodzinne. Negatywne skutki stresu w pracy zawodowej przenoszą się na życie
prywatne. Pomimo stresującej pracy połowa respondentów nie zamierza zmieniać
miejsca pracy. Kwestia odradzania innym podjęcia pracy w zakładzie karnym nie
została jednoznacznie wyjaśniona. 48% badanych udzieliło odpowiedzi „trudno
powiedzieć”, 40% zdecydowanie odradziłoby podjęcie pracy, natomiast 12% nie
odradziłoby podjęcia pracy.
Wnioski:
1. Miejsce pracy – szpital więzienny warunkuje występowanie czynników stresogennych.
2. Poziom stresu odczuwanego przez pielęgniarki pracujące z osadzonymi jest
wysoki – 54% respondentów
3. Pielęgniarki pracujące ze skazanymi za najdotkliwsze źródła stresu uznały
nadmiar obowiązków i dużą odpowiedzialność (po 35 osób udzieliło takiej
odpowiedzi), kontakty z osadzonymi – 23 osoby.
4. Pielęgniarki podejmują działania zmniejszające stres i potrafią radzić sobie
z nim. Najczęściej palą papierosy, rozmyślają i uprawiają sport. Znaczna liczba
pielęgniarek korzysta z fachowej pomocy psychologów, psychiatrów, terapeutów. W przypadku problemów znajdują oparcie wśród najbliższych.
5. Pielęgniarki zatrudnione w więziennej ochronie zdrowia nie mogą liczyć na
pomoc przełożonych.
6. Poprzez tworzenie grup wsparcia należy dążyć do zmniejszenia negatywnych
skutków stresu wśród pielęgniarek pracujących ze skazanymi. Wskazanym
byłoby udostępnienie poradnictwa psychologicznego w miejscu pracy. Jednym
z głównych zadań, które należałoby podjąć jest uwrażliwienie kadry kierowniczej na problematykę stresu zawodowego oraz zespołu wypalenia zawodowego.
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Zakończenie
Głównym celem niniejszej pracy była ocena stresu zawodowego pielęgniarek zatrudnionych w więziennej ochronie zdrowia. Praca pielęgniarek zatrudnionych
w więziennej ochronie zdrowia zostaje zmącona faktem zagrożeń, negatywnych
konsekwencji, oraz obecnością czynników sprzyjających dysfunkcjonalności pracy.
Sytuacje stresujące mają miejsce, gdy trudność zadania znajduje się na granicy
możliwości sił fizycznych, umysłowych, lub wytrzymałości nerwowej pielęgniarek. Zawód pielęgniarki, szczególnie w więziennictwie, jest zaliczany do zawodów
trudnych i niebezpiecznych. Związane jest to z obecnością w środowisku różnego
rodzaju czynników ryzyka, które powodują narażenie życia i zdrowia pracownika.
Specyfika i zróżnicowanie zadań realizowanych przez pielęgniarki w więziennej
ochronie zdrowia wynikają przede wszystkim z faktu, że odnoszą się one do osób,
które naruszyły normy obowiązującego prawa, które przysporzyły innym ludziom
cierpienia, wreszcie do osób, które w swym postępowaniu są bezwzględne, agresywne, czy pozbawione ludzkich uczuć. Postępowanie zgodne z etyką zawodową
jest jednym ze składników profesjonalnego podejścia do wykonywanego zawodu.
Szpital więzienny to miejsce, które wymaga od pracujących w nim pielęgniarek
posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności, nie tylko z zakresu wiedzy medycznej, ale również resocjalizacji, psychologii. W pracy z osobami osadzonymi
niezwykle istotnymi czynnikami jest stosunek do osadzonych, oraz stosunek do
wykonywanego zawodu. Specyfika pracy pielęgniarek w Służbie Więziennej w dużym stopniu wpływa na występowanie stresu zawodowego. Stres utrzymany jest
na wysokim poziomie. Sytuacje stresowe związane są ze stawianymi przez służbę
wymogami i mają swoje źródło w dużej odpowiedzialności, obciążeniu psychicznym i fizycznym. Czynnikami stresogennymi są również złe relacje interpersonalne
z przełożonymi (przełożeni nie stanowią dla podwładnych grupy wsparcia), współpracownikami, a także z osadzonymi (głównie osadzonymi, którzy nie dostosowują się do panującego w więzieniu regulaminu). Więźniowie wobec pracowników
często stosują agresję słowną, fizyczną. Unikanie napięć jest wynikiem rozeznania
w potrzebach osadzonych, możliwości zaspokojenia ich potrzeb oraz tworzenia poprawnej atmosfery. Biorąc pod uwagę rozbudowany zakres czynności pielęgniarki,
pracującej z wieloma osadzonymi, możliwość prawidłowych relacji jest znikoma.
Efektywność pracy pielęgniarki zależy również od liczby więźniów przypadających
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na jedną osobę personelu medycznego. Stresorami są również czynniki związane
z rozwojem zawodowym. Połowa respondentów stwierdziła, że nie ma możliwości
awansu zawodowego. Pielęgniarki zatrudnione w więziennej ochronie zdrowia starają się obniżyć poziom stresu. Szukają oparcia wśród najbliższych i u specjalistów.
Negatywne skutki stresu pracy są nie tylko odczuwalne przez pracowników, ale
wpływają również na cały system organizacyjny. Taka sytuacja wymusza konieczność tworzenia i wprowadzania w życie skutecznych rozwiązań praktycznych.
Powinno się chronić pracowników narażonych na silne i długotrwałe działanie
czynników dezorganizujących zachowanie, np. poprzez rotacje stanowisk. Osoby
o długim stażu należy przenosić do czynności administracyjnych lub kontrolnych.
Należy budować wspierający klimat organizacyjny. Trzeba stwarzać pracownikom
możliwość uświadamiania sobie własnego potencjału i wykorzystania go w procesie
rozwoju zawodowego. Dobrym rozwiązaniem byłoby dostarczanie wiedzy na temat
stresu zawodowego, jego przyczyn, objawów, konsekwencji i działań zaradczych.

Streszczenie
Głównym celem pracy była ocena stresu zawodowego pielęgniarek zatrudnionych w więziennej ochronie zdrowia i ustalenie, czy takie miejsce pracy jakim jest
więzienie ma wpływ na jego występowanie. W pracy przedstawiono podstawowe,
oraz najważniejsze zagadnienia i problemy związane ze stresem zawodowym, które
mogą wystąpić w pracy pielęgniarek pracujących w więzieniu. Pierwsza część pracy
dotyczy stresu zawodowego, który jest nierozerwalnie związany z wykonywaną
pracą. Omówiona jest także organizacja więziennej opieki medycznej, oraz specyfika więzienia, jako miejsca pracy. W opracowaniu zaprezentowano - na podstawie
analizy dostępnej literatury, że praca pielęgniarek z osobami skazanymi jest pracą
wysoce stresującą, której częstą konsekwencją jest wypalenie zawodowe. W dalszej części omówiona została metodologia badań. Przedstawiono w nim główne
cele pracy, założenia, scharakteryzowano metody badawcze, oraz zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badan własnych. Podsumowując: w pracy została
przedstawiona ciekawa i bogata, poparta własnymi badaniami problematyka stresu
w pracy pielęgniarek. Opracowanie to szczegółowo omawia wpływ specyfiki pracy
na poziom odczuwanego stresu i satysfakcję z wykonywanego zawodu. Wskazuje
najczęstsze źródła stresu, oraz sposoby jego obniżania.
Słowa kluczowe: stres zawodowy, więzienia, pielęgniarki.
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Summary
Sources of occupational stress of nurses working in prison health care
This study aimed to analyse stress vulnerability among nurses working in prisons
and to find out whether working in such a setting significantly affect work stress.
The study presents basic and the most crucial problems concerning occupational
stress which may appear among nurses working in prisons. The first part of the work
concerns occupational stress as an indispensable part of a job. Moreover, system
of medical care in prisons and peculiar character of prison as a place of work were
discussed. On the basis of literature analisation it was presented that working with
prisoners is very stressfull and often results in occupational burnout. In further part,
there was discussed the research’s methodology which consists of presentation of
main aims and assumptions of the study, characterization of methods of the study
and presentation of the results of the research. Summarizing, the problem of stress
experienced by nurses working in prisons was presented in an interesting, supported by own researches way. The study describes, in details, influence of peculiar
character of this kind of job in the area of stress and satisfaction. the study indicates
the most often sources of stress and gives ways of decreasing it.
Keywords: occupational stress, prisons, nurses.
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Zbrojna inwazja Japonii na Koreę w latach
1592-1598
Katarzyna Basak, Waldemar Basak
Pod koniec XVI wieku Chiny z rządzącą dynastią Ming 明朝 zajmowały dominującą pozycję na obszarze wschodniej Azji. Sytuacja ta zmieniła się diametralnie w 1591 roku, gdy Japonia zjednoczyła się pod rządami Toyotomi Hideyoshi
豊臣秀吉1. W kraju Kwitnącej Wiśni zakończył się wtedy okres, który ze względu
na długą kampanię wojenną i często wybuchające wojny domowe, historycy nazwali
„kraj w stanie wojny” sengoku-jidai 戦国時代.
1.	Ur. 2 lutego 1536 r. lub 17 marca 1537 r., zm. 18 września 1598 r. Jego ojciec był chłopem, który
służył jako ashigaru 足軽 (lekkonodzy to żołnierze piechoty, zatrudniani przez samurajów
w feudalnej Japonii. Pomimo iż wzmianki o nich pochodzą z 1300 roku, zostali zatrudnieni na
bardzo szeroką skalę dopiero w okresie Muromachi 室町時代, podczas Shogunatu Ashikaga
足利幕府). Z powodu odniesionych ran ojciec został inwalidą, a Hideyoshi idąc w jego ślady,
wstąpił do armii pod rządami Ody Nobunagi 織田信長 (ur. 23 czerwca 1534 r. w Nagoi, zm. 21
czerwca 1582 r. w Kioto). Szybko awansował i stał się jego najbardziej zaufanym generałem Nobunagi. Po zabójstwie Nobunagi w 1582 roku został jego mścicielem pokonując pod Yamazaki
armię zdrajcy – Mitsuhide Akechiego 明智光秀 (ur. 1528 zm. 2 lipca 1582). Przez następne
dwa lata Hideyoshi walczył z dziewięcioma dużymi koalicjami daimyō pod przywództwem
rodów Hōjō 北条氏, Takeda 武田氏, Uesugi 上杉氏, Tokugawa 徳川氏, Mōri 毛利, Chōsokabe 長宗我部, Ōtomo 大友, Ryūzōji 龍造寺, Shimazu 島津氏. Następnie trzy koalicje:
Uesugi, Tokugawa i Mōri sprzymierzyły się z Hideyoshim, a jego głównym zadaniem stało się
wyeliminowanie pozostałych. W 1585 roku udało mu się spełnić jedno z głównych dążeń Nobunagi, pokonać ród Chōsokabe i zdobyć wyspę Shikoku 四国. Zdobycie tej wyspy pozwoliło
mu na swobodne przekroczenie morza, i dzięki temu w 1587 roku skierował swoją dwustuosiemdziesięciotysięczną armię na wyspę Kyūshū 九州. Ōtomo i Ryūzōji z północnej części
Kyūshū utracili już swoją dawną potęgę i dlatego uznali władzę Hideyoshi. Shimazu również
ulegli jego przeważającym siłom. W 1590 roku z dwustoma tysiącami żołnierzy wkroczył do
Regionu Kantō 関東地方i rozpoczął oblężenie Zamku Odawara 小田原城. Dwa miesiące
później ród Hōjō skapitulował, a reszta daimyō przystąpiła do sojuszu. Tym samym zjednoczył
całą Japonię, a wszystkie ziemie należały bezpośrednio do niego lub do jego zaufanych wasali.
Jest uważany za jednego z najpotężniejszych władców Japonii. (J. Black, War in the early modern
world, London 1999, s. 59; S. Turnbull, Samurai Invasion: Japan’s Korean War 1592-98, London
2002, s. 14; J.W. Hall, Japonia od czasów najdawniejszych do dziś, Warszawa 1979, s. 125).
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Mimo, iż Japonia podczas swojej długiej historii prowadziła politykę pokojową
w stosunku do krajów ościennych Hideyoshi od dłuższego czasu planował inwazję
zewnętrzną. Szczególnie łatwą zdobyczą wydawała się Korea, która w tym czasie
borykała się z napadami japońskich piratów wakō 倭寇 lub 和寇. Pierwsze informacje o tych morskich rozbójnikach pochodzą z 414 roku ze steli z Goguryeo
고구려 – jednego z trzech państw Koreańskich. Największe najazdy przeprowadzone przez wakō miały miejsce w 1544 i 1555 roku2.
W 1585 roku w trakcie wizyty vice-dyrektora Jezuickiej misji w Japonii ojca
Gaspara Coelho Hideyoshi opowiedział o swoich planach ekspansji i poprosił o dwa
portugalskie statki. Jezuita jednak odmówił prośbie. Dwa lata później, podczas
kampanii na Kyūshū Hideyoshi podzielił się ze swoimi podwładnymi planami
„utorowania sobie drogi” przez Koreę i Chiny, po Tajwan, Filipiny, a może nawet
Indie. Japońska armia była dobrze wyposażona, miała wielkie doświadczenie wojenne i dzięki swojemu przywódcy wysokie morale, więc Hideyoshi uważał, że
ryzyko klęski jest niewielkie3. Dla Chińczyków zwiastunem zbliżającej się inwazji
była informacja chińskiego kupca, który pojmany przez Japończyków w 1591 roku
zdołał wysłać do swego kraju informację o zgrupowaniu stu tysięcy japońskich
żołnierzy przygotowujących się do najazdu. Wiadomość była tak cenna, iż chiński władca Wanli4 nakazał wzmocnić obronę wybrzeży Chin, a Koreańczycy, do
których również dotarła ta wieść poprosili cesarza o pomoc. W trakcie oficjalnej
audiencji delegacja koreańska usłyszała optymistyczną odpowiedź, że nawet milion
japońskich żołnierzy nie będzie w stanie zagrozić cesarskiej armii.
Strategia Hideyoshiego oparta była w znacznej mierze na informacjach przekazanych przez wakō. W pierwszej fazie planował drogą negocjacji lub wojną zmusić do poddaństwa koreańskiego króla. Zakładał, że siły koreańskiej marynarki
wojennej nie będą stawiały większego oporu i przewidywał zajęcie Seulu 서울5
w ciągu kilka dni. Następnie zamierzał utworzyć z koreańskiej armii siły sojusznicze,
a społeczeństwo koreański miało ponosić koszty i trudy aprowizacji całej armii.
2. S. Turnbull, Pirate of the Far East: 811-1639, London 2007, s. 5.
3. S. Turnbull, Samurai Invasion…, s. 5-8.
4.	Ur. 4 września 1563r., zm. 18 sierpnia 1620 r. w Pekinie) – trzynasty cesarz Chin z dynastii
Ming.
5. Stolica Korei od 1394 r.
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W drugiej fazie zjednoczone wojska miały przekroczyć rzekę Yalu ch.鸭绿江 kor.
압록강 i maszerując wzdłuż wybrzeża dotrzeć do Wielkiego Muru, a następnie
do Pekinu Beijing 北京.
Wszystkie te założenia były błędne, gdyż doświadczenia i informacje zdobyte
w trakcie najazdów i rabunków wakō okazały się nieaktualne. Od 1560 roku piraci
byli regularnie pokonywani przez flotę chińską, a marynarka koreańska dzięki
udoskonalonym armatom również zniszczyła kilka statków pirackich. Ponadto
Hideyoshi nie docenił dobrych stosunków politycznych panujących między Koreą
i Chinami: błędnie przyjmował, że Korea jest pod wielkim wpływem daimyō 大名6
z wysp Tsushima 対馬海戦7. Pomimo tego, plan miał szanse powodzenia, gdyż
Hideyoshi jako świetny strateg za cel najważniejszy przyjął zdobycie bazy desantowej, czyli stolicy Korei.
Z kolei Korea wyciągnęła słuszne lekcje z okrutnego najazdu wakō w 1555 roku.
Stworzono scentralizowany system poleceń, którym zarządzano wojskiem z Seulu. Dzięki temu można było szybko wysyłać oddziały w miejsca gdzie pojawiły
się problemy. Wykorzystując siły nowoczesnej marynarki opracowano również
strategię, której celem było wczesne wykrywanie wrogich okrętów i ich zniszczenie zanim opuściłyby wody Tsushimy. Największą bolączką floty koreańskiej byli
niedoświadczeni dowódcy stacjonujący na wodach, przez które miała przepłynąć
armada japońska8.
Chińczycy natomiast przygotowując się do obrony planowali przekroczyć rzekę
Yalu i wyprzeć armię Japońską z powrotem w stronę morza. Jednak w 1592 roku
w Ningxia 宁夏 w północno-zachodniej części Chin wybuchła rebelia poddanych,
do której stłumienia wysłano pod dowództwem generała Li Rusong 李如松9 żołnierzy stacjonujących na Pólwyspie Liaodong 遼東半島. Gdy nadpłynęła japońska
flota oddziały te znajdowały się już setki kilometrów od półwyspu i nie były w stanie
udzielić wsparcia Korei.

6. Magnat feudalny w średniowiecznej Japonii.
7.	Grupa wysp położona pośrodku Cieśniny Koreańskiej pomiędzy Japonią a Koreą, która ze
względu na swoje położenie była jedną z głównych baz wakō.
8. S. Turnbull, Samurai Invasion…, s. 11-13.
9. Ur. w 1549 r., zm. w 1598 r. Był jednym z najbardziej utalentowanych chińskich generałów.
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Toyotomi Hideyoshi stworzył plan strategiczny ataku i nadzorował jego wykonanie, jednak w okresie całej wojny nie przybył do Korei, a pełne dowodzenie
powierzył swoim zaufanym generałom. Przewodzić inwazji na Koreę miał Konishi
Yukinaga 小西 行長10. Był on pierwszym dowodzącym i ostatnim, który odszedł
z ziem Korei.
Pierwszą zdobyczą Japończyków było miasto-port Pusan 부산11. Nagły atak
dowodzącego tym manewrem Sō Yoshitomo 宗 義智12 spowodował, że część
floty koreańskiej uciekła, a pozostałe statki zatopiono, aby nie dostały się w ręce
wroga. Koreański admirał i generał Won Gyun 원균 okazał sie niekompetentnym
dowódcą, a generał Chong Pal13, który przewidywał jak przebiegnie atak na miasto
i przygotowywał kontruderzenie, został postrzelony i zmarł. Po jego śmierci morale
Koreańskiej armii spadło, a mimo to jego podwładni zaatakowali Japończyków.
W większości polegli w boju, a pozostali przy życiu zostali wymordowani przez
Japończyków po zdobyciu miasta14.
Rozpoczął się marsz wojsk japońskich w kierunki Seulu. Kilka kilometrów na
północ od Pusan przy głównej drodze do Seulu usytuowany był na wzgórzu fort
Tongnae. Po jednej nocy odpoczynku w Pusan pierwsza dywizja wymaszerowała
o szóstej nad ranem i dwie godziny później rozpoczęła atak na fort, który zdobyty
został przy pomocy broni palnej. Zabito wielu obrońców, co przypominało masakrę
w Pusan, ale tu ścinano głowy nawet psom i kotom. Po kolejnym zwycięstwie Sō
Yoshitoshi wysłał grupę samurajów z dziesięcioma ashigaru uzbrojonymi w arkebuzy do następnego fortu na drodze do Seula: Zamku Yangsan. Oddana salwa
10.	Ur. w 1555 r., zm. 6 listopada1600. Syn bogatego kupca z Sakai, Konishi Ryūsa. Był chrześcijańskim daimyō Uto 宇土 na usługach Toyotomi Hideyoshiego. Jego żona również była
chrześcijanką i przyjęła imię Maria (G.B. Sansom, A History of Japan, 1334-1615, Stanford
1961, s. 383).
11.	Obecnie Metropolia Pusan 부산 – największy i główny port Korei południowej. Na początku
XV wieku rząd koreański ustalił, że Port Pusan będzie pełnił rolę ośrodka wymiany handlowej
z Japończykami. Wcześniej głównymi miejscami handlu z Japonią były miasta portowe Ulsan
울산 oraz Jinhae-gu 진해구. Rola Pusan systematycznie wzrastała i z czasem japońskie statki
cumowały głównie w Pusan. http://www.busanesl.com/htm/03_03.htm, pobrano 29.12.2012.
12. Ur. w 1568, zm. 31 stycznia 1615 r. Doskonały i znany z odwagi strateg japoński.
13. Ur. w 1553 r., zm. w 1592 r.
14. S. Turnbull, Samurai Invasion…, s. 23-24.
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przestraszyła i zdezorientowała obrońców zamku tak, że opuścili oni swoje stanowiska i uciekli. Zamek zajęto o świcie następnego dnia. Japończycy poruszali się
w kierunku północy z niesamowitą łatwością. Tego samego popołudnia główne
siły Konishi Yukinaga opuściły Tongnae kierując się w stronę kolejnego zamku na
swej drodze: Miryang 밀양시. Szybko zdobyto i tę twierdzę jak i kolejną Taegu
대구, która praktycznie nie stawiła żadnego oporu. Był to już 11 dzień zwycięskiego marszu. W tym samym czasie przypłynęły do Korei druga i trzecia dywizja,
które wzięły udział w decydującej bitwie w Chungju, gdzie koreańczycy ponieśli
druzgocącą klęskę. Siły japoński dotarły do Seulu15. Król Korei zdołał jednak uciec
do Pyongyang, a Chiny obiecały wesprzeć Korę tak szybko jak tylko stłumią bunt
w Ningxia16.
Japończycy podzielili teraz wojska na dwie armie: Konishi Yukinaga skierował
się do granicy chińskiej, a Katō Kiyomasa patrolował niespokojne ziemie na północnym wschodzie17.

15.	Drugą Dywizją Armii Japońskiej dowodził Katō Kiyomasa 加藤 清正 (ur. 25 lipca 1561 r.
w obecnym mieście Nakamura 中村区, zm. 02 sierpnia 1611 r.). Był synem kowala, który zmarł,
gdy ten miał 3 lata. Gdy zmarł ojciec, ze względu na więzi rodzinne Toyotomi Hideyoshi wziął
Toranosuke pod opiekę Był on japońskim Daimyō żyjącym w okresie Azuchi-Momoyama oraz
okresie Edo. Żona Kiyomasy, Ito, była kuzynką matki Toyotomi Hideyoshiego. Kiyomasa nazywany był Toranosuke 虎之介, czyli młody tygrys. Podczas najazdu na Koreę razem z Konshi
Yukinagą zdobył Seul. S.Turnbull, Samurai Invasion…, s. 15).
16. S. Turnbull, Samurai Invasion…, s. 26.
17. S. Turnbull, Samurai Invasion…, s. 27.
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Pierwsza inwazja na Koreę w 1592 r. i odbicie Seulu w 1593 r.
1. Japońska armia przechodzi do Korei poprzez wyspę Tsushima.
2. Pierwsza dywizja przechwytuje Pusan i Tongnae oraz zdobywa bezpośrednią drogę do Seulu.
3. Druga dywizja przybywa do Pusan i zmierza do Seulu przez Gyeongju 경주시, spotykając
pierwszą dywizję w Chungju 충주시.
4. Trzecie dywizja przybywa do Kimhae 김해시 i zmierza do Chongju 정주시.
5. Połączenie dywizji nad rzeką Imjin 림진강.
6. Pierwsza dywizja przybywa do Pyongyang (Pjongjang).
7. Druga dywizja atakuje północno-wschodnią Koreę.
8. Czwarta dywizja pacyfikuje wschód.
9. Pierwsza dywizja wycofuje się z Pyongyang do Seulu, po drodze staczając bitwy pod
Pyokjeyek i Haengju.
Źródło: S. Turnbull, Samurai Invasion…, s. 25

Pasmo japońskich zwycięstw zostało przerwane dopiero na początku maja 1592
roku. W dniu 05 maja o godzinie 2.00 koreański admirał Yi Sun-sin 이순신18
niespodziewanie wypłynął z portu Yeosu 여수시, a nazajutrz dotarł do portu
Tangpo, gdzie połączył swe siły z dowódcami pozostałych jednostek. Wspólnie
uderzyli na siły japońskie w porcie Okp’o 옥포동 otaczając ok. 50 japońskich jednostek. Japoński dowódca Tōdō Takatora rozkazał użyć arkebuzów, ale pomimo
to poniósł klęskę19.
Po tym zwycięstwie Yi nakazał patrolowanie wybrzeża. Szybko ustalono, że wiele japońskich statków zostało zacumowanych w zatoce nieopodal nadmorskiego miasta Sacheon 사천시, a japońscy dowódcy usytuowali swój obóz na klifie.
Yi wiedział, że jego pociski nie dolecą tak daleko i dlatego najkorzystniejsza byłaby
walka na otwartym morzu. Gdy Japończycy zauważyli flotyllę Yi, ten wykonał
manewr sugerujący, iż przestraszył się przeciwnika i ucieka. Wtedy Japończycy
18.	Ur. w 1545 r., zm. w 1598 r. Koreański bohater, admirał i jeden z najwybitniejszych dowódców
marynarki wojennej. W 1591 roku jako komandor został wyznaczony do obrony prowincji
Jeolla 전라도 (dawna prowincja w południowo-zachodniej Korei). Jego zwycięstwa na morzu
miały decydujące znaczenie dla wyniku wojny Japońsko – koreańskiej. Zmarł w 1598 r. z powodu rany odniesionej w ostatniej bitwie morskiej konfliktu (S. Turnbull, Samurai Invasion…,
s. 16 -17).
19. S. Turnbull, Samurai Invasion…, s. 31-32.
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ruszyli w pościg, wpadając w zasadzkę. Koreańczycy wykorzystując zmieniające
się prądy morskie ostrzelali japońską flotę kulami i „ognistymi” strzałami. Użyli ponadto swojej sekretnej broni: statków-żółwi, odpowiednika współczesnych
pancerników20. W burtach tych okrętów znajdowały się otwory na 12 dużych dział
i 22 mniejszych. Kamienne i metalowe pociski różnego kalibru pozwalały trafić
wroga znajdującego się w odległość do 4 km21. Wszystkie japońskie statki, które
nie zdołały wrócić do wybrzeża zostały zatopione i spalone. Jeden z japońskich
strzelców ranił kulą z arkebuza Yi w lewę ramię, jednak rana nie była poważna.
Z nadejściem nocy okręty koreańskie spokojnie się wycofały, zostawiając za sobą
zdziesiątkowaną flotę japońską.
Po raz drugi statki-żółwie zostały wykorzystane w bitwie pod Tangpo na południowo zachodnim wybrzeżu wyspy Miruk. Flotylla japońska składająca się
z 21 statków i wielkiego okrętu flagowego zacumowała w porcie, a Japończycy
zeszli na ląd i plądrowali podpalone miasto22. Żółwie podpłynęły blisko i zasypały
okręt flagowy strzałami i kulami armatnimi. Jeden z koreańskich łuczników trafił
w pierś japońskiego dowódcę Kurushima Michiyuki. Po jego śmierci na skutek
zamieszania i sprzecznych komend prawie wszystkie japońskie statki zostały zatopione lub spalone23.
Przez następne dwa dni flota Yi przeszukiwała wybrzeże w poszukiwaniu wroga.
W mieście Tanghangpo, w szerokiej zatoce przy półwyspie Kosong zacumowało
26 japońskich statków. Japończycy, gdy dostrzegli Koreańczyków ostrzelali ich
ciężką artylerią, jednak dzięki żółwim statkom Koreańczykom udało się staranować
japońskie okręty. Do bitwy dołączyły pozostałe statki ostrzeliwując Japończyków24.
Na dowód zwycięstwa Yi wysłał do króla 88 uszu Japończyków, zakonserwowanych w soli i odpowiednio spakowanych. Jednakże w tym samym czasie Konishi
Yukinaga zdobył Pjongjang25.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
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1. Trasa admirała Yi Sunsin z Noryang, przez Tangpo aż do bitwy pod Hansando.
2. Trasa pod dowództwem Wakizaka Yasuharu z Angolpo aż do bitwy pod Hansando, i jego
odwrót do Angolpo.
Źródło: S.Turnbull, Samurai Invasion…, s. 34

Dnia 8 lipca 1592 roku Yi Sunain pod Hansando 한산도 rozegrał decydującą
bitwę morską. Z małą ilością statków przygotował zasadzkę z wykorzystaniem
swojej słynnej taktyki „odwrotu”. Japończycy pod dowództwem Wakisaka Yasuharu
脇坂 安治26 uważając, że z łatwością pokonają wroga ruszyli za nim. Reszta floty
Yi czekała jednak ukryta wśród wysp i po trzygodzinnej bitwie Japończycy zostali
pokonani. Koreańczycy zniszczyli 47 okrętów, przechwycili 12, a około 3000 Japończyków zginęło. Po tej wiktorii koreańska flota generała Yi panowała niepodzielnie
na morzu południowym aż do końca wojny27.
26.	Ur. w 1554 r., zm. w 1620 r. Daimyō Wyspy Awaji 淡路島. Jednym z trzech dowodzących
marynarką wojenną podczas najazdu na Koreę. Po tym jak wojska wkroczyły do Korei, został
przeniesiony do Yongin 용인시. Powrócił na morze, dowodził przegraną bitwą pod Hansando.
(S.Turnbull, Samurai Invasion…, s. 16).
27. http://prkorea.com/yisunsin/battle3.htm, pobrano 29.12.2012 r.
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Oprócz regularnej armii z japońską inwazją walczyły oddziały partyzantów oraz
hufce mnichów-wojowników. Jednostki partyzanckie staczały potyczki, odcinały
od wojsk głównych i niszczyły mniejsze siły japońskie oraz napadały na konwoje
z zapasami żywności i broni dezorganizując zaopatrzenie przeciwnika. W 1593 roku
zgrupowania partyzanckie osiągnęły liczebność ok. 22200 osób.
Pierwszym dowódcą partyzanckim był Gwak Jae-u 곽재우28, który nad rzeką
Nakdong 낙동강 przeprowadził wiele akcji przeciwko Japończykom. Był on autorem pierwszego poważnego zwycięstwa w bitwie na lądzie: pod Uiryeong 의령군.
Ankokuji Ekei 安國寺 惠瓊, dowodzący szóstą dywizją japońską, kierował ofensywą na prowincję Jeolla29. Wcześniej jednak jego oddziały musiały się przeprawić
przez rzekę Nam남강. Zwiadowcy odszukali najpłytsze miejsca na rzece i oznaczyli
je palami. Nocą partyzanci Gwak Jae-u poprzenosili pale do znacznie głębszych
miejsc w rzece. Rankiem w trakcie przeprawy Japończycy utknęli w głębokiej wodzie i wtedy zaatakowali partyzanci. Japończycy ponieśli olbrzymie straty i musieli
zaniechać ataku na Uiryeong. Natomiast władze koreańskie nabrały zaufania do
umiejętności i skuteczności partyzantów, czego wyrazem było powierzenie Gwak
Jae-u dowództwa nad armią Uiryeong i okolicznymi oddziałami. Stworzono wtedy
armię partyzancką nazwaną „Sprawiedliwą armią”30.
Dwa razy podczas najazdu Japończyków miała miejsce bitwa o Chinju (Jinju) – zamek nad rzeką Nam31. Zdobycie go otwierało Japończykom nową drogę
do miasta Jeolla. Pieczę nad zamkiem sprawował generał Kim Shimin 김시민32
dowodzący 3800 żołnierzami. Posiadał on na wyposażeniu armaty i 170 nowych
arkebuzów, które znacznie przewyższały technicznie i jakościowo arkebuzy japońskie. Trzydziestotysięczna japońska armia przekroczyła rzekę Nam 4 października
1592 roku i otoczyła zamek z trzech stron, a gdy zbliżyła się do murów, została

28. Ur. w 1552 r., zm. w 1617 r.
29.	Dowódcą prowincji Jeolla był generał armii Kwon Yul 권율 (ur. w 1537 r., zm. w 1599 r.) –
doskonały strateg wykorzystujący w walkach nieregularne oddziały i mnichów-wojowników.
Pokonał japońską armię w bitwie pod Ichi oraz wykazał się heroiczną obroną podczas bitwy
o twierdzę Haengju. Zwycięstwa te zmusiły Japończyków do ewakuowania się z Seulu.
30. S. Turnbull, Samurai Invasion…, s. 44-48.
31. S.Turnbull, P. Dennis, Japanese Castles in Korea 1592-98, London 2007, s. 10.
32. Ur. w 1554 r., zm. w 1592 r.
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ostrzelana z arkebuzów i armat oraz obrzucona bombami i kamieniami33. Japończycy skonstruowali bambusowe tarcze i pod ich osłoną próbowali wedrzeć się po
drabinach na mury. Jednak wybuchające bomby i spadające kamienie skutecznie
temu przeciwdziałały zabijając wielu atakujących. Trzeciego dnia obrony generał
Kim Shimin został śmiertelnie ranny z arkebuza, a mimo to jego podwładni nie
ustawali w obronie murów34, aż do nadejścia z pomocą armii partyzanckiej Gwak
Jae-u35. Gwak Jae-u dysponował tylko 2,500 ludźmi i zdawał sobie sprawę, że aby
wygrać musi użyć podstępu36. Dlatego rozkazał wszystkim swoim żołnierzom głośno dąć w rogi, aby odstraszyć Japończyków. Ci nie zdając sobie sprawy jak małymi
siłami dysponuje przeciwnik 10 października odstąpili od oblężenia. Rok później,
21 czerwca 1593 roku, Japończycy skierowali do ataku na zamek 37 tysięczną armię. Opór stawiło jej 3400 żołnierzy oraz 6700 cywili. Wszyscy polegli po ośmiu
dniach oblężenia37.
Chińczycy wysłali trzytysięczną armię do Korei już pod koniec sierpnia
1592 roku. Jej celem było odbicie Pjongjang 평양38. Armią dowodził doświadczony chiński generał Zu Chengxun, który był tak pewny wygranej, że zlekceważył
Japończyków39 i z marszu wkroczył ze swoimi wojskami do Pjongjang. Japończycy
pozwolili wkroczyć oddziałom chińskim do miasta i tłoczyć się w jego wąskich
uliczkach, a następnie zaczęli strzelać do nich z arkebuzów. Chińczycy rozpoczęli
odwrót jednak wpadli w kolejną zasadzkę. Aby dostać się do bramy musieli przejść
przez głębokie błoto, w którym część z nich ugrzęzła. Wtedy do walki wkroczyły
oddziały samurajski, które przy użyciu mieczy pokonały większą część armii. Generałowi Zu Chengxun udało się uciec.
Po stłumieniu rebelii w Ningxia Chińczycy byli gotowi do odwetu. Głównodowodzącym sił militarnych przybyłych do Korei został generał Li Rusong, który po
obaleniu buntu w Ningxia stał się bohaterem. Dysponował on 43-tysięczną armią
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

S. Turnbull, Samurai Invasion…, s. 49.
Tamże, s. 51.
https://sites.google.com/site/imjinprojectuga/battles-and-Warfares, pobrano 21.12.2012 r.
S. Turnbull, Samurai Invasion…, s. 51.
https://sites.google.com/site/imjinprojectuga/battles-and-Warfares, pobrano 21.12.2012 r.
Obecnie stolica Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej.
S. Turnbull, Samurai Invasion…, s. 52.
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świetnie wyposażoną w arkebuzy i armaty, ale również w dobre zimowe ubrania
i żywność. Dołączyła do nich 10 tysięczna armia koreańska pod dowództwem Yi Il
i Kim Ungso. Dlatego przystępując do oblężenia Pjongjan odciął wszelkie możliwe
dostawy do miasta i nie atakował lecz czekał aż nastąpi zima, co umożliwi łatwiejsze
pokonanie zamarzniętej rzeki. 8 stycznia rano, Li Rusing wydał rozkaz do ataku.
Zaatakowano z trzech stron, z głównym naciskiem na odcinek zachodni.
Generał Konishi dysponujący tylko 18 tysiącami ludźmi był zaskoczony atakiem,
ale dołożył wszelkich starań, aby utrzymać miasto. Mimo to oddziały chińskie zdołały wedrzeć się do miasta od strony południowej, ale wpadły w zasadzkę i musiały
szybko się wycofać40. Gdy nadeszła noc chińczycy zaprzestali walki, a Konishi podjął
decyzję o odwrocie do Seulu. Cały jego garnizon przeszedł po zamarzniętej rzece
i pomimo mroźnej zimy w dziewięć dni dotarł do stolicy. Jego przełożeni uznali
oddanie miasta za niehonorowe41.
Po czterech miesiącach Kaesŏng, a następnie Seul również zostały odzyskane
przez Chińczyków42. Po tych bitwach armia japońska musiała wycofać się w stronę
morza. Konishi Yukinaga oraz Ishida Mitsunari43 wrócili do Japonii do Nagoyi
eskortując poselstwo chińskie. Zaczęły się długie pokojowe negocjacje. Warunki
stawiane nawzajem przez obie strony okazały się nie do przyjęcia. Hideyoshi zażądał między innymi, aby córka cesarza Chin stała się konkubiną cesarza Japonii,
aby możnowładzcy Koreańscy złożyli przysięgę wierności, a książęta krwi zostali
zakładnikami Japonii. Dodatkowo chciał swobodnego handlu. W zamian obiecał
zwrócić Korei cztery prowincje i stolicę. Po 11 miesiącach posłowie opuścili Nagoyę,
a następnie przez długi czas nie dawano odpowiedzi Japończykom. Jednak armie
japońskie powoli opuszczały Koreę, aż pozostały tam tylko szczątkowe oddziały
garnizonowe liczący ok. 50 tysięcy ludzi.
W 1596 roku chińscy posłowie eskortowani przez Yukinagę przybyli do Kioto,
aby podjąć kolejne negocjacje, które nie przyniosły rezultatów, gdyż Hideyoshi nie
podjął rozmów i kazał ich odesłać. W pierwszych dniach 1597 roku Hideyoshi znowu nakazał mobilizację wojsk w Korei. Zaczęła się druga faza najazdu Keichō no eki
40.
41.
42.
43.
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(„wojna ery kicho”)44. Do Korei wysłano dodatkowo 150 tysięcy ludzi: pięć armii
pod dowództwem Ukity, Katō, Kurody i Shimazu, weteranów pierwszej wyprawy,
oraz pod wodzą Mooriego Hidemoto. Dołączył też Konishi Yukinaga.
Wiosną 1598 roku Hideyoshi odwołał część armii; odwołani zostali dowódcy:
Ukita, Hideie, Kobayakawa Hideaki, Mōri Hidemoto, Hachisuka Iemasu i inni.
Na początku drugiego najazdu na Koreę Hideyoshi był pełen optymizmu. Jednak gdy jego rodacy ginęli na obcej ziemi sam oddawał się życiu rodzinnemu
i towarzyskiemu w Kioto. Jego stan zdrowia zaczął się pogarszać i dlatego chcąc
zagwarantować sukcesję swojemu synowi Hideyoriemu w lipcu 1597 roku wezwał
kilku daymyō do Fushimi i wymusił na nich pisemną przysięgę na wierność synowi.
W sierpniu stworzył radę regencyjną go-tairō 五大老 pięciu starszych, która miała
zaopiekować się Hideyorim. W skład rady weszli Tokugawa Ieasu, Mōri Terumoto,
Uesugi Kagekatsu, Maeda Toshiie i Ukita Hideie. Stworzył również radę administracyjną Go-Bugyō 五奉行. Nakazał obu radom złożyć przysięgę wierności dla
Hideyoriego45.
W Korei pozostało około 60 tysięcy zbrojnych podzielonych na dwie armie.
W walkach najbardziej bezwzględni byli żołnierze z Satsumy, którzy latem zmasakrowali oddziały chińskie i koreańskie, obcinając im uszy. 38 tysięcy zamarynowanych uszu przesłano do Kioto, gdzie usypano nad nimi kopiec. Dziś jest to
atrakcja turystyczna nazywana Mimizuka 耳塚 – Kopiec Uszu. Aby udowodnić
swoją skuteczność46 Japońscy wojownicy odcinali też głowy zabitych przeciwników.
Ponieważ transport całych głów do Japonii był niewygodny, Hideyoshi zażądał
dowodów w postaci nosów. Nosy wojowników pokonanych w Namwon odcięto,
zakonserwowano w soli i zapakowano w beczki. Każda była zarejestrowana i opisana przez urzędników państwowych, a następnie wysłana do Japonii47.
Armia zmierzająca do Chiksan zajęła miasto bez większych walk, lecz Seul był
już silnie broniony przez oddziały chińskie. Miasto miało być bazą wypadową
w kierunku stolicy, jednak cel ten można było osiągnąć dopiero po połączeniu

44.
45.
46.
47.
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II inwazja na Koreę.
1. Dywizja zmierzająca do Ch’ŏnju przez Hwangsŏksan.
2. Dywizja zmierzająca do Ch’ŏnju przez Namwŏn.
3. Bitwa pod Chiksan i rezygnacja z dalszego podboju.
4. Lewa dywizja wycofała się do Sunch’ŏn i wybrzeży.
5. Chińska armia zmusza Kato Kiyomasa do wycofania się do Ulsan.
6. Bitwa pod Noryang i ewakuacja z Korei drogą morską.

sił obu armii. Japończycy wygrywali kolejne bitwy, ale jesienią do Korei dotarły
wieści o śmierci Hideyoshiego48, co spowodowało znaczny spadek morale wojsk49.
Ostatnim, decydującym starciem była bitwa morska pod Noryang, stoczona
16 grudnia, już po śmierci Hideyoshiego. Chińską armią dowodzili: koreański admirał Yi Sun-shin i chiński generał i admirał Chen Lin 陳璘. Przejęli oni i zniszczyli
około 500 japońskich okrętów pod dowództwem Shimazu Yoshihiro 島津 義弘,
uniemożliwiając połączenie jego oddziałów z Konishi Yukinaga. Te statki, które
uniknęły zniszczenia popłynęły z powrotem do Pusan, a stamtąd wycofały się do
Japonii. W trakcie bitwy admirał Yi został trafiony pociskiem z arkebuza i wkrótce
zmarł. To zwycięstwo i śmierć Hideyoshiego zadecydowały o wycofaniu się wojsk
japońskich z Korei50.
Niektóre regiony Korei zostały bardzo zniszczone, lecz ostatecznie atak na Chiny
nie doszedł do skutku. Po tej wojnie stosunki między Japończykami i Koreańczykami bardzo się zaostrzyły, czego skutków te kraje doświadczają do dzisiaj51.

Streszczenie
W artykule przedstawiono w formie syntetycznej dwie zbrojne wyprawy japońskie
na Koreę prowadzone w latach 1592-1598. Opisano strategię obronną Koreańczyków i rolę militarną sojuszniczych Chin. Scharakteryzowano przywódców państw
tego okresu i głównodowodzących walkami.
Słowa kluczowe: konflikt zbrojny, agresja militarna, Japonia, Korea, Chiny, XVI
wiek.
48.
49.
50.
51.
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Summary
Military invasion of Japan in Korea from 1592 to 1598
The article briefly presents two armed Japanese invasions in Korea conducted in
the years 1592-1598. It describes the defensive strategy of Koreans and the role
of military allies of China. It also characterizes the leaders of this period and the
commanders in chief.
Keywords: armed conflict, military aggression, Japan, Korea, China, sixteenth
century.
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Cywilizacja i kultura – kształtowanie się Europy
i jej dorobku kulturowego i cywilizacyjnego
Waldemar Janosiewicz

Wprowadzenie
Mianem cywilizacji określa się poziom rozwoju społeczeństwa na danym etapie historycznym uwzględniający dokonania w zakresie kultury materialnej, zakres podporządkowania środowiska naturalnego i nagromadzenie instytucji społecznych.
Jest to najwyższy poziom organizacji społeczeństw. Często słowa cywilizacja i kultura używane są zamiennie w odniesieniu do całokształtu dorobku społeczeństw.
Antropolog kultury Ralph Linton definiuje kulturę w następujący sposób: Kultura
to konfiguracja wyuczonych zachowań i ich rezultatów, których elementy składowe
są podzielane i przekazywane przez członków danego społeczeństwa. Ruth Benedick
określa ją jako złożoną całość nawyków nabytych przez człowieka – członka społeczeństwa. Warto przytoczyć też słowa antropologa Bronisława Malinowskiego:
Kultura jest integralną całością składającą się z narzędzi i dóbr konsumpcyjnych,
twórczych zasad różnych grup społecznych, ludzkich idei i umiejętności, wierzeń
i obyczajów1. W powszechnym rozumieniu kultura to całokształt duchowego i materialnego dorobku ludzkości. Często bywa utożsamiana z cywilizacją. Edward
Tylor zamiennie stosował pojęcia kultury i cywilizacji: kultura, względnie cywilizacja, wzięta w najszerszym sensie etnograficznym, jest złożoną całością zawierającą
wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawo, obyczaj oraz wszystkie inne zdolności
i przyzwyczajenia nabyte przez człowieka jako członka społeczeństwa2.
Terminu „cywilizacja” używali już w starożytności Grecy, przeciwstawiając go
barbarzyństwu, a później stosowali go chrześcijanie w kontekście zaprzeczenia pogaństwa. Współcześnie w potocznym języku utożsamia się go z ogólnie akceptowanym sposobem bycia, kulturą codzienną i techniką wspierającą styl życia. Kolebką
cywilizacji ludzkości stały się obszary Bliskiego Wschodu. Jego mieszkańcy, według

1. http://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura, stan na dzień 01. 05. 2013r.
2. W. J. Burszta, Antropologia kultury Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998, s. 28.
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poglądów Julii Zabłockiej, dali światu najstarsze systemy pisma, pierwsze zabytki
literackie i zbiory praw. Stąd właśnie wywodzą się pierwociny nauk eksperymentalnych i najstarsze systemy religijne; tu powstały także najstarsze zabytki architektury
monumentalnej i sztuk plastycznych3. W tym regionie powstały najstarsze organizmy
państwowe, tu narodziło się rzemiosło i umiejętność wytapiania metali.
Feliks Konieczny wymienia siedem cywilizacji, Andrzej Piskozub – szesnaście,
Hundington – osiem cywilizacji wciąż istniejących. Fryderyk Engels wiązał rozwój cywilizacji z rozwojem sił produkcji i wymiany. Max Weber sprowadzał pojęcie cywilizacji do sfer wytwórczości i produkcji przeciwstawiając je wartościom;
Florian Znaniecki definiował ją jako zbiór wielu kultur, Feliks Konieczny jako
metodę organizacji społeczeństw odróżniających się systemem wartości. Norbert
Elias widział w niej wspólny model dla całej ludzkości. Paul Leulliot utożsamiał ją
z rozwojem techniki i zagospodarowaniem przestrzeni. Janusz Goćkowski widział
w niej globalny porządek. Józef Tischner pisał o cywilizacyjnym zadomowieniu
człowieka. Kluczem do zdefiniowania cywilizacji miały być relacje pięciu pojęć:
dobra, zdrowia, piękna, prawdy i dobrobytu. Używając ich, analizowano sposób
życia człowieka: ekonomię, oświatę, politykę, standardy społeczne, nauk, sztukę,
obyczaje, administrację, moralność. Rozróżniono cywilizacje wiejskie i miejskie,
osiadłe i wędrowne, kontynentalne i wyspiarskie, starożytne, średniowieczne
i współczesne. Wiązano je z wielkimi wynalazkami, np. wynalezieniem pisma,
koła, druku, telewizji, bomby atomowej, podboju kosmosu. Cywilizacje rodziły
imperia, które opierały się na sile administracji, wojska i gospodarki. Dorobek
cywilizacji przetrwał i funkcjonuje w świecie nowoczesnych wartości w wymiarze
globalnym. Jan Kieniewicz rozwinął koncepcję, że cywilizacja to historia i walki
i próby syntezy kultur. Analizował różne modele cywilizacji w kontekście opozycji
Wschodu i Zachodu. Krzysztof Gawlikowski w pracy Dwie cywilizacje i ich wizje
człowieka – Zachód i Azja Wschodnia poddał krytyce ideę westernizacji i europocentryzmu i wskazał na ogromne znaczenie dialogu między poszczególnymi
kręgami cywilizacyjnymi, podkreślał też znaczenie cywilizacji chińskiej.
Istniejące wcześniej modele i wzorce cywilizacyjne niewątpliwie nadały kształt
współczesności. Wiedza o cywilizacji pozwala zrozumieć problemy współczesne,
3. J. Zabłocka, Historia Bliskiego Wschodu w starożytności, Wrocław 1982, s. 5.
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a bez zrozumienia teraźniejszości nie da się przewidywać przyszłości. Znajomość
korzeni jest podstawą kształtowania tożsamości, zwłaszcza w warunkach współczesnej kultury masowej i w kontekście tzw. „chorób cywilizacyjnych”. Podkreślali ten
problem w swoich pracach Jan Paweł II, ksiądz Józef Tischner czy poeta Czesław
Miłosz. Jan Paweł II w książce Pamięć i tożsamość podkreśla fakt, że: ewangelizacja stworzyła Europę, dała początek cywilizacji narodów i ich kulturze. Szerzenie
wiary na kontynencie sprzyjało tworzeniu się poszczególnych narodów europejskich,
zasiewając w nich ziarna kultur o różnorakich rysach, ale powiązanych wspólnym
dziedzictwem wartości zakorzenionych w Ewangelii. W ten sposób rozwijał się pluralizm kultur narodowych na fundamencie uznanych na całym kontynencie4.

Źródła współczesnej cywilizacji europejskiej
Kolebką cywilizacji europejskiej jest kultura starożytnej Grecji, ta zaś wywodzi
się z Krety. Znamy mity o budowie labiryntu w Knossos, o locie Dedala i Ikara,
o skrzydlatym Pegazie i Perseuszu. Odczytano pismo Kreteńczyków. Już wtedy
doszło do pierwszej konfrontacji cywilizacji, a było to w czasie wojny trojańskiej
utrwalonej w Iliadzie. Ślady tych cywilizacji odkryli Henryk Schliemann (odkopał ruiny Troi) i Arthur Evans (pałac w Knossos). Cywilizacja helleńska jest dla
nas wzorcowa i stanowi niepodważalny fundament kultury europejskiej nie tylko
w sferze materialnej (miasta, handel, rzemiosło), ale przede wszystkim w dorobku
niematerialnym: system nauczania (liceum – Likejon Arystotelesa, akademia – Platon), demokracja – podstawy społeczeństwa obywatelskiego, pedagogika (opiekun
dzieci), homo politicus – człowieczeństwo splatające się z działalnością polityczną,
klasyfikacja nauk (fonetyka, pedagogika, gramatyka, estetyka, filozofia to nazwy
o etymologii greckiej). Filozofia chrześcijańska, która kształtowała się pod koniec
starożytności (IV-V w.), powstała na bazie filozofii platońskiej. Maria Jaczynowska
stwierdza, że: Augustyn przystosował neoplatonizm do ideologiii dogmatów chrześcijańskich, twierdził, że cały świat jest odbiciem idei istniejących w myśli Boga, a dusza
ludzka odbiciem samego Boga, w ten sposób uzasadniał wyższość duszy w stosunku
do ciała. Dalszą konsekwencją tej koncepcji było uznanie wyższości Kościoła wobec
władzy świeckiej. Ten system filozoficzno-teologiczny wywarł wielki wpływ nie tylko
4. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005, s. 96.
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na rozwój myśli chrześcijańskiej, ale także na filozofię nowożytną5. Grecja jest ojczyzną teatru, olimpiad i do dziś niedoścignionym wzorem literackim. W językach
europejskich funkcjonują ślady myślenia greckiego, posługujemy się związkami
frazeologicznymi m.in. są to: „syzyfowa praca” „stajnia Augiasza”, „pięta Achillesa”, „piękny jak Apollo”, „silny jak Herakles”. Skrzydlaty Pegaz jest dziś patronem
poetów. Kultura Hellenów była niezwykle bogata, mówimy o cywilizacji kreteńsko
– mykeńskiej, doryckiej, achajskiej, helleńskiej. Starożytni Grecy byli rzemieślnikami, hodowcami, rolnikami i żeglarzami. Ich antropomorficzne wyobrażenia bogów
budowały świat określonych wartości, w którym decyzje bogów wpływały na losy
ludzi. Bogowie nie byli wyidealizowani i wolni od wad ludzkich, np.: Hermes był
kleptomanem, Dionizos gustował w trunkach, Hera słynęła z zazdrości. Szczególny
dorobek wnieśli Grecy w filozofię („umiłowanie mądrości”), narodziła się ona na
przełomie VII i VI wieku p.n.e., etykę, teorię poznania i prakseologię, czyli sztukę
skutecznego działania. Różne koncepcje filozoficzne (epikureizm, sceptycyzm, stoicyzm, platonizm) służyły promocji określonych stylów życia. W IV wieku p.n.e. żyli
najsławniejsi filozofowie Sokrates, Platon i Arystoteles. Niezwykły prestiż filozofii
wywodzono z tożsamości elit greckich. Do dziś istotny wkład w nauce europejskiej
ma dorobek Demokryta (geografia, historia, kulturoznawstwo), Pitagorasa (matematyka), Hipokratesa i Eskulapa (medycyna). Architektura, poezja i teatr grecki
przetrwały wieki i zachwycają współczesnych Europejczyków. Również wielki był
dorobek kolonii greckich w Azji Mniejszej: z Efezu pochodził Heraklit, z Miletu
Tales i Zenon, słynna była wojna trojańska. Grecy to ludzie morza, związani z wyspami i morskim żywiołem, więc ich kultura również nierozerwalnie związana jest
z morzem: Afrodyta zrodziła się z piany morskiej wokół Cypru, kultura minojsko
– mykeńska związana z Kretą w okresie 2000-1500 p.n.e., dorobek mykeńczyków
na Peloponezie - pierwszy zapis starodawnej greki. Pierwsze miasta greckie powstawały między X a VIII wiekiem p.n.e., a ludność grecka była bardzo zróżnicowana:
była pochodzenia achajskiego, egejskiego i doryckiego. Grecy opanowali sztukę
budowy statków, miast, portów, murów obronnych, zakładania sadów, uprawy
winorośli, sztuki żeglowania, wytwarzania broni (oszczepy i dyski), hoplici tworzyli
piechotę. Hellada straciła swoją niepodległość w 338 roku p.n.e. podbita przez
5. M. Jaczynowska, Historia starożytnego Rzymu, Warszawa 1983, s. 369.
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Filipa Macedońskiego, ale jej dorobek cywilizacyjny przetrwał. Aleksander Wielki
zbudował imperium helleńskie podbijając ziemie od Egiptu aż po Indie. Kultura
grecka w zetknięciu z cywilizacją Wschodu dała początek wielokulturowej cywilizacji hellenistycznej, która przeniosła do późnego cesarstwa rzymskiego, a zwłaszcza
do Bizancjum i bizantyjskiego Kościoła elementy despotycznych tradycji starożytnego
Wschodu6. Aleksander Wielki stworzył zalążki cywilizacji, która istniała około
tysiąca lat, chociaż państwo jego uległo podziałom terytorialnym. W imperium
dokonała się wielka integracja kulturowa. Grecy żenili się z perskimi kobietami,
Persów uczono gramatyki, matematyki i logiki, powstał wspólny język, wspólna
waluta, biblioteki aleksandryjskie. Powstały fundamenty cywilizacji niezwykle
trwałej, która stanowiła punkt odniesienia do budowy innych imperiów, poczynając
od Rzymu po kolonialne imperium brytyjskie. Co z tego przetrwało do dzisiaj?
– Dziś filozofia stanowi podstawę edukacji Zachodu, jest obowiązkowa na studiach magisterskich i doktoranckich wszystkich wydziałów humanistycznych.
Łączy systemy edukacyjne w różnych krajach, dzięki myśli filozofów powstały
między innymi psychologia, polityka, socjologa, ekonomia;
– W architekturze miejskiej zachowano greckie koncepcje: rynek (agora, rzymskie forum, dziś np. forum internetowe), w starożytności tam zrodziło się
społeczeństwo obywatelskie decydujące o wojnie i pokoju, podatkach, tam
funkcjonował ostracyzm;
– Z doświadczeń greckich wywodzi się dzisiejszy federacyjny charakter Stanów
Zjednoczonych czy unijny charakter Europy, podobne są do tamtych struktury
rządu i administracji;
– Wielokulturowość, braterstwo ludów dało wzór Napoleonowi – zachodnia
inspiracja dla nowoczesnych podbojów Europy;
– Europa dwukrotnie sięgała do wzorców kultury starożytnej Grecji i Rzymu:
w wieku XVI – w dobie renesansu oraz w wieku XVIII w epoce oświecenia,
tworząc kulturę klasycystyczną.
Dorobek Greków i Macedończyków w II wieku p.n.e. przyjęli Rzymianie i Cesarstwo Bizantyjskie, które zadbały o ciągłość cywilizacji. Mówi się o hellenizacji
Rzymu, która dokonywała się w wielkim napływie dzieł sztuki greckiej, które sta6. K. Modzelewski, Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004, s. 6.
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nowiły znaczną część łupów zwycięskich wodzów, jak i w przenikaniu wpływów
filozofii, nauki, religii, wzorców w zakresie sposobu myślenia i obyczajów, na których
wykształciła się ostatecznie rzymska humanitas7. Później tę schedę pielęgnował Karol
Wielki – władca Franków (renesans karoliński VIII-IX w.), a po nim Rzymskie
Cesarstwo Święte Narodu Niemieckiego – cesarstwo Ottonów. I mimo iż byli to
średniowieczni władcy chrześcijańscy, to dorobek pogańskiej starożytności potrafili
docenić i ocalić od zapomnienia. Wczesne chrześcijaństwo (Chrestos – Chrystus)
narodziło się w Grecji, stamtąd pochodzi słowo biblia (Byblos- księga). Do myśli
chrześcijańskiej włączono struktury filozofii greckiej. Ogromnym darem dla Europy jest teatr grecki, który mimo, że ulegał pewnym modyfikacjom, przetrwał
do XXI wieku i stanowi istotny składnik współczesnej cywilizacji. Podobną rolę
odegrały balet i taniec, olimpiada, turystyka. Zbeletryzowana mitologia grecka
aktualna jest we współczesnej literaturze europejskiej, np. odyseja to dziś symbol
wędrówki. Rzeźby greckich bogów zdobią muzea, ogrody i parki współczesnej
Europy. W samej Grecji nadal żyją mity, ludzie noszą imiona bogów i herosów,
wino to powszedni trunek, żywe są tańce, a film grecki przypomina dawne dzieje,
np. Dzieci Pireusu, gdzie przywołano postać Sokratesa. Powstało wiele interpretacji
Iliady i Odysei, nadal przedstawia się dzieje wypraw Jazona po złote runo, powstają
programy o poszukiwaniach prawdziwej Kolchidy, film Grek Zorba, propagujący
sokratejski styl życia, z którym utożsamiali się zbuntowani Amerykanie. Ślady
cywilizacji greckiej pozostały we współczesnych językach, np. słowo encyklopedia, program międzynarodowej wymiany studenckiej Sokrates, tytuł staropolskiej
encyklopedii Nowe Ateny, teatr w Warszawie założony przez Juliusza Osterwę Ateneum. Prowadzonej w Polsce kampanii o państwie prawa towarzyszyła wystawiana
na deskach teatru Antygona. W okresie okupacji i stalinizmu sięgano po Dialogi
Platona, a w przełomowych momentach teatry opozycyjne w swoim repertuarze
miały Obronę Sokratesa. Jan Kochanowski, pisarz renesansu, zgodnie z duchem
epoki, swojemu dziełu o naprawie Rzeczpospolitej nadał tytuł Odprawa posłów
greckich. Akcja tego utworu toczy się w zagrożonej zaborem Troi. Do mitu greckiego
o Edypie odwołał się Zygmunt Freud. Filozofowie opierają swoją wiedzę przede
wszystkim na poglądach filozofów starogreckich. Są też tacy, którzy krytycznie
7. M Jaczynowska, Historia starożytnego Rzymu, Warszawa 1983, s. 123-124.
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odnoszą się do dorobku starożytnych Greków. Podkreślają, że ateńska demokracja
oparta była na pracy niewolników, a Sparta miała cechy państwa totalitarnego, krytykują prawo drakońskie i ostracyzm. Grecy wprowadzili paradoksalne określenie
dobry tyran. To ktoś, kto zdobywa władzę w sposób niezgodny z prawem, ale działa
efektywnie. Czasami Europa nowożytna korzystała wybiórczo z dorobku filozofii
greckiej, np. w średniowieczu pominięto dorobek Arystotelesa, co spowodowało
zastój w dziedzinie nauk ścisłych, a wyeksponowano idealizm platoński. Stając się
częścią imperium rzymskiego, Grecy przyjęli chrześcijaństwo, zapominając o swych
dawnych bogach, zarzucono też wtedy organizację olimpiad, uznanych za pogańskie święto (ostatnie igrzyska starożytne 393 rok), stolicą został Konstantynopol.
W średniowieczu Rodos i Kretę zajęli Arabowie, a Konstantynopol od 1454 roku
nazwano Stambułem (stolica Turcji). Spod panowania tureckiego Grecja wyzwoliła
się dopiero w 1829 roku. W 1896 roku powrócono do idei igrzysk i w Atenach odbyła się pierwsza olimpiada nowożytna. Od 1924 Grecja była republiką, po czym
w okresie II wojny światowej znalazła się w strefie okupacyjnej Włoch, a później
Niemiec. Od 1981 roku jest członkiem EWG, a od 2002 Grecy posługują się euro.
Nazywa się to powrotem Grecji do Europy. Fundamentem cywilizacji europejskiej
jest region Morza Śródziemnego, wybrzeża Grecji, Afryki i Azji Mniejszej. Wkład
cywilizacyjny Wschodu w tożsamość Europy jest ogromny. Nie chodzi tu jedynie
o synkretyzm orientalno – helleński, ale również o idee filozoficzne i mistyczne.
Sokrates głosił, że dobro i mądrość są jednością (koncepcja prawości). Doktryna
pitagorejska uważała studiowanie matematyki za drogę do nieśmiertelności. Nauki
Pitagorasa zakładały istnienie reinkarnacji i metempsychozy (wędrówki dusz).
Doktryna Demokryta stanowi podstawę atomizmu. Według Christiana Meiera:
historia jako nauka zaczyna się od Greków, gdy Herodot po raz pierwszy odrzucił
nadające spójność fikcje starożytnego Wschodu, zastępując je częściowo związkami
przyczynowymi8. Perykles dał wzór polityki społecznej, a Solon podstawy prawa.
Epikur doktryną szczęśliwego życia w ogrodach wniósł wkład w ekologię. Hezjod
i Homer głosili koncepcje zależności ludzkich losów od charakteru, który zawsze
można i należy doskonalić. Odnajdujemy to w dzisiejszej sportowej zasadzie fair

8.	W. Reinhard, Życie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do współczesności, Warszawa
2009, s. 523.
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play. Cywilizacja grecka przetrwała do dziś w sposobie rządzenia i koncepcjach
politycznych, administracyjnych i dyplomatycznych. Kultura fizyczna jest żywa
do dziś, olimpiady gromadzą sportowców i kibiców z całego świata. Współczesne
media to splot filozofii, poezji i teatru.
Region Morza Śródziemnego to także Imperium Rzymskie obejmujące tereny
Afryki, Europy, Azji. Jak ocenia Dorota Pietrzyk-Reeves Pięć wieków istnienia Cesarstwa Rzymskiego na zachodzie sprawiło, że obszar ten, niby gigantyczny tygiel,
ujednolicił kulturowo jego mieszkańców. (…) nie wszyscy jego mieszkańcy posługiwali
się językami romańskimi, to jednak wszędzie tam przez następne tysiąc lat łacina
stanowiła język, którym porozumiewali się ludzie wykształceni9. Państwo to oprócz
sprawnego wojska, świetnej komunikacji, umiejętności utrzymania ładu wewnętrznego i sprawnie funkcjonującej gospodarki wniosło ogromny wkład w literaturę,
religię, politykę, dyplomację. Alfabet łaciński dominuje dziś w Europie i świecie
zachodnim. Religia i filozofia rzymska były kontynuacją myśli greckiej. Wspaniałe
osiągnięcia techniczne to przede wszystkim rzymskie drogi, akwedukty, miasta,
łuki triumfalne, termy, porty i flota. Cywilizację rzymską na Półwyspie Apenińskim
tworzyli najpierw Etruskowie (budowali miasta, nekropolie, wytapiali metale, mieli
swoje pismo). To lud bardzo tajemniczy, skąd przybyli, dlaczego zniknęli, nie wiemy
do dziś. W VIII w. p.n.e. Grecy skolonizowali Sycylię i okolice Neapolu. Przenieśli
tu swoją kulturę i sprzymierzyli się z wrogami Etrusków. Wergiliusz w Eneidzie wywodzi pochodzenie Rzymian od potomków Trojan. Miasto na siedmiu wzgórzach
rozszerzało w następnych wiekach swoje terytorium, a po zwycięsko zakończonych
wojnach punickich Rzymianie zasiedlili Afrykę Północną, a później Hiszpanię,
Galię, Grecję i Egipt. W I wieku powstało imperium. Na wzór grecki stworzono
sprawny system administracji i mechanizm ściągania podatków. Temu miały służyć wspaniałe rzymskie drogi, wojenna i handlowa flota, akwedukty, gigantyczne
gmachy rządowe, świątynie, stadiony, teatry, łaźnie. Rzymianie przejęli greckich
bogów i bohaterów, nadając im inne imiona (Zeusa zastąpił Jowisz, Posejdona –
Neptun, Aresa – Mars, Hestię – Westa, Hadesa – Pluton). Artemida i Apollo stali
się ulubieńcami włoskiego odrodzenia. Łacińskie deus (bóg) przypomina grec-

9.	D. Pietrzyk-Reeves, Tożsamość Starego Kontynentu i przyszłość projektu europejskiego, Warszawa
2007, s. 86.
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kie Zeus. Greccy niewolnicy stali się nauczycielami rzymskiej młodzieży. Eneida
Wergiliusza, wzorowana na Iliadzie Homera, to fundament wychowania patriotycznego Włochów, temat wielu filmów. Z greckiej olimpiady Rzymianie zrobili
igrzyska. Aleksander Wielki stał się wzorem dla Juliusza Cezara. Podstawy dobrej
retoryki zawarł w swoich dziełach Cycero, sztukę poetycką rozwinął Owidiusz.
Nauczycielem cesarza Nerona był filozof Seneka. Łacina w średniowieczu była
międzynarodowym językiem europejskich elit. Posługiwali się nią (i posługują
nadal) lekarze, prawnicy, dyplomaci, duchowieństwo, uczeni. Pola Elizejskie dziś są
symbolem Paryża. Rzymianie zbudowali podstawy państwa prawa. Wielkie miasta
Europy często mają rzymski rodowód. Jedwabny i bursztynowy szlak świadczą o sile
handlu i rzymskiej monety. Z czasem następowała jednak degradacja sposobu życia
w imperium. Mimo to do wzorców rzymskich sięga cała Europa. Napoleon a później
Mussolini naśladowali podboje Cezara, nazistowskie pozdrowienie w Niemczech to
gest przeniesiony z legionów rzymskich, chrześcijaństwo zaś stało się synonimem
godnego życia i czynnikiem jednoczącym Europę w następnych wiekach. Od IV
wieku było religią panującą. Najazdy „barbarzyńców” zniszczyły zachodnią część
imperium (476) i wydarzenie to uznano za tak ważne w dziejach ówczesnego świata,
iż wyznacza ono koniec epoki starożytnej a początek następnej – średniowiecza.
Przetrwało Bizancjum – zjednoczone chrześcijaństwem i kulturą hellenistyczną.
Niezatartym śladem imperium pozostały: architektura, literatura, prawo, pismo
łacińskie, urbanistyka, drogi i akwedukty. Rzym stworzył cywilizacyjny fundament
współczesnej Europy. Była to wspólnota terytorialna i administracyjna łącząca wiele
narodów i kultur. Stykały się tu wpływy europejskie, greckie, orientalne, afrykańskie. Swój wkład wniosły również ludy określane przez Rzymian jako barbarzyńskie.
Wchodziły one w orbitę śródziemnomorskiej cywilizacji w różnym czasie i w bardzo
zróżnicowanych okolicznościach historycznych10 ulegając powolnemu procesowi
romanizacji lub hellenizacji. Ale ich dorobek jest również obecny we współczesnej
cywilizacji europejskiej dotyczy to nie tylko śladów pogańskiego sacrum, ale i obecności barbarzyńskiego dziedzictwa w polityce, sądownictwie, słownictwie i kategoriach
pojęciowych europejskiej kultury11 – twierdzi Karol Modzelewski. Z tego dziedzictwa

10. K. Modzelewski, Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004, s. 7.
11. Tamże, s. 462.
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wywodzi się zasada jednomyślności przeniesiona ze starosłowiańskich obyczajów
wiecowych do czasów Rzeczypospolitej szlacheckiej. Elementem tego dziedzictwa
jest również obowiązujący warunek jednomyślności wydawanego werdyktu przez
przysięgłych pochodzący z prawa salickiego. Wymianie towarów między poszczególnymi ludami towarzyszyła wymiana myśli, osiągnięć technicznych i naukowych.
Z Afryki Rzymianie przejęli mozaiki, z Egiptu matematykę i budownictwo, z Grecji
filozofię, religię, teatr, politykę. Współcześnie Rzym to miasto historii (Koloseum,
Forum Romanum, pałace cesarskie, świątynie). Wciąż żyje tu pogański obyczaj
skakania do Tybru. Sam papież swoim strojem, rytuałami, protokołem jest świadectwem dawnych czasów.

Chrześcijańskie korzenie cywilizacji europejskiej
Świadomość, że Europa jest cywilizacyjną jednością kształtowała się stopniowo.
Najpierw dostrzegano ją w kontekście zagrożeń ze strony Afryki i Azji, później
w obliczu zagrożeń ze strony plemion barbarzyńskich i zbuntowanych niewolników.
Jezus i jego nauki pokazały nową jakość życia. W średniowieczu chrześcijaństwo
tworzyło tożsamość kulturową, a renesans połączył to z koncepcją współistnienia
narodów. Uważa się, że: decydujący wpływ na średniowiecze miała myśl religijna.
Biblia była na początku i pozostała ostatecznym punktem odniesienia, wyjaśniającym świat i społeczeństwo oraz regulującym kulturalne, polityczne i społeczne
sposoby postępowania12. Skutki chrystianizacji ocenia Reinhard, pisząc: Misjonarze
ze względu na swoje zadanie musieli najintensywniej zajmować się intelektualnie
obcą kulturą i w ten sposób stawali się pionierami lingwistyki, etnologii i różnych
gałęzi orientalistyki. (…) Z początku bowiem jedynie misjonarze zajmowali się
miejscowymi językami13. W średniowieczu trwał proces chrystianizacji pogaństwa. Sobór w Nicei stworzył kanon chrześcijaństwa. Święty Augustyn w dziele
Państwo Boże stworzył ideę teocentryzmu – teorię, że Bóg stworzył świat i nad
nim panuje, a władza świecka podlega kościelnej. Łacina stała się podstawą kultury średniowiecznej, opanowała literaturę, dyplomację, naukę. Okres późnego

12. J. Le Goff, Długie średniowiecze, Warszawa 2007, s. 25.
13.	W. Reinhard, Życie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do współczesności, Warszawa
2009, s. 338-339.
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średniowiecza to czas walki władzy świeckiej z papiestwem, inwazja Arabów na
Hiszpanię, zacofanie w naukach, kryzys Kościoła zwany reformacją i kontrreformacja zachwiały Europą i jej jednością. Do tego odkrycie Ameryki spowodowało,
że zdewaluowały się dawne wartości i ideały. Zmienił się styl życia. Czyny żeglarzy
i kupców przyćmiły wzorzec rycerza i ascety. Odkrycie nowych lądów zburzyło
dawną solidarność, zapoczątkowało gorączkę złota. Kolonizacja przywróciła handel niewolnikami, wymordowano rdzennych mieszkańców Ameryki. Powstawały
metropolie i kolonie, a rewolucja przemysłowa i Wielka Rewolucja Francuska dały
początek nowoczesnej cywilizacji. Dużą rolę w rozwoju cywilizacyjnym odegrał
wynalazek Gutenberga. McLuhan mówi o Galaktyce Gutenberga. Bezsprzecznie
wynalezienie druku usprawniło przekazywanie wiedzy z pokolenia na pokolenie,
z kraju do kraju i wpłynęło na rozwój szkolnictwa i nauki. Wielkie wyprawy geograficzne Kolumba, Magellana, Vasco da Gamy, przekopanie Kanału Sueskiego
i Panamskiego spowodowały rozprzestrzenienie się cywilizacji europejskiej na
całym świecie. Wszędzie tam powstawały europejskie faktoria, banki, kościoły.
Reinhard podsumowuje, że: bilans kolonializmu sprowadza się do głębokiego nacechowania świata kulturą Zachodu. (…) Światowa gospodarka żywnościowa jest już
nie do pomyślenia bez roślin uprawnych pochodzenia amerykańskiego, a światowa
gospodarka surowcowa i energetyczna bez górnictwa i ropy naftowej14. Wynalazki
XIX wieku usprawniły transport, komunikację, przesyłanie informacji. Podróże
sprzyjały rozprzestrzenianiu się nowinek technicznych i zmian cywilizacyjnych.
Słowo i obraz przemierzały świat z błyskawiczną prędkością. Zmieniał się świat,
zmieniała się i sama Europa. Państwa mające dostęp do Atlantyku zmieniały się
w potęgi gospodarcze (Hiszpania, Portugalia, Holandia, Wielka Brytania). Obok
nich wyrosły Stany Zjednoczone, Singapur, Kapsztat, Hongkong. Dekolonizacja
przyniosła kryzys tożsamości zarówno metropolii kolonialnych (zbiedniały Amsterdam, Lizbona czy Madryt) ale również same kolonie tego doświadczyły.
Powstał nowy ład, a w miejsce religii należało znaleźć inny czynnik jednoczący
Europę. Dwie wojny światowe, zimna wojna, okres komunizmu i procesy dekolonizacyjne podzieliły Zachód. Na przestrzeni wieków zmieniało się centrum Europy:
rolę tę pełniły kolejno Ateny, Rzym, Madryt, Paryż, Londyn, Berlin, Moskwa. Co
14. Tamże, s. 346.
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ma być spoiwem Europy w dobie integracji europejskiej? Cywilizacja Zachodu jest
dziś rozumiana jako silna pozycja USA w dziedzinie ekonomii i polityki. A kultura amerykańska ma podłoże tożsamości prekolumbijskich cywilizacji Indian,
mniejszości afroamerykańskich i kultury latynoamerykańskiej. Jan Paweł II głosił
teorię o dwóch płucach Europy. Zwrócił uwagę na rolę Kościoła w kształtowaniu
cywilizacji europejskiej, podkreślił znaczenie ewangelizacji, ale nie umniejszył
też wpływu kultury świata klasycznego: „(…) Kościół w swojej działalności ewangelizacyjnej przejął dziedzictwo kulturowe, które go poprzedzało i nadał mu nową
formę. Przede wszystkim dziedzictwo Aten i Rzymu, ale także ludów, które spotykał,
rozszerzając się na kontynencie. W procesie ewangelizacji Europy, który służył pewnej
kulturalnej jedności świata łacińskiego na Zachodzie, a bizantyjskiego na Wschodzie,
Kościół postępował tak, aby zachować kryteria właściwe dla tego, co dziś nazywany
inkulturacją. Służył bowiem rozwojowi kultur rodzimych i narodowych. Dobrze więc,
że ogłosił wpierw świętego Benedykta, a potem także świętych Cyryla i Metodego
patronami Europy. (…) przypomniał, że on sam na kontynencie europejskim winien
oddychać „dwoma płucami”15.

Cywilizacja europejska w dobie globalizacji
Jedność Europy identyfikuje się dziś z ideą demokracji, państwa prawa, praw człowieka, komfortu technicznego. Po okresie dominacji języka francuskiego, języka
niemieckiego, w Europie Środkowo-Wschodniej rosyjskiego, dziś dominuje język angielski. Pod znakiem zapytania jest przyszłość Unii Europejskiej, jej kształt
i sposób ekspansji. Czy ma ona korzystać z odniesień do religii, jak ma rozwiązać problem mniejszości w Europie, co zrobić z akcesem do UE muzułmańskiej
Turcji, jak rozwiązać konflikty na Bałkanach – to główne problemy współczesnej
Europy. Fundusze europejskie wspierają utrwalanie wielokulturowej tożsamości
Europy. W konkurencji do reszty świata Europa, by przetrwać, musi odrodzić się
cywilizacyjnie.
Dylematem jest, co można przyjąć za czas powstania tożsamości europejskiej?
Czas krucjat XI-XIII wiek, okres średniowiecza (476-1453), czy może okres między
edyktem Konstantyna 313 r. a odkryciem Ameryki 1492? Ten problem można
15. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005, s. 97.
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odnaleźć w dyskusjach na forum UE, w pracach Jana Pawła II, w koncepcjach
nowej ewangelizacji. Poruszają go również zwolennicy i przeciwnicy globalizacji.
Cywilizacja współczesna to wyścig Europy z Ameryką. USA - była kolonia brytyjska - jest dzisiaj supermocarstwem. Wielka Brytania w XIX wieku stworzyła
imperium kolonialne obejmujące cztery kontynenty. Wiek XX przeniósł walki
o kolonie między potęgami gospodarczymi na kontynent europejski. Walki o strefy wpływów na Bałkanach były główną przyczyną I wojny światowej. II wojna
światowa zrujnowała mnóstwo państw, a Stany Zjednoczone stały się państwem
numer jeden w świecie. Paradoksalnie centrum Europy znalazło się poza Europą.
Tysiące ludzi przedsiębiorczych, wykształconych i kreatywnych wyemigrowało
do Stanów Zjednoczonych „za chlebem”. Chrześcijaństwo przestało być głównym
spoiwem Europy i jej kolonii. Już w odrodzeniu teocentryzm został wyparty przez
antropocentryzm. Humanizm wniósł nowy system wartości skupiający się na człowieku i jego sprawach doczesnych. Zachód ogarnął konsumeryzm i sekularyzacja
władzy, czego późniejszą konsekwencją były konformizm i ateizacja współczesnych
narodów. Wszystko to umieszcza się w otoczce praw człowieka. Dzisiaj cywilizacja
Zachodu jest de facto cywilizacją euroamerykańską, a globalizacja zdaje się to potwierdzać. Globalizacja orientuje się głównie w stronę Ameryki, Europa pozostaje
lekko w tyle, słabnie tempo jej rozwoju gospodarczego.
Mówiąc dziś o globalizacji trzeba brać pod uwagę zetknięcie i wzajemne przenikanie się cywilizacji azjatyckiej, amerykańskiej i europejskiej. Reinhard uważa,
że: wspólnota państw zorganizowała się w skali światowej w niebywały dotychczas
sposób, wyznając przynajmniej formalnie prawa człowieka jako wspólną podstawę
politycznej wiary16. Globalizację definiuje się jako zjawiska i procesy społeczne,
gospodarcze, demograficzne oraz kulturowe, które zachodzą w obrębie narodów,
ale przekraczają granice państwowe i występują w całym świecie. Procesy globalne
obejmują przestrzeń ponadlokalną. Jak twierdzi Adam Pomieciński: Problem relacyjności „globalne – lokalne” stał się obecnie jednym z najistotniejszych zagadnień
charakteryzujących proces globalizacji, nie tylko w odniesieniu do studiów z zakresu antropologii, ale też socjologii i innych nauk społecznych. Złożoność tej relacji

16.	W. Reinhard, Życie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do współczesności, Warszawa
2009, s. 347.
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nasuwa szereg pytań, które nie pozostają obojętne dla antropologa. Na ile i w jaki
sposób ponadlokalne wzory kulturowe zakorzeniają się w konkretnych miejscach
i rozmaitych kulturach rozsianych po naszym globie? Jak prezentują się owe globalne
wzory w konkretnych ludzkich działaniach i lokalnych wspólnotach? Czy uprawniony jest sąd, że poszczególne grupy społeczne, regionalne, etniczne, mniejszościowe
oraz narodowościowe są jedynie częścią globalnego terytorium?17. Anthony Giddens
uważa globalizację za swego rodzaju proces intensyfikacji relacji ludzkich na skalę
światową, który problemy i zjawiska regionalne wiąże ze sobą i szuka dla nich
odpowiedników w innej części globu. Globalizacja ma więc charakter ponadnarodowy. Jest procesem niezinstytucjonalizowanym i nie dającym się skonkretyzować.
Globalizacja w trzecim tysiącleciu to również konfrontacja z kulturą Japonii,
Indii, Chin. Tak właśnie definiowany jest proces globalizacji, jako obalenie barier i stworzenie wolnego przepływu towarów, środków finansowych, usług, dóbr
kultury na całym świecie. Następuje ogromny rozwój szybkiego, taniego i łatwego
transportu i komunikacji multimedialnej. Towary można produkować w dowolnym zakątku świata. Pozwoliła na to rewolucja przemysłowa – pierwsze fabryki,
mechanizacja rolnictwa, tworzenie różnych gałęzi przemysłu. Ułatwiają to radio,
telewizja, prasa, Internet, przekaz satelitarny. Nie do przecenienia jest rola reklamy.
Cały świat korzysta z usług o wysokich standardach promowanych medialnie,
najlepszym przykładem są komputery, samoloty, samochody, muzyka, olimpiady
multimedialne. Uważa się, że one najlepiej zaspokajają potrzeby globalnego społeczeństwa. Religie zastępowane są przez konsumeryzm, który sprowadza człowieka
do istoty kupującej i wydającej pieniądze. Można tu przywołać biblijną opowieść
o złotym cielcu. Zwolennicy modernizacji próbują promować wartości ogólnoludzkie i wiązać je ze zdroworozsądkowym zaspokajaniem potrzeb materialnych.
Na nich ma wyrosnąć humanizacja – efekt globalizacji w III tysiącleciu. Stopniowe
będą się zacierać dawne formy tożsamości. Benedict Anderson w pracy Wspólnoty
wyobrażone zauważa zmniejszanie się znaczenia orientacji narodowych na rzecz
wielkich struktur terytorialnych.
Przeciwnikami euroamerykańskiej nowoczesności są ekolodzy. Krytykują oni
nadmierną eksploatację środowiska w imię intensywnej produkcji dóbr i usług,
17. http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/1492 stan na dzień 01.05.2013r.
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podkreślają zagrożenie kataklizmami i fatalne skutki zmian klimatycznych, chcą
ograniczyć dewastację przyrody. Na przykład Harald Schumann w książce Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt wysuwa pesymistyczne prognozy wyeksploatowania zasobów Ziemi, co doprowadzi do ogromnej biedy. Inni
zwolennicy tego nurtu zwracają uwagę na niszczenie tożsamości, odwołań czasowo-przestrzennych, kulturowych. McLuhan określa świat jako globalną wioskę
sterowaną przez sieć satelitarnych mediów. Barber jest przeciwnikiem niszczenia
tradycyjnych kultur, widzi w tym źródło zatracania człowieczeństwa. Huntington
twierdzi, że ateizacja i sekularyzacja Zachodu doprowadzą w końcu do zagłady
cywilizacji. Z kolei zwolennicy globalizacji stoją na stanowisku, że sprzyja ona
rozwojowi człowieka i cywilizacji. Ekonomiści podkreślają nieuchronność tego procesu, wskazując na korzyści i możliwości, jakie daje Internet, komputer, telewizja.
Wielkim zagrożeniem wynikającym z globalizacji jest zagrożenie bronią atomową
i terroryzmem międzynarodowym: Globalizacja wzmacnia integrację międzynarodówki terrorystycznej, a postęp naukowo – techniczny pozwala na zwielokrotnienie niszczycielskiej siły terrorystów18. Cechą charakterystyczną globalizacji jest też
proces niszczenia kultury Zachodu azjatycką ekspansją gospodarczą, lansowanie
konsumpcyjnego stylu życia, uleganie amerykanizacji. Takie właśnie tendencje
dominują dziś w ocenie procesów globalizacyjnych.

Streszczenie
Współczesna cywilizacja europejska badana przez wielu wybitnych naukowców
jest definiowana na różne sposoby. Mimo różnic w jej definiowaniu bezsprzeczne
jest, że jej fundamentem jest dorobek kulturalny starożytnych Greków i Rzymian
oraz chrześcijaństwo i język łaciński. Władcy średniowieczni – Karol Wielki oraz
kontynuujący jego dzieło cesarze niemieccy potrafili umiejętnie ocalić od zniszczenia dorobek cywilizacyjny pogańskiej starożytności i zdołali połączyć go z myślą chrześcijańską. Byli oni prekursorami tworzenia zjednoczonej cywilizacyjnie
i politycznie Europy. Cywilizację europejską w XVI wieku wzbogaciły dokonania
wielkich odkrywców, które rozprzestrzeniły kulturę europejską na nowo odkryty

18.	
Myśl wojskowa, MON, rocznik LXXXVIII, Dodatek specjalny Zagrożenia niekonwencjonalne,
Warszawa 2006, s. 13-14.

67

Cywilizacja i kultura – kształtowanie się Europy...

kontynent, co pozwoliło zbudować tam mocne państwo, które w XX wieku zdominowało Europę i świat swoją kulturą (amerykanizacja). Wzajemne przenikanie się
kultur amerykańskiej, europejskiej i azjatyckiej zapoczątkowało proces globalizacji,
który powoduje zacieranie różnic cywilizacyjnych.
Słowa kluczowe: cywilizacja, kultura, filozofia, chrześcijaństwo, Imperium Rzymskie, starożytna Grecja, kultura antyczna, antropologia, ewangelizacja, globalizacja,
amerykanizacja.

Summary
Civilization and culture - development of Europe and its cultural heritage and
civilization
Contemporary European civilization which is researched by many extraordinary
scientists is defined in different ways. Despite the differences in the definition, it
is agreed that its basics of the cultural heritage come from the ancient Greeks and
Romans, Christianity and the Latin language. Medieval Lords - Charles the Great,
and other German rulers who continued his work were able to skillfully save from
destruction the civilization heritage of pagan antiquity and they managed to link it
to Christian thought. They were forerunners of creating culturally and politically
united Europe. In the sixteenth century European civilization was enriched by the
achievements of the great explorers that spread European culture on the newly
discovered continent. It allowed to build there a strong state, which in the twentieth
century were dominated by Europe and the world with its culture (Americanization). The interpenetration of American, European and Asian cultures initiated
the globalization process, which causes blurring of the differences in civilization.
Keywords: civilization, culture, philosophy, Christianity, Empire Roma, antique
Greece, antique culture, anthropology, evangelism, globalization, Americanization.
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Rola polskiej polityki bezpieczeństwa
i przeciwdziałania terroryzmowi w świetle
działania organów państwa – metody działania
i akty prawne
Alicja Wilgucka
Zjawisko terroryzmu, a w szczególności terroryzmu międzynarodowego, określa
się w dzisiejszych czasach mianem problemu globalnego. Oznacza to, że terroryzmem zagrożone jest każde państwo, każde społeczeństwo, niezależnie od położenia geograficznego, prowadzonej polityki i zaangażowania w międzynarodowe
konflikty. Jednym więc z priorytetów w rządzeniu państwem staje się zapewnienie mu bezpieczeństwa. Do niedawna bezpieczeństwo rozpatrywane było jedynie
w kontekście militarnym – obecnie oznacza ono taki stan rzeczywisty stabilności
i suwerenności państwa, który odzwierciedla brak lub wystąpienie jakichkolwiek
zagrożeń1. Takim zagrożeniem może być nowożytny terroryzm, który stał się jedną
z najniebezpieczniejszych patologii trawiących świat.
Także Polska powinna być przygotowana do ewentualnej walki z terroryzmem,
prowadząc odpowiednie działania prewencyjne. Mimo, iż nasz kraj nie jest postrzegany jako realny cel ataku terrorystów, to jednak w czasie globalizacji, a także
biorąc pod uwagę zaangażowanie polskich sił zbrojnych w misje w Afganistanie,
czy fakt organizacji Mistrzostw Europy w 2012 roku, zamach terrorystyczny na
terenie naszego kraju jest całkiem prawdopodobny. Zasadną jest więc dyskusja
o stanie polskiego systemu przeciwdziałania i walki z terroryzmem.
Jak twierdzi Zenon Mendrala: Polska, tak jak wszystkie rozwinięte państwa, stoi
obecnie w obliczu obronnej zmiany w środowisku strategicznym, której zapowiedzią
był koniec zimnej wojny. Pomimo zagrożenia wybuchem trzeciej wojny światowej,
miniona epoka charakteryzowała się wygodną przewidywalnością i względną stabilizacją, ponieważ wróg, zadania i narzędzia były oczywiste. Zasadnicze zagrożenie
bezpieczeństwa w dwubiegunowym świecie upatrywano w inwazji na dużą skalę.
w celu zapewnienia obrony utrzymywano duże armie z ciężkim sprzętem i systemy
1. W. Kitler, Obrona narodowa w Polsce, AON, Warszawa 2002, s. 24.
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mobilizacyjne, pozwalające przestawić całe społeczeństwo i wszystkie dziedziny życia
na tory wojenne. Utrwalone sojusze nie dawały krajom takim jak Polska większego
wyboru2. Obecnie zauważa się cięcie wydatków i zmniejszanie rozmiarów armii,
tymczasem wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego są coraz większe,
gdyż zmieniają się zagrożenia. Pojęcie bezpieczeństwa narodowego w całokształcie
systemu pojęć i kryteriów bezpieczeństwa zajmuje współcześnie pierwszoplanową,
i decydującą o losach jednostek, społeczności lokalnych, narodów, ale zarazem
i wspólnoty, międzynarodowej pozycję. Na taką pozycję składa się wiele przyczyn,
z których najważniejsze warto uwzględnić w rozpatrywaniu problematyki bezpieczeństwa narodowego Polski.
Józef Marczak uważa, że: Przez uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego
Polski można rozumieć względnie stałe czynniki mające podstawowy bądź istotny
wpływ na charakter polskiego bezpieczeństwa narodowego. Względnie stałe czynniki
bezpieczeństwa narodowego wynikają z natury świata i życia społecznego, miejsca
Polski na Ziemi, historii i tradycji, charakteru współczesnych zagrożeń oraz aktualnego stanu polskiej państwowości, a także stanu organizacji bezpieczeństwa międzynarodowego3. Ten sam autor uważa zagrożenie globalizacją terroryzmu za jedno za
największych uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego Polski4.
Zagrożenie terroryzmem w Polsce wynika z przebiegającego przez nasz kraj
szlaku handlu narkotykami, a także z niekontrolowanego napływu imigrantów.
Dodatkowo nie wszystkie kraje w pobliżu granic Polski są stabilne i przewidywalne. Zagrożenie to wzrosło po przystąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do wojny
z Irakiem w koalicji ze Stanami Zjednoczonymi, a także przystąpienie Polski do
koalicji antyterrorystycznej.
Poza klasycznym atakiem terrorystycznym, przy użyciu materiałów wybuchowych bądź broni palnej, pojawiają się nowe zagrożenia ze strony terrorystów dla
bezpieczeństwa narodowego:
2.	Z. Mendrala, Polska wobec zagrożeń terrorystycznych w XXI w. Aspekty militarne, [w:] K. Kowalczyk, W. Wróblewski (red.), Terroryzm. Globalne wyzwanie, Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2008, s. 174.
3.	J. Marczak, Bezpieczeństwo Polski, http://realia.com.pl/dzial_2/artykul_3.html [dostęp 11. 04.
2013].
4. Tamże [dostęp 11. 04. 2013].
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– atak bakteriologiczny: jest on o tyle groźny, że nie ma możliwości skutecznej
obrony zbiorowisk ludzkich przed skutkami użycia broni bakteriologicznej, nie
pomogłyby również szczepienia na masową skalę, gdyż nie wiadomo, jakiego
szczepu bakterii czy wirusa użyliby w tym konkretnym przypadku terroryści,
– infoterroryzm: polega on na fałszowaniu, blokowaniu lub niszczeniu wiadomości, bądź manipulacji nimi dla potrzeb terrorystów. Atak taki mógłby
mieć katastrofalne skutki zwłaszcza w dobie powszechnej komputeryzacji
i rozwoju Internetu jako środka komunikacji. Systemu elektroniczne sterują
pracą sieci energetycznych, wodociągowych, gazowniczych, a także sektora
lotniczego, ratunkowego czy paliwowego. Atak na nie na pewno zakłóciłby
sprawne funkcjonowanie państwa, narażając je na straty finansowe, panikę
i być może ofiary w ludziach,
– zagrożenie bezpieczeństwa obiektów wojskowych, takich jak jednostki i instalacje wojskowe, centra dowodzenia, obiekty stacjonarne przeznaczone do
zabezpieczenia funkcjonowania stanowisk kierowania obroną państwa,
– zagrożenia bezpieczeństwa polskich kontyngentów wojskowych, ambasad
i przedstawicielstw RP poza granicami kraju5.
Polska, jako jeden z bliskich sojuszników USA w walce z terroryzmem, utrzymująca swoją wojskową obecność na głównych frontach tej wojny w Afganistanie
oraz przyszły organizator masowej imprezy sportowej najwyższej rangi międzynarodowej – Mistrzostw Europy w piłce nożne w 2012 roku – stała się bardziej
wartościowym celem ewentualnych działań terrorystycznych, niż to było w latach
poprzednich, a zatem ryzyko zamachów terrorystycznych nie maleje, a wręcz przeciwnie – rośnie.
Polska, w wyniku przemian ustrojowych, stanęła przed nowym wyzwaniem,
jakim był wzrost poczucia bezpieczeństwa w związku z członkostwem jej w strukturach NATO i Unii Europejskiej. Ataki z 11 września 2001 roku uświadomiły nam
jednak to, że obecność w tych organizacjach wymaga od nas również większego
poczucia odpowiedzialności i świadomości zagrożeń, jakie z niej wypływają. Licząc jednak, że w razie ataku otrzymamy pomoc od sojuszników, Polska wyraziła
poparcie dla decyzji Rady Północnoatlantyckiej NATO o stosowaniu art. 5 Trak5. Z. Mendrala, Polska wobec zagrożeń…, s. 175.
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tatu Waszyngtońskiego, stanowiącego o solidarnej obronie sojuszników w obliczu
ataku6. w związku z tym, po 11 września 2001 roku, polski rząd przystąpił do
działań mających na celu zapobieżeniu ewentualnym atakom terrorystycznym
na polskie cele:
– wzmożono ochronę placówek dyplomatycznych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, Rosji, Chin, Izraela i państw muzułmańskich,
– zapewniono dodatkową ochronę lotnisk przez Policję,
– postawiono w stan podwyższonej gotowości 5000 strażaków, w tym grupy
ratownictwa chemicznego i specjalistów od katastrof budowlanych, gotowych
do wyjazdy w każdej chwili na ewentualne miejsce ataku7.
Polska bardzo szybko i stanowczo opowiedziała się po stronie USA po atakach
na WTC. 25 września 2001 roku Polska otworzyła swoją przestrzeń powietrzną dla
samolotów wojskowych USA. Jednocześnie zapowiedziano udział polskiego wojska
w wojnie z terroryzmem, wraz z naszym zaatakowanym sojusznikiem – w Iraku
i Afganistanie. Równocześnie na forum ONZ polscy przedstawiciele włączyli się
bezpośrednio i aktywnie w działania polegające na przeglądzie prawa i systemów
służących zwalczaniu terroryzmu: przestępczości zorganizowanej, praniu brudnych
pieniędzy8.
Szóstego listopada 2001 roku z inicjatywy ówczesnego prezydenta Aleksandra
Kwaśniewskiego odbyła się w Warszawie konferencja 17 państw Europy Środkowej,
Wschodniej i Bałkanów. Gośćmi konferencji byli:
– prezydent Republiki Albanii Rexhep Meidani,
– przewodniczący Prezydium Bośni i Hercegowiny Jozo Krizanović,
– wiceprezydent Republiki Bułgarii Todor Kavaldzhiev,
– prezydent Republiki Chorwacji Stjepan Mesić,
– wicepremier Republiki Czeskiej Pavel Rychetský,
– prezydent Republiki Estońskiej Arnold Rüütel,
6.	S. Kamiński, Polska wizja bezpieczeństwa w regionie po 11 września 2001 roku, „Myśl Wojskowa”
2002, nr 5, s. 21.
7.	R. A. Kosta, Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI wieku,
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 166.
8.	A. Ciupiński, M. Zając, Wybrane problemy walki z terroryzmem międzynarodowym, AON,
Warszawa 2003, s. 171.
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–p
 rezydent Republiki Węgierskiej Ferenc Mádl,
–p
 rezydent Republiki Łotewskiej Vaira Vike-Freiberga,
–p
 rezydent Republiki Litewskiej Valdas Adamkus,
–p
 rezydent Republiki Macedonii Boris Trajkovski,
–p
 rezydent Republiki Mołdowy Władimir Woronin,
–p
 rezydent Rumunii Ion Iliescu,
–p
 rezydent Republiki Słowackiej Rudolf Schuster,
–m
 inister spraw zagranicznych Republiki Słowenii Dimitrij Rupel,
–p
 rezydent Ukrainy Leonid Kuczma,
–p
 remier Federalnej Republiki Jugosławii Dragisa Pesić,
– s zef administracji prezydenta Republiki Białoruś Ural Łatypow,
– s ekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Władimir Ruszajło,
–m
 inister sprawiedliwości Republiki Turcji Hikmet Sami Türk,
– ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki, koordynator ds. zwalczania terroryzmu Francis X. Taylor,
– minister spraw wewnętrznych Królestwa Belgii - prezydencja UE - Antoane
Duquesne,
– z astępca sekretarza generalnego NATO Alessandro Minuto Rizzo,
– s ekretarz generalny OBWE Ján Kubis,
–d
 yrektor generalny Biura ONZ w Genewie Władimir Petrowski,
– s zef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej Bruno Dethomas9.
Jak powiedział po konferencji Prezydent RP: Nasza konferencja jest przede wszystkim polityczną manifestacją obecności Europy Środkowej i Wschodniej w sojuszu
antyterrorystycznym. (…). Jesteśmy przekonani, że walka z terroryzmem musi mieć
charakter zdecydowany, jednoznaczny, musi mieć odpowiednie formy działalności
militarnej, musi być związana ze współpracą w takich dziedzinach, jak ochrona granic, ochrona przestrzeni powietrznej, walka z praniem brudnych pieniędzy, kontrola
przepływów finansowych, współpraca wywiadów. To wszystko jest zapisane w naszych
dokumentach. Ale także podkreślaliśmy w czasie tej konferencji, że trzeba sięgnąć do

9.	Warszawska, Konferencja w sprawie Zwalczania Terroryzmu http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/2/313/Warszawska_Konferencja_w_sprawie_Zwalczania_Terroryzmu.html [dostęp
11.05.2013].
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przyczyn, trzeba sięgnąć do źródeł, które są bardzo różnorakie, które wymagają również wielkiej międzynarodowej solidarności, żeby z tym walczyć. Mówimy o biedzie,
mówimy o nietolerancji, mówimy o ksenofobii, o fundamentalizmach politycznych,
religijnych, o braku edukacji dla młodzieży, o rosnących podziałach, jakie są między
światem najzamożniejszym a tym uboższym. i chcemy, jako Europa Środkowa, również w tym procesie uczestniczyć konstruktywnie, konkretnie i eliminować przyczyny,
które stają się łatwym podłożem dla wszelkiego rodzaju ekstremistów, terrorystów,
fundamentalistów (…)10.
Kolejnym dokumentem, pokazującym kierunek polskiej polityki zagranicznej,
skierowanej na walkę z terroryzmem, jest przyjęta 7 września 2002 roku Strategia
Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, która wymienia terroryzm
jako jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa: Zagrożeniem
dla Europy, w tym i dla Polski, jest zorganizowany terroryzm międzynarodowy. Polska musi sie liczyć z możliwością działań skierowanych przeciwko niej w związku
z udziałem w kampanii antyterrorystycznej. Nie można wykluczyć akcji odwetowych
będących konsekwencja prowadzonych przez NATO lub UE operacji stabilizacyjnych
i pokojowych. Szczególnym zagrożeniem dla polskich podmiotów, realizujących zadania poza granicami państwa, są działania zbrojne prowadzone przez ugrupowania
terrorystyczne na obszarze odpowiedzialności Polskich Kontyngentów Wojskowych11.
Zgodnie z tymi postanowieniami, Polska zdecydowała się na deklarację udziału
polskich wojsk w wojnie z terroryzmem.
Jak podkreślają analitycy, między innymi Raul Andrzej Kosta, polityka zagraniczna rządów jednoznacznie ukierunkowała się na całkowite i bezkrytyczne poparcie
Stanów Zjednoczonych, na co wskazuje poparcie przez Polskę przeprowadzenie
ataku zbrojnego na Irak w 2002 roku, co podzieliło sojuszników w NATO, a także
opinię publiczną w Polsce12. W związku z prowadzoną polityką poparcia Stanów
Zjednoczonych w ich wojnie z Irakiem i Afganistanem Polska wsparła operacje
10.	
Warszawska, Konferencja w sprawie Zwalczania Terroryzmu http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/2/313/Warszawska_Konferencja_w_sprawie_Zwalczania_Terroryzmu.html [dostęp
11.05.2013].
11.	
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, dostępna na stronie Ministerstwa
Obrony Narodowej http://www.mon.gov.pl/pl/strona/36/LG_46_48 [dostęp 11.05.2013].
12. R. A. Kosta, Terroryzm…, s. 170.
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antyterrorystyczne prowadzone w tych krajach wysłaniem kontyngentu wojskowego, który miał obejmować między innymi żołnierzy GROM, plutony logistyczne
i przeciwchemiczne, a także okręt zabezpieczenia logistycznego „Kontradmirał
Xawery Czernicki”13, a po zakończeniu działań wojennych mocno angażowała
się w misję stabilizacyjną, głównie tworzenie administracji lokalnej i tworzenie
sektorów życia publicznego.
Pewne jest, że walka z terroryzmem jest od dziesięciolecia priorytetem polskiej
polityki zagranicznej, co podkreślają w swoich wystąpieniach kolejni ministrowie
spraw zagranicznych. Podkreśla się ważność likwidowania źródeł terroryzmu, jak
również współpracę w międzynarodowej koalicji przeciwko terroryzmowi. Jak
mówi Krzysztof Liedel: Globalny wymiar terroryzmu, jego niepodważalnie transgraniczny charakter, sprawiają, że nie jest możliwe zwalczanie tego zjawiska przez
pojedyncze państwa. Nawet, gdyby każde z państw podjęło się zwalczania terroryzmu,
ale działało jedynie na własną rękę, niemożliwe byłoby uzyskanie prawdziwie konstruktywnych wyników. Nieograniczona niemalże w dobie ułatwień w przekraczaniu
granic mobilność terrorystów, międzynarodowe przepływy kapitałowe, nielegalny
handel bronią – wszystkie te czynniki sprawiają, że bez sprawnych mechanizmów
współpracy, bez skutecznej wymiany informacji i wzajemnego zaufania zaangażowanych w zwalczanie terroryzmu służb i instytucji, działania te nie mogą być i nie będą
skuteczne14. Należy zatem niezwłocznie podjąć stosowne działania, mające na celu
utworzenie w naszym kraju efektywnego systemu ochrony przeciwterrorystycznej,
uwzględniającego działania wszystkich instytucji, które mogą znaleźć się w obliczu
konieczności reagowania na zaistniały poważny incydent terrorystyczny.
Odpowiedzialność za ochronę przed terroryzmem w Polsce podzielona jest pomiędzy kilka służb i instytucji. Zadanie to znajduje się w kompetencjach Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz podległych mu Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego. Oprócz tych organów terroryzmowi w RP mają przeciwdziałać
Minister Obrony Narodowej i podległe mu Służba Wywiadu wojskowego, Służba
13. Tamże, s. 172.
14.	K. Liedel, Zwalczanie terroryzmu jako jeden z celów polskiej polityki zagranicznej http://www.
liedel.pl/?p=60 [dostęp 11.04.2013]; Tenże, Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej
polityce bezpieczeństwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
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Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmeria Wojskowa, a także Minister Spraw Zagranicznych, Minister Finansów wraz ze Służbą Celną i Generalnym Inspektorem
Informacji Finansowej15.
Do rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw zdefiniowanych
w polskim systemie prawnym jako zagrożenie terroryzmem, a także zadań bezpośrednio z nim związanych (handel bronią, wytwarzanie jej i obrót, tworzenie broni
masowego rażenia, posiadanie i obrót środkami odurzającymi w obrocie międzynarodowym), a także jego sprawców zobowiązana została Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego. Działalność ABW może wykraczać poza granice naszego kraju,
jeśli dotyczy takich przestępstw jak szpiegostwo, korupcja urzędnicza. Dodatkowo szef ABW ma uprawnienia do koordynowania podejmowanych przez służby
specjalne czynności operacyjno – rozpoznawczych, mogących mieć wpływ na
bezpieczeństwo państwa16. Uprawnienie to pozostaje w ścisłym związku z pracami
nad udoskonaleniem działalności Centrum Antyterrorystycznego, funkcjonującego w ramach ABW, mającego na celu m.in. koordynację na poziomie krajowym
wymiany informacji o zagrożeniach terrorystycznych.
Agencja Wywiadu uczestniczy w systemie antyterrorystycznym RP w związku
z obowiązkiem realizacji zadań nałożonych na nią w ustawie z dnia 24 maja 2002
r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Zgodnie z zawartymi w niej regulacjami do zadań ABW należy m.in.
– rozpoznawanie międzynarodowego terroryzmu i ekstremizmu, czyli ogół
przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych, mających na celu zdobywanie, analizowanie, i ocenianie informacji o istotnych obszarach działalności
terrorystycznej i ekstremistycznej,
– zapewnienie ochrony zagranicznych przedstawicielstw Rzeczypospolitej Polskiej i ich pracowników przed działaniami obcych służb specjalnych,

15.	P. Chomentowski, Zadania ustawowe służb specjalnych oraz podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie walki z terroryzmem [w:] Praktyczne elementy zwalczania
przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna, pod
red. L. Paprzyckiego, Z. Rau, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 178.
16.	
Ustawa z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Dz.
U. Nr 74, poz. 676 z późn. zm.
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– rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią, amunicją i materiałami
wybuchowymi,
–p
 rowadzenie wywiadu elektronicznego17.
Realizując powyższe zadania AW monitoruje i analizuje działalność grup ekstremistycznych, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa
RP oraz polskich obywateli i obiektów za granicą. Uzyskiwane w toku tych działań
informacje są gromadzone, przetwarzane, a następnie przekazywane kluczowym
odbiorcom w państwie. AW współdziała także z krajowymi jednostkami odpowiedzialnymi za zapobieganie zagrożeniom terrorystycznym oraz ich zwalczanie,
przede wszystkim z ABW, MON, BBN, SWW, SKW, SG, MSZ, BOR oraz Policją18.
Kolejnym podmiotem, w którego kompetencjach leży rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną
jest Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Jej działalność dotyczy tylko przestępstw,
związanych z działalnością terrorystyczną, godzących w bezpieczeństwo potencjału
obronnego państwa oraz jednostek organizacyjnych MON, a także państw, które
zapewniają wzajemność oraz współdziałanie z Żandarmerią Wojskową i innymi
organami uprawnionymi do ścigania tych przestępstw, popełnianych przez żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową lub przy ich współdziałaniu19.
Czwartą służbą specjalną, której zadania dotyczą walki z terroryzmem, jest Służba Wywiadu Wojskowego. Do jej kompetencji należą przede wszystkim, zgodnie
z Art. 6 Ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie wywiadu Wojskowego:
1. Gromadzenie informacji mogących mieć istotne znaczenie dla:
–b
 ezpieczeństwa i potencjału obronnego Rzeczpospolitej,
–b
 ezpieczeństwa i zdolności bojowej,
–w
 arunków realizacji zadań poza granicami państwa;
17.	
Ustawa z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Dz.
U. Nr 74, poz. 676 z późn, zm.
18.	
Agencja wywiadu, http://www.antyterroryzm.gov.pl/portal/CAT/217/548/Agencja_Wywiadu.
html [dostęp 10.04.2013].
19.	
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 roku o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu
Wojskowego Dz. U. 2006 nr 104 poz. 709 z późn. zm.
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2. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie:
– militarnym zagrożeniom zewnętrznym godzącym w obronność Rzeczpospolitej,
– zagrożeniom międzynarodowym terroryzmem;
3. Rozpoznawanie:
– międzynarodowego obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi
oraz towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa,
– międzynarodowego obrotu bronią masowej zagłady, rozprzestrzeniania tej
broni i środków jej przenoszenia;
4. Rozpoznawanie i eliminowanie zagrożeń związanych z:
– napięciami, konfliktami i kryzysami międzynarodowymi, mającymi wpływ na
obronność państwa oraz zdolność bojową20.
Podsumowując ustawowe obszary funkcjonowania polskich służb specjalnych,
które w zapisach swoich ustaw kompetencyjnych mają zadania literalnie odnoszące
się do zagrożenia terroryzmem, można stwierdzić, że ich kompetencje w wielu obszarach nakładają się. Brak jest wyraźnej różnicy co do podziału sposobów działań
w walce z tego typu zagrożeniami, obszarów zainteresowania, a w konsekwencji
również odpowiedzialności za likwidację zagrożeń. Łącznie cztery polskie służby
specjalne posiadają mandat do podejmowania działań w zakresie rozpoznawania, przeciwdziałania i wykrywania zagrożeń, jakie niesie ze sobą współczesny
terroryzm21.
Podział kompetencji i skala zaangażowania w kolejne fazy walki z terroryzmem
dotyczy również innych służb. Pierwszą omawianą z nich jest Policja. Jest to największa istniejąca w Polsce służba odpowiedzialna za zwalczanie przestępczości
i bezpieczeństwo obywateli. Policja składa się następujących rodzajów służb: kryminalnej, prewencyjnej, śledczej, lotnictwa Policji oraz wspomagającej działalność
Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym (logistyka). w skład
Policji wchodzi też policja sądowa. w jej skład wchodzą wyspecjalizowane jednostki
organizacyjne obejmujące zakresem swoich działań między innymi:

20. Tamże, art. 6 ust. 1 pkt 4.
21 P. Chomentowski, Zadania ustawowe służb…, s. 182.
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– Fizyczne zwalczanie przestępstw o charakterze terrorystycznym, w tym prowadzenie negocjacji policyjnych – Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji,
– Rozpoznawanie operacyjne przestępczości o charakterze terrorystycznym –
Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji,
– Zabezpieczanie imprez masowych, nadzór nad bezpieczeństwem obiektów
infrastruktury krytycznej – Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji,
– Edukację społeczną na rzecz przeciwdziałania przestępczości w tym zagrożeniom o charakterze terrorystycznym – funkcjonariusze służby prewencyjnej
jednostek policji na szczeblu komend wojewódzkich policji/Komendy Stołecznej Policji oraz komend miejskich/rejonowych i powiatowych policji – Biuro
Prewencji Komendy Głównej Policji22.
Policja jest istotnym elementem krajowego systemu rozpoznawania, przeciwdziałania i reagowania na przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Posiada
ona również największą ilość jednostek specjalnych, z których pierwszą – Wydział
Zabezpieczenia Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych – powołano w 1976
roku jako jednostkę o przeznaczeniu kontrterrorystycznym. Jej podstawowym
zadaniem miało być odbijanie porwanych samolotów. Jednostka ta w 1990 roku
została przemianowana na Wydział Antyterrorystyczny Komendy Stołecznej Policji, a obecnie podporządkowana jest Komendzie Głównej jako Zarząd Operacji
Antyterrorystycznych23.
Wydział AT/ZOA jest główną polską jednostką kontrterrorystyczną. w razie
zagrożenia, to na niej spoczywa największa odpowiedzialność rozwiązania sytuacji
kryzysowej. Jest także wykorzystywana do wspierania innych pionów Komendy
Głównej i Stołecznej. Głównie wykorzystywana jest do zatrzymywania groźnych
przestępców, konwojowania ich i ochrony rozpraw sądowych z ich udziałem.
W strukturze Policji występują jeszcze inne jednostki, których kompetencją są
działania kontrterrorystyczne, jak Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne
Policji.
22. Policja, http://www.antyterroryzm.gov.pl/portal/CAT/222/553/Policja.html [dostęp 10.04.2013].
23.	M. Piekarski, Polskie jednostki kontrterrorystyczne i taktyczne [w:] Polityczne metody zwalczania
terroryzmu, pod red. K. Liedla, J. Marszałek – Kawy, Sz. Wudarskiego, Wydawnictwo Duet,
Toruń 2006, s.173.
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Funkcjonariusze polskiej Policji pracują również w składzie krajowych i międzynarodowych gremiów zajmujących się analizą i wymianą informacji o zagrożeniach ze strony przestępczości terrorystycznej i ekstremistycznej, na poziomie
strategicznym, i operacyjnym. Te jednostki to: Interpol, Europol, Robocza Grupa
ds. Terroryzmu działająca w ramach III Filaru UE oraz działający od 2006 r. polski Międzyresortowy Zespół ds. Zagrożeń Terrorystycznych, w którym Policję
reprezentuje Komendant Główny Policji. Policja współpracuje także od 2008 roku
z Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Wojsko Polskie jest formacją nastawioną na zapewnienie polskiemu społeczeństwu bezpieczeństwa wewnętrznego, jednak w jego szeregach funkcjonują dwie
jednostki, które mają za zadanie eliminację zagrożeń związanych z terroryzmem.
Pierwszą z nich jest Jednostka Wojskowa nr 2305, czyli Wojskowa Formacja Specjalna GROM, która powstała w 1990 roku dzięki pomocy rządów USA i Wielkiej
Brytanii, w odpowiedzi na zagrożenie ze strony terrorystów palestyńskich w czasie
operacji Most. Operacja ta polegała na przerzuceniu do Izraela przez Polskę Żydów
emigrujących z ZSRR. w odwecie za zgodę polskiego rządu na pomoc tej operacji,
terroryści zabili w Libanie polskiego dyplomatę24. Jednostka przeznaczona jest do
prowadzenia działań:
– specjalnych i rozpoznawczych na obszarze kraju i poza jego granicami, w tym
do udziału w akcjach zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom poza
granicami państwa,
– działań w ramach Sił Operacji Specjalnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,
– r atowniczo – ochronnych.
GROM może realizować zadania samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz z innymi siłami Organizacji
Traktatu Północnoatlantyckiego.
Drugą jednostką jest Wydział Ochrony Specjalnej Żandarmerii Wojskowej, obecnie przeformowywany i powiększany. Jest to jednostka, która zajmuje się ochroną
Ministra Obrony Narodowej i wiceministrów oraz szefa Sztabu Generalnego.

24. M. Piekarski, Polskie jednostki…, s. 177.
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Kolejną służbą posiadającą w swych szeregach jednostki taktyczne jest Straż Graniczna, która posiada 13 plutonów specjalnych oraz jednostkę specjalną – Wydział
Zabezpieczenia Działań Zarządu Operacyjno – Śledczego Komendy Głównej SG.
Plutony specjalne występują na szczeblu Oddziałów SG. Działalność SG w dziedzinie ochrony przed atakami antyterrorystycznymi przejawia się w:
– zapobieganiu nielegalnemu przekroczeniu granicy państwowej przez osoby
i pojazdy, zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw i wykroczeń oraz ściganiu
ich sprawców, a w szczególności przestępstw pozostających w związku z przekraczaniem granicy państwowej;
– przeciwdziałaniu przemytowi materiałów wybuchowych, broni i amunicji,
materiałów promieniotwórczych (przejścia graniczne wyposażone są w urządzenia do wykrywania promieniowania jonizującego, niebezpiecznych środków chemicznych, towarów podwójnego zastosowania, stosuje się przy tym
dodatkowe formy wtórnej kontroli bezpieczeństwa przy wykorzystaniu psów
służbowych i testerów do określania składu chemicznego przewożonych substancji);
– zapewnieniu bezpieczeństwa w międzynarodowej komunikacji lotniczej,
poprzez prowadzenie kontroli bezpieczeństwa pasażerów, bagaży, ładunków
i statków powietrznych realizujących loty wysokiego ryzyka oraz prowadzeniu
działań minersko-pirotechnicznych;
–w
 ykonywaniu wart ochronnych na pokładach samolotów;
– utrzymaniu ładu i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejść granicznych, w tym poprzez ochronę obiektów należących lub użytkowanych
przez Straż Graniczną przed aktami terrorystycznymi;
– zabezpieczaniu imprez masowych i ochronie obiektów infrastruktury krytycznej;
–o
 chronie szlaków komunikacyjnych;
– monitorowaniu środowisk i skupisk cudzoziemców i ich przestępczej aktywności na terytorium RP;
– gromadzeniu, przetwarzaniu i analizowaniu informacji dotyczących potencjalnych zagrożeń terroryzmem;
– realizacji czynności operacyjno – rozpoznawczych w zakresie rozpoznawania
i przeciwdziałania zagrożeniom terroryzmem;
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– współdziałaniu w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym
z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencją Wywiadu, Policją, Służbą
Kontrwywiadu Wojskiego, Służbą Wywiadu Wojskowego i Żandarmerią Wojskową oraz z organami ochrony granicy państw sąsiednich25.
Grupy taktyczne istnieją także w ramach Straży Ochrony Kolei, Biurze Ochrony
Rządu, Urzędzie Kontroli Skarbowej, Służbie Więziennej26.
Zdaniem Tomasza Tokarza walka z terroryzmem toczy się nie tylko w Iraku,
Londynie, USA, ale tak samo w Madrycie, jak i w Warszawie. Kluczem do sukcesu
w tej walce jest dowodzenie, logistyka i współdziałanie. Dlatego właśnie T. Tokarz
proponuje utworzenie jednolitych w skali kraju sił specjalnych, uprawnionych
do działań zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Powinna więc zostać
utworzona jedna jednostka, powstała na bazie GROM-u, lub też GROM mógłby stanowić jej integralną część. Wówczas zbudowałoby jednostkę na solidnym
fundamencie, zwolniono by siły policyjne, które mogłyby się skoncentrować na
terroryzmie kryminalnym, powstałoby szerokie zaplecze operacyjne, którym byłyby
wyspecjalizowane wydziały ABW i zachowana zostałaby jedność dowodzenia27.
Praktyczny podział obowiązków po powstaniu roboczo nazwanych sił specjalnych
mógłby wyglądać tak:
– terror polityczny o charakterze międzynarodowym, terroryzm polityczny
o charakterze wewnętrznym oraz inne akty terrorystyczne, godzące w interesy
państwa, zagrażające obiektom o charakterze strategicznym, działania na rzecz
zbierania, analizy i koordynacji przepływu informacji – siły specjalne i ABW;
– terroryzm kryminalny o dużym ciężarze gatunkowym, handel bronią i materiałami wybuchowymi – ABW, Policja, Straż Graniczna,
– terroryzm kryminalny, mający cechy przestępczości pospolitej, działania prewencyjne i zabezpieczające – Policja, Straż Graniczna28.

25.	
Straż Graniczna, http://www.antyterroryzm.gov.pl/portal/CAT/221/552/Straz_Graniczna.html
[dostęp 10.04.2013].
26. M. Piekarski, Polskie jednostki…, s. 179.
27.	T. Tokarz, Budowanie bezpieczeństwa, „Komandos. Militarny Magazyn Specjalny” 2004, nr 5,
s. 24-27.
28. R. A. Kosta, Terroryzm…, s. 183.
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Według analityków, postulat utworzenia jednolitych sił specjalnych, w ramach
systemu ochrony przed atakiem terrorystycznym musi zostać spełniony, by Polska
nie stała się kolejnym celem ataku. Nie zawsze bowiem można się uchronić, ale
zawsze można się przygotować.
Polska jest państwem, którego służby doskonale zdają sobie sprawę z zagrożenia, jakim dla bezpieczeństwa i stabilności państwa jest terroryzm. Jak mówi T.
Bałachowicz: Polscy żołnierze od 50 lat uczestniczą w międzynarodowych misjach
pokojowych w wielu zapalnych regionach świata. Jesteśmy obecni w Afganistanie
i w wielu miejscach, gdzie wnosimy swój wkład na rzecz międzynarodowego pokoju,
stabilności i bezpieczeństwa. Staramy się w naszym kraju udoskonalić prawo, podnosimy sprawność i poziom wyposażenia Sił Zbrojnych, a także straży Granicznej,
Straży Pożarnej i Policji, systematycznie przeprowadzamy odpowiednie ćwiczenia.
Potwierdzają one niezłą koordynację działań i poziom dowodzenia oraz umiejętność
odnajdywania się w sytuacjach nietypowych29. Przedstawiciele organów państwowych zapewniają w mediach, że jesteśmy gotowi i przygotowani do przeciwdziałania
i zwalczania międzynarodowego terroryzmu. z kolei media i niezależni analitycy
zauważają rażący brak koordynacji między służbami, nieudolne ćwiczenia, braki
wyposażenia jednostek i służby zdrowia, a przede wszystkim niedofinansowanie
służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo RP. Jednocześnie zauważa się prawdopodobne cele ataku terrorystycznego, na pierwszym miejscu stawiając obiekty
i instytucje społeczne, jak Sejm, ambasady, obiekty kultu religijnego, jak Jasna
Góra czy Wawel, a także strategiczne obiekty przemysłowe – konurbacja śląską.
Prawdopodobne jest też uderzenie w skupiska ludzkie, bo terrorystom zależy na
maksymalizacji strat ludzkich i medialnym szumie.
Polska może stać się obiektem zamachów terrorystycznych poprzez uczestnictwo
w misjach stabilizacyjnych i pokojowych NATO, a także stanowcze potępianie terroryzmu ekstremistycznego powiązanego z fundamentalizmem religijnym. Dlatego
należy dążyć do przygotowania sztabów kryzysowych powoływanych w sytuacjach
zagrożenia terrorystycznego, a także starać się jak najszybciej powołać bądź zmodernizować i zsynchronizować pracę służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
Polski.
29. T. Tokarz, Budowanie bezpieczeństwa…, s. 27.
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Ogromne znaczenie dla zapobieżenia zamachowi terrorystycznemu lub minimalizacji jego skutków na terenie Polski na pewno ma skuteczna organizacja
i synchronizacja wielu służb, poziom świadomości potencjalnych zagrożeń wśród
policjantów, żołnierzy realizujących zadania patrolowe i obchodowe, a także profesjonalizm reagowania w przypadku ich wystąpienia. Istotną rolę w zapobieganiu zagrożeniom terrorystycznym w Polsce pełnią również pracownicy ochrony,
realizujący podstawowe zadania ochronne w obiektach stanowiących potencjalne
cele zamachu, szczególnie takim, jak stadiony, miejsca kultu, obiekty turystyczne.
Nie można zapomnieć również o prowadzeniu działań edukacyjnych wśród społeczeństwa – tu trzeba wspomnieć o wielkiej roli mediów w tym działaniu - oraz
propagowanie inicjatyw pogłębiających świadomość zagrożeń terrorystycznych
i wiedzę na temat właściwych zachowań w przypadku zaistnienia zamachu.
Po ataku terrorystycznym na World Trace Center Polska musiała zmienić swoją
percepcję dotyczącą stopnia zagrożenia terroryzmem międzynarodowym. Polska
jako członek demokratycznej społeczności międzynarodowej dostrzegła konieczność podjęcia koniecznych kroków w celu wzmocnienia środków i narzędzi zwalczania terroryzmu międzynarodowego zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak
i międzynarodowym. Dlatego też polskie władze dokonały wielu zmian w polskim
prawodawstwie, ale także stały się stroną w wielu umowach i protokołach dotyczących zwalczania i przeciwdziałania terroryzmowi na świecie. Podsumowując,
należy moim zdaniem wskazać na podstawowe akty prawne, zarówno krajowe, jak
i międzynarodowe regulujące przepisy przeciwdziałania terroryzmowi:
– Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu – Dz.U. z 2002 r., Nr 74, poz. 676, z późn. zm.;
– Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz
Służbie Wywiadu Wojskowego – Dz.U. z 2006 r., Nr 104, poz. 709;
– Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – Dz.U. z 2007 r., Nr 43, poz. 277,
z późn. zm.;
– Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej – Dz.U. z 2005 r.,
Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.;
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych
organach porządkowych – Dz.U. z 2001 r., Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.;
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– Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu – Dz.U. z 2004 r. Nr
163, poz. 1712, z późn. zm.;
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej – Dz.U.
z 2009 r., Nr 12, poz. 68 i Nr 18, poz. 97;
– Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach – Dz.U. z 2006 r., Nr 234,
poz. 1694, z późn. zm. w zakresie rozdziału 13;
– Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu – Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1216 z późn. zm. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2010 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – Dz.U. 2010 nr 46 poz. 276;
– Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym –
Dz.U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59;
– Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny – Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz.
553, z późn. zm.;
– Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego –
Dz.U. z 1997 r., Nr 89, poz. 555, z późn. zm.;
– Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze – Dz.U. z 2008 r., Nr 7, poz.
39, z późn. zm.;
–U
 stawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu
informacji kryminalnych – Dz.U. z 2006 r., Nr 216, poz. 1585, z późn. zm.;
– Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji – Dz.U. z 2004 r., Nr 52, poz.
525, z późn. zm.;
– Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych
do użytku cywilnego – Dz.U. z 2002 r., Nr 117, poz. 1007, z późn. zm.;
– Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym –
Dz.U. z 2001 r., Nr 67, poz. 679, z późn. zm.
– Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich –
Dz. U. z 2008 r. nr 171, poz. 1055;
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu
postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebez-
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pieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej
z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego - Dz.U. z 2010 r. Nr 163 poz. 1096.
Umowy międzynarodowe:
– Umowa między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Republiki
Austrii o współpracy w zapobieganiu i ujawnianiu przestępstw oraz zapewnianiu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, sporządzona w Warszawie dnia 22
sierpnia 1987 r. (niepublikowana) – od dnia 1 sierpnia 1988 r.;
– Wspólny program Rządu Rzeczpospolitej Polskiej i Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczący zwalczania przestępczości i umacniania bezpieczeństwa publicznego, sporządzony w Waszyngtonie dnia 22 lipca 1996 r.
(niepublikowany) – od dnia 22 lipca 1996 r.;
– List intencyjny w sprawie współpracy Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa
Belgii przy zwalczaniu, zapobieganiu i ściganiu ciężkich przestępstw w zakresie
przestępczości zorganizowanej z dnia 8 listopada 1996 r. (niepublikowany) –
od dnia 8 listopada 1996 r.;
– Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o współpracy w dziedzinie spraw wewnętrznych, sporządzona w Warszawie dnia 12 września 1996 r. (niepublikowana) – od dnia 1 marca 1998 r.;
– Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgier
o współpracy w zwalczaniu terroryzmu, nielegalnego obrotu narkotykami
i zorganizowanej przestępczości, sporządzona w Warszawie dnia 15 maja
1996 r. (niepublikowana) – od dnia 14 maja 1998 r.;
– Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej i Rządem Republiki Słowenii
o współpracy w walce z terroryzmem, zorganizowaną przestępczością, nielegalnym handlem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi
i ich prekursorami, sporządzona w Lublanie dnia 28 sierpnia 1996 r. (niepublikowana) – od dnia 6 kwietnia 1998 r.;
– Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu w sprawach bezpieczeństwa, sporządzona w Kairze dnia 17
października 1996 r. (niepublikowana) – od dnia 31 grudnia 1998 r.;
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– Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Tajlandii o współpracy w dziedzinie zwalczania narkotyków,
sporządzone w Warszawie dnia 23 września 1996 r. M.P. z 2003 r., Nr 16, poz.
242 – od dnia 4 września 2002 r.;
– Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych, sporządzona w Berlinie dnia 18 lutego 2002 r. Dz.U. z 2005 r., Nr
223, poz. 1915 – od dnia 26 czerwca 2003 r.;
– Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, sporządzona
w Kijowie dnia 3 marca 1999 r. Dz.U. z 2004 r., Nr 38, poz. 343 – od dnia 24
sierpnia 2003 r.;
– Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i innych rodzajów przestępstw, sporządzona w Warszawie dnia 11 lipca 2001 r. Dz.U. z 2004
r., Nr 154, poz. 1625 – od dnia 27 sierpnia 2003 r.;
– Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii
o współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw, sporządzona w Helsinkach dnia 4 listopada 1999
r. Dz.U. z 2004r., Nr 41, poz. 379 – od dnia 20 listopada 2003 r.;
– Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, sporządzona
w Taszkencie dnia 21 października 2002 r. Dz.U. z 2004 r., Nr 38, poz. 345 – od
dnia 22 listopada 2003 r.;
– Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o współpracy
w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innej poważnej przestępczości, sporządzona w Madrycie dnia 27 listopada 2000 r. Dz.U. z 2004 r.,
Nr 154, poz. 1621 – od dnia 26 listopada 2003 r.;
– Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich
Stanów Zjednoczonych o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, sporządzona w Mieście Meksyku dnia
25 listopada 2002 r. Dz.U. z 2004 r., Nr 154, poz. 1623 – od dnia 27 listopada
2003 r.;
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– Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii
o współpracy w zwalczaniu przestępczości, sporządzona w Warszawie dnia 19
czerwca 2002 r. Dz.U. z 2004 r., Nr 154, poz. 1619 – od dnia 28 listopada 2003 r.;
– Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o współpracy w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości,
sporządzona w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 41, poz.
377 – od dnia 1grudnia 2003 r.;
– Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Belgii
o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, sporządzona w Brukseli dnia 13 listopada 2000 r. Dz.U. z 2004 r., Nr 36, poz. 329 oraz
z 2005 r. Nr 232, poz. 1978 – od dnia 1 stycznia 2004 r.;
– Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej
oraz innej przestępczości, sporządzona w Warszawie dnia 26 czerwca 2003 r.
Dz.U. z 2004 r., Nr 216, poz. 2195 oraz z 2008 r., Nr 12, poz. 71 – od dnia 7
lutego 2004 r.;
– Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tadżykistanu o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości, sporządzona
w Warszawie dnia 27 maja 2003 r. Dz.U. z 2004 r., Nr 211, poz. 2141 – od dnia
2 kwietnia 2004 r.;
– Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej
Republiki Wietnamu o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, sporządzona w Warszawie dnia 28 lipca 2003 r. Dz.U. z 2004 r.,
Nr 216, poz. 2197 – od dnia 26 kwietnia 2004 r.;
– Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji
o współpracy w zwalczaniu terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i innej
przestępczości, sporządzona w Ankarze dnia 7 kwietnia 2003 r. Dz.U. z 2005
r., Nr 12, poz. 94 – od dnia 25 lipca 2004 r.;
– Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju
przestępczości, sporządzona w Kiszyniowie dnia 22 października 2003 r. Dz.
U. z 2004 r., Nr 228, poz. 2302 – od dnia 26 lipca 2004 r.;
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– Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej
oraz szczególnie niebezpiecznych przestępstw, sporządzona we Wrocławiu dnia
18 czerwca 2002 r. Dz.U. z 2004 r., Nr 248, poz. 2486 – od dnia 18 września
2004 r.;
– Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii
o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i międzynarodowego terroryzmu, sporządzona w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r. Dz.U. z 2005
r., Nr 34, poz. 302 – od dnia 9 grudnia 2004 r.;
– Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w zwalczaniu przestępczości, sporządzona w Mińsku dnia
8 grudnia 2003 r. Dz.U. z 2005 r., Nr 125, poz. 1044 – od dnia 5 marca 2005 r.;
– Porozumienie między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki
Kazachstanu o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych rodzajów przestępstw, sporządzone w Warszawie dnia 24 maja
2002 r. Dz.U. z 2005 r., Nr 156, poz. 1312 – od dnia 30 marca 2005 r.;
– Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w zakresie przestępczości zorganizowanej, sporządzona
w Warszawie dnia 6 września 2004 r. Dz.U. z 2005 r., Nr 125, poz. 1046 – od
dnia 7 kwietnia 2005r.;
– Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji
o współpracy w zwalczaniu poważnej przestępczości, sporządzona w Warszawie dnia 13 kwietnia 2005 r. Dz.U. z 2006 r., Nr 14, poz. 100 – od dnia 4
listopada 2005 r.;
– Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypryjskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innych form
przestępczości, sporządzona w Nikozji dnia 18 lutego 2005 r. Dz.U. z 2006 r.,
Nr 88, poz. 611 – od dnia 17 lutego 2006 r.;
– Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Irlandii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innej poważnej
przestępczości, sporządzona w Warszawie dnia 12 maja 2001 r. Dz. U. z 2006
r. Nr 103, poz. 701 – od dnia 18 marca 2006 r.;
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– Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy
w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, sporządzona w Warszawie dnia 23 marca 2004 r. (Dz.U. z 2007 r., Nr 85,
poz. 568) – od dnia 18 grudnia 2006 r.;
– Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innych
przestępstw oraz współdziałaniu na terenach przygranicznych, sporządzona
w Wilnie dnia 14 marca 2006 r. Dz.U. z 2007 r., Nr 177, poz. 1244 – od dnia
8 lipca 2007 r.;
– Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy
w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych, sporządzona w Warszawie dnia 21 czerwca
2006 r. Dz.U. z 2007 r., Nr 177, poz. 1246 – od dnia 2 sierpnia 2007 r.;
– Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile
o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, sporządzona w Santiago dnia 13 października 2006 r. Dz.U. z 2007 r., Nr 229, poz.
1688 – od dnia 12 września 2007 r.;
– Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu o współpracy w zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami,
sporządzone w Warszawie dnia 11 lipca 2005 r. Dz.U. z 2008 r., Nr 175, poz.
1084 – od dnia 4 lutego 2008 r.;
– Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, sporządzona w Tbilisi dnia 31 maja 2007 r. Dz.U. z 2008 r., Nr 146, poz.
925 – od dnia 3 maja 2008 r.;
– Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii
Saudyjskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości, sporządzona w Warszawie dnia 25 czerwca 2007 r. Dz.U. z 2009 r., Nr 28, poz. 172 – od dnia 9
sierpnia 2008 r.;
– Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego
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rodzaju przestępczości, sporządzona w Warszawie dnia 16 czerwca 2008 r.
Dz.U. z 2009 r., Nr 46, poz. 378 – od dnia 21 lutego 2009 r.;
– Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej
o współpracy w zwalczaniu przestępczości, sporządzona w Warszawie dnia 4
czerwca 2007 r. Dz.U. z 2009 r., Nr 133, poz. 1093 – od dnia 25 czerwca 2009 r.;
– Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej
i innych poważnych przestępstw, sporządzona w Warszawie dnia 4 kwietnia
2000 r. Dz.U. z 2002 r., Nr 22, poz. 213.
– Porozumienie między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów
Zjednoczonych Ameryki w sprawie finansowania działań w celu zapobiegania
i zwalczania przestępczości w Polsce, sporządzone w Waszyngtonie dnia 13
listopada 2002 r.;
– Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o współpracy w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i innych rodzajów przestępczości, sporządzona w Dżakarcie dnia 2
lipca 2005 r.;
– Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej
Republiki Brazylii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych rodzajów przestępczości, sporządzona w Brasilii dnia
9 października 2006 r.
Akty prawa unijnego:
– Rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie
szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym
osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu Dz.U. UE L, Nr
344, poz. 70, z późn. zm. – od dnia 28 grudnia 2001 r. (UE) / 1 maja 2004 r. (RP);
– Rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające
niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym
osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu
niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu
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do talibów w Afganistanie Dz.U. UE L, Nr 139, poz. 9, z późn. zm. – od dnia
30 maja 2002 r. (UE) / 1 maja 2004 r. (RP);
– Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego
w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Dz.U. UE L, Nr 309,
poz. 15, z późn. zm. – od dnia15 grudnia 2005 r. z terminem implementacji
w dniu 15 grudnia 2007 r.;
– Dyrektywa Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny
potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony Dz.U. UE L, Nr 345, poz. 75 – od
dnia 12 stycznia 2009 r.;
– Dyrektywa Komisji 2006/70/WE z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiająca środki
wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w odniesieniu do definicji „osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne”, jak również w odniesieniu do technicznych kryteriów stosowania
uproszczonych zasad należytej staranności wobec klienta oraz wyłączenia
z uwagi na działalność finansową prowadzoną w sposób sporadyczny lub
w bardzo ograniczonym zakresie Dz.U. UE L, Nr 214, poz. 29 – od dnia 24
sierpnia 2006 r. z terminem implementacji 15 grudnia 2007 r.;
– Rozporządzenie (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego Rady z dnia
15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą
przekazom pieniężnym Dz.U. UE L, Nr 345, poz. 1 – od dnia 1 stycznia 2007 r.;
– Rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
16 grudnia 2002 r. ustanawiające wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa
lotnictwa cywilnego Dz.U. UE L, Nr 355, poz. 1 oraz z 2004 r., Nr 158, poz.
1 – od dnia 19 stycznia 2003 r.; utraci moc obowiązującą z dniem 29 kwietnia
2010 r.;
– Rozporządzenie Komisji (WE) nr 820/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych
norm ochrony lotnictwa cywilnego Dz.U. UE L, Nr 221, poz. 8 – od dnia 20
sierpnia 2008 r.;
– Decyzja Rady 2007/124/WE z dnia 12 lutego 2007 r. ustanawiająca na lata
2007-2013, jako część ogólnego programu w sprawie bezpieczeństwa i ochrony
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wolności, szczegółowy program „Zapobieganie, gotowość o zarządzanie skutkami terroryzmu i innymi rodzajami ryzyka dla bezpieczeństwa” Dz.U. UE L,
Nr 58, poz. 1 – od dnia 1 stycznia 2007 r.; utraci moc obowiązującą z dniem
31 grudnia 2013 r.;
– Decyzja Rady 2009/62/WE z dnia 26 stycznia 2009 r. wykonująca art. 2 ust.
3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających
na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2008/583/WE Dz.U. UE
L, Nr 23. poz. 25 – od dnia 27 stycznia 2009 r.;
– Decyzja Rady 2007/801/WE z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen w Republice Czeskiej, Republice Estońskiej, Republice Łotewskiej, Republice Litewskiej, Republice Węgierskiej,
Republice Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Słowenii i Republice
Słowackiej Dz.U. UE L, Nr 323, poz. 34 – od dnia 8 grudnia 2007 r. (patrz też
akty prawne wymienione w załącznikach do niniejszej decyzji).
– Zalecenie Rady 2007/562/WE z dnia 12 czerwca 2007 r. dotyczące wymiany
informacji na temat porwań terrorystycznych Dz.U., Nr 214, poz. 9 – od dnia
12 czerwca 2007 r.;
– Decyzja Rady 2002/956/WSiSW z dnia 28 listopada 2002 r. ustanawiająca
europejską sieć ochrony osób publicznych Dz.U. UE L, Nr 333, poz. 1 – od
dnia 29 listopada 2002 r. (UE) / 1 maja 2004 r. (RP);
– Decyzja Rady 2002/996/WSiSW z dnia 28 listopada 2002 r. ustanawiająca
mechanizm oceny systemów prawnych i ich stosowania na poziomie krajowym
w walce z terroryzmem Dz.U. UE L, Nr 349, poz. 1 – od dnia 24 grudnia 2002 r.
(UE) / 1 maja 2004 r. (RP);
– Decyzja Rady 2005/671/WSiSW z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wymiany
informacji i współpracy dotyczącej przestępstw terrorystycznych Dz.U. UE L,
Nr 253, poz. 22 – od dnia 30 września 2005 r.;
– Decyzja Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu
i przestępczości transgranicznej Dz.U. UE L, Nr 210, poz. 1 – od dnia 26
sierpnia 2008 r.;
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– Decyzja Rady 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia
decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej,
szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej Dz.U.
UE L, Nr 210, poz. 12 – od dnia 26 sierpnia 2008 r.;
– Decyzja Rady 2008/617/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie usprawnienia współpracy pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi państw
członkowskich Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych Dz.U. UE L, Nr
210, poz. 73 – od dnia 23 grudnia 2008 r.;
– Decyzja ramowa Rady 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie
zwalczania terroryzmu Dz.U. UE L, Nr 164, poz. 3 – od dnia 22 czerwca 2002
(UE) / 1 maja 2004 r. (RP);
– Decyzja ramowa Rady 2001/500/WSiSW z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie
prania brudnych pieniędzy oraz identyfikacji, wykrywania, zamrożenia, zajęcia
i konfiskaty narzędzi oraz dochodów pochodzących z przestępstwa Dz.U. UE
L, Nr 182, poz. 1 oraz z 2006 r., Nr 234, poz. 43 – od dnia 5 lipca 2001 r. (UE)
/ 1 maja 2004 r. (RP);
– Decyzja Rady 2000/632/WSiSW z dnia 17 października 2000 r. dotycząca
uzgodnień w sprawie współpracy pomiędzy jednostkami wywiadu finansowego
Państw Członkowskich w odniesieniu do wymiany informacji Dz.U. UE L,
Nr 271, poz. 4 – od dnia 17 października 2000 r. (UE) / 1 maja 2004 r. (RP);
– Wspólne działanie 98/699/WSiSW z dnia 3 grudnia 1998 r. przyjęte przez Radę
na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie prania brudnych
pieniędzy, identyfikacji, wykrywania, zamrażania, zajmowania i konfiskaty
narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa Dz.U. UE L, Nr 333, poz.
1 oraz z 2001 r., Nr 182, poz. 1 – od dnia 9 grudnia 1998 r. (UE) / 1 maja 2004
r. (RP);
– Wspólne stanowisko Rady 2002/402/WPZiB z dnia 27 maja 2002 r. dotyczące
środków ograniczających przeciwko Osamie bin Lodenowi, członkom organizacji Al-Kaida i taliom oraz innym osobom fizycznym, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom z nimi powiązanym oraz uchylające wspólne stanowiska
96/746/WPZiB, 1999/727/WPZiB, 2001/154/WPZiB i 2001/771/WPZiB Dz.U.
UE L, Nr 139, poz. 4 – od dnia 27 maja 2002 r. (UE) / 1 maja 2004 r.(RP);
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– Wspólne stanowisko Rady 2001/930/WPZiB z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zwalczania terroryzmu Dz.U. UE L, Nr 344, poz. 90 – od dnia 27 grudnia
2001 r. (UE) / 1 maja 2004 r. (RP);
– Wspólne stanowisko Rady 2001/931/WPZiB z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu Dz.U.
UE L, Nr 344, poz. 93, z późn. zm. – od dnia 27 grudnia 2001 r. (UE) / 1 maja
2004 r. (RP).
– Rozporządzenie nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do
Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty (Dz. U. UE L 3009 z 2005 r., s. 9).
Międzynarodowe konwencje i protokoły:
– Międzynarodowa konwencja przeciwko braniu zakładników, sporządzona
w Nowym Jorku dnia 18 grudnia 1979 r. Dz.U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1123 –
od dnia 3 czerwca 1983 r. (All) / 24 czerwca 2000 r. (RP);
– Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu finansowania terroryzmu, przyjęta
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1999
r. Dz.U. z 2004 r., Nr 263, poz. 2620 – od dnia 10 kwietnia 2002 r. (All) / 26
października 2003 r. (RP);
– Konwencja o zapobieganiu przestępstwom i karaniu sprawców przestępstw
przeciwko osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej, w tym przeciwko dyplomatom, sporządzona w Nowym Jorku dnia 14 grudnia 1973 r.
Dz.U. z 1983 r., Nr 37, poz. 168 – od dnia 20 lutego 1977 r. (All) / 13 stycznia
1983 r. (RP);
– Europejska konwencja o zwalczaniu terroryzmu, sporządzona w Strasburgu
dnia 27 stycznia 1977 r. Dz.U. z 1996 r., Nr 117, poz. 557 – od dnia 4 sierpnia
1978 r. (All) / 1 maja 1996 r. (RP);
– Konwencja Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie
dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu,
sporządzona w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. Dz.U. z 2008 r., Nr 165, poz.
1028 – od dnia 1 maja 2008 r. (All/RP);
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– Konwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi, sporządzona w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. Dz.U. z 2008 r., Nr 161, poz. 998 – od dnia 1 czerwca
2007 r. (All) / 1 sierpnia 2008 r. (RP);
– Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, sporządzona w Montrealu dnia 23 września
1971 r. Dz.U. z 1976 r., Nr 8, poz. 37 – od dnia 26 stycznia 1973 r. (All) / 27
lutego 1975 r. (RP);
– Protokół o zwalczaniu bezprawnych czynów przemocy w portach lotniczych
obsługujących międzynarodowe lotnictwo cywilne, uzupełniający Konwencję
o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu
lotnictwa cywilnego podpisaną w Montrealu dnia 23 września 1971 r., sporządzony w Montrealu dnia 24 lutego 1988 r. Dz.U. z 2006 r., Nr 48, poz. 348 – od
dnia 6 sierpnia 1989 r. (All) / 11 września 2004 r. (RP);
– Konwencja o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi,
sporządzona w Hadze dnia 16 grudnia 1970 r. Dz.U. z 1972 r., Nr 25, poz. 181
– od dnia 14 października 1971 r. (All) / 20 kwietnia 1972 r. (RP);
– Konwencja w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych
na pokładzie statków powietrznych, sporządzona w Tokio dnia 14 września
1963 r. Dz.U. z 1971 r., Nr 15, poz. 147 – od dnia 4 grudnia 1969 r. (All) / 16
czerwca 1971 r. (RP);
– Konwencja w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej, sporządzona w Rzymie dnia 10 marca 1988 r.
Dz.U. z 1994 r., Nr 129, poz. 635 – od dnia 1 marca 1992 r. (All/RP);
– Konwencja w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych
w celu ich wykrywania, podpisana w Montrealu dnia 1 marca 1991 r. Dz.U.
z 2007 r., Nr 135, poz. 948 – od dnia 21 czerwca 1998 r. (All) / 25 listopada
2006 r. (RP);
– Protokół w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu stałych platform umieszczonych na szelfie kontynentalnym, sporządzony w Rzymie dnia 10 marca 1988 r. Dz.U. z 2002 r., Nr 22, poz. 211 – od
dnia 1 marca 1992 (All/RP);
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– Konwencja o ochronie fizycznej materiałów jądrowych wraz z załącznikami
i i II, otwarta do podpisu w Wiedniu i w Nowym Jorku w dniu 3 marca 1980
r. Dz.U. z 1989 r., Nr 17, poz. 93 – od dnia 8 lutego 1987 r. (All/RP);
– Międzynarodowa Konwencja ONZ o zwalczaniu terrorystycznych ataków
bombowych, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
15 grudnia 1997 r. Dz.U.2007 r., Nr 66, poz. 438 w stosunku do RP konwencja
weszła w życie 4 marca 2004 r.;
– Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości - otwarta do podpisu 23.11.2001
r. w Budapeszcie - definiuje „system informatyczny”, „dane informatyczne”,
„dostawcę usług”, „przestępstwa komputerowe”, itd. (Polska jej nie ratyfikowała,
choć podpisała)
– Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu aktów terroryzmu jądrowego, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 13 kwietnia
2005 r.– od dnia 7 lipca 2007 r. (All) (konwencja została podpisana w imieniu
RP w dniu 14 września 2005 r.)30.
Polska więc, także dzięki dostosowywaniu swego prawa, uznała terroryzm międzynarodowy za zjawisko zagrażające bezpieczeństwu narodowemu państwa oraz
bezpieczeństwu międzynarodowemu i bezpieczeństwu jej sojuszników, aktywnie
uczestnicząc w zwalczaniu i zapobieganiu terroryzmu za pomocą odpowiednich
aktów prawnych, tworzenia jednostek antyterrorystycznych, wydziałów do walki
z terroryzmem w istniejących służbach. Wszystkie wymienione akty prawne mają
służyć działaniom zmierzającym do jednego celu: zachowania międzynarodowego
pokoju i bezpieczeństwa, a tym samym podtrzymania istniejącego ładu międzynarodowego.

Streszczenie
Celem artykułu było usystematyzowanie wiedzy dotyczącej terroryzmu, poznanie
metod przeciwdziałania terroryzmowi w Europie i na świecie, a także w Polsce,
która przecież działania swoich organów podporządkowuje prawu Unii Euro-

30.	Wykaz aktów prawnych podany za portalem Antyterroryzm.gov.pl http://www.antyterroryzm.
gov.pl/portal/CAT/150/446/Prawo.html [dostęp 10.04.2013]. Pełne teksty dokumentów na
stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu RP www.isap.sejm.gov.pl
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pejskiej, NATO i ONZ, ale przede wszystkim przedstawienie polskiego systemu
przeciwdziałania i walki z terroryzmem, w którym główną rolę grają organy Rzeczypospolitej Polskiej.
Słowa kluczowe: terroryzm, system walki z terroryzmem, akty prawne.

Summary
The role of the Polish security system and counter-terrorism in the light of the
activities of state authorities - the methods of operation and legal acts
The role of Polish security policy and countering international terrorism policy
in the light of the activities of state authorities – modus operandi and legislation.
The point of the article is to systematize what is known about terrorism and learn
what the methods of countering terrorism in Europe and the rest of the world are.
This includes Poland, whose actions are subject to the laws of European Union,
NATO and United Nations. The article is focused on the Polish system of countering terrorism.
Keywords: terrorism, system of countering terrorism, legal acts.

Bibliografia
– Chomentowski P., Zadania ustawowe służb specjalnych oraz podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie walki z terroryzmem,
[w:] L. Paprzycki, Z. Rau (red.), Praktyczne elementy zwalczania przestępczości
zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
– Ciupiński A., Zając M, Wybrane problemy walki z terroryzmem międzynarodowym, AON, Warszawa 2003.
– Kamiński S., Polska wizja bezpieczeństwa w regionie po 11 września 2001 roku,
„Myśl Wojskowa” 2002, nr 5.
– Kitler, W., Obrona narodowa w Polsce, AON, Warszawa 2002.
– Kosta R. A., Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej
w XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
– Liedel K., Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.

100

Alicja Wilgucka

– Mendrala Z., Polska wobec zagrożeń terrorystycznych w XXI w. Aspekty militarne, [w:] K. Kowalczyk, W. Wróblewski (red.), Terroryzm. Globalne wyzwanie,
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
– Piekarski M., Polskie jednostki kontrterrorystyczne i taktyczne [w:] K. Liedl, J.
Marszałek-Kawa, Sz. Wudarski (red.), Polityczne metody zwalczania terroryzmu, Wydawnictwo Duet, Toruń 2006,
– Tokarz T., Budowanie bezpieczeństwa, „Komandos. Militarny Magazyn Specjalny” 2004, nr 5.
– Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Karny Dz. U. 1997 nr 88 poz.
556 z późn. zm.
– Ustawa z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu, Dz. U. Nr 74, poz. 676 z późn, zm.
– Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 roku o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz
Służbie wywiadu Wojskowego Dz. U. Nr 104 z późn. zm.
–A
 gencja wywiadu, http://www.antyterroryzm.gov.pl/portal/CAT/217/548/
Agencja_Wywiadu.html,
– Liedel K., Zwalczanie terroryzmu jako jeden z celów polskiej polityki zagranicznej
http://www.liedel.pl/?p=60,
–P
 olicja, http://www.antyterroryzm.gov.pl/portal/CAT/222/553/Policja.html,
– Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, dostępna na
stronie Ministerstwa Obrony Narodowej http://www.mon.gov.pl/pl/strona/36/
LG_46_48,
– S traż Graniczna, http://www.antyterroryzm.gov.pl/portal/CAT/221/552/
Straz_Granicza.html,
–W
 arszawska, Konferencja w sprawie Zwalczania Terroryzmu http://www.bbn.
gov.pl/portal/pl/2/313/Warszawska_Konferencja_w_sprawie_Zwalczania_Terroryzmu.html,
– Marczak J., Bezpieczeństwo Polski, http://realia.com.pl/dzial_2/artykul_3.html

101

„Człowiek tworzy kulturę - kultura tworzy
człowieka” – rozważania ogólne nad myślą
Jana Pawła II
Mariusz Kuskowski

Wprowadzenie
Od czasu umiejętności rozpoznawania dobra od zła, jaki został opisany na przykładzie zerwania zakazanego owocu w Księdze Rodzaju Starego Testamentu, człowiek
otrzymał zadanie od Stwórcy, aby czynił sobie ziemię poddaną1. Rozpatrując to
wydarzenie w kontekście kultury, możemy stwierdzić, iż jest to moment, w którym człowiek zaczyna tworzyć kulturę. Poniższe rozważania należy rozpocząć od
wyjaśnienia znaczenia słowa kultura, które to wyjaśnienie można analogicznie
powiązać z zadaniem jaki otrzymali nasi pierwsi rodzice. Słowo „kultura” (łac.
Cultura) pochodzi od czasownika łacińskiego colere i oznacza – uprawianie roli,
ziemi. Wyrażenie to w dosłownym tego słowa znaczeniu używano w starożytnym
Rzymie. W starożytnym języku greckim mianem kultury oznaczano słowem paideia, rozumianym jako wszechstronna uprawa2. Wyjaśnienie znaczenia słowa
kultura w ujęciu tych dwóch ważnych cywilizacji jakimi były starożytny Rzym
i Grecja uzmysławia nam ciągłość i kontynuację powierzonego nam zadania tworzenia kultury, które to tworzenie odbywa się także w naszych czasach.

Kultura w nauczaniu Jana Pawła
Dokonując rozwinięcia pierwszej części zdania wyrażonego przez Jana Pawła II:
człowiek tworzy kulturę, należy dokonać krótkiego przeglądu różnych kultur, które
wywarły wpływ na życie i dalszą twórczość różnych narodów. A. Stanowski (za W.
Chudy) określa kulturę jako: celową, świadomą i wolną działalność, którą człowiek
wnosi do natury i otoczenia3. Ważnym decydentem, świadczącym o tym, że człowiek

1. Biblia Tysiąclecia, Wydanie IV, Pallottinum, Poznań – Warszawa 1997, s. 25.
2.	Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005,
s. 132.
3. W. Chudy, Filozofia wieczysta w czas przełomu, KUL, Lublin 2009, s. 181.
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tworzy kulturę, jak pisze W. Chudy, jest jego twórczość, która to decyduje o pojęciu
kultury ludzkiej i jest momentem znaczeniowym danej cywilizacji4.
W starożytnej Grecji i Rzymie oprócz wspaniałych budowli (świątynia Artemidy
ok. 360-320 p.n.e.), posągów, w których podziwiano zamysł ich twórców dostrzeżono także ich walory duchowe, które Cyceron określił mianem animi cultura – kultura ducha5. Uprawianie kultury ducha odbywało się także za pomocą mniejszych
form jakimi były muzyka, sztuka teatralna (teatr w Epidauros zbudowany ok. 300
p.n.e.). Starożytna kultura grecka była żywą kulturą w pełni zaspokajającą potrzeby
ówczesnego człowieka w różnych jego sferach. W okresie średniowiecza słowo
kultura wiązano głównie z kultem religijnym. W tym okresie twórczość skierowana była głównie na rozwój malarstwa, muzyki i wznoszenia budowli (świątyń)
o charakterze sakralnym. W renesansie nastąpił zwrot do znaczenia słowa kultura
w duchu starożytności, gdzie główny nacisk położono na kształtowanie umysłu
i duchowej doskonałości, dystansując się od kultury średniowiecza.
Wiek XX to nowe spojrzenia filozofów ujęte jako współczesne poglądy filozoficzne, wśród których znaczącą rolę odegrał egzystencjalizm. Sartre (nurt ateistyczny
egzystencjalizmu) uważa człowieka za w pełni wolnego i tylko taki człowiek jest
w pełni zdolny do tworzenia autentycznej kultury, którą może realizować według
własnego projektu. Wszelkie układy ze społeczeństwem, podporządkowanie środowisku, w którym żyje człowiek nazywa brakiem autentyczności, co stoi w sprzeczności do tworzenia kultury. W myśli Sartre’a człowiek powinien odkrywać własną
wolność i napełniać ją własnymi treściami, bo to jest jego moralną powinnością
jak i obowiązkiem jako człowieka świadomego. W taki sposób świadomie i w sposób wolny człowiek jest w stanie tworzyć kulturę6. Umiejętność tworzenia kultury
w świecie odróżnia człowieka od zwierząt, które bytują poprzez zamknięte związki
instynktów w określonej granicami rzeczywistości. Świadomość bycia tu i teraz pozwala na przekraczanie granic dzięki wolności. Ta możliwość przekraczania granic
nazywa się transcendencją, która swój szczyt znajduje w doświadczeniu wolności,
4. Tamże, s. 183.
5. Powszechna Encyklopedia Filozofii..., s. 132.
6.	J.P. Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem, [w:] Jean-Paul Sarte, tłum. Małgorzata Kowalska,
Janusz Krajewski, Arcydzieła Wielkich Myślicieli, Wyd. De Agostini Polska, Warszawa 2001,
s..129-134, 139-140, 143, 149-151.
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która jest siłą napędową wszelkiej kulturotwórczej działalności człowieka7. Kolejnym
nurtem myśli współczesnej jest postmodernizm. Zdaniem myślicieli zajmujących
się tym nurtem zakończył się czas tzw. wielkich narracji na rzecz małych narracji.
Według tej myśli każdy ma prawo do własnej (subiektywnej) interpretacji niczym
nie skrępowanej i nie narzuconej przez autorytety np. z świata kultury, nauki itp.
Innym zjawiskiem postmodernizmu jest pluralizm kulturowy i obyczajowy. Według tej myśli każdy ma prawo do tego, aby jego sposób życia, język, kultura były
traktowane na równi z innymi. To, co charakteryzuje postmodernizm to wielokulturowość, a w związku z tym zatracanie tożsamości społecznej, a także osobowej.
Postmodernizm nie boi się mieszania z sobą najróżniejszych elementów. Nie neguje
on wyznawanych wartości ale i nie pozwala także na negowanie wartości lub braku wartości przez innych. Ponowoczesna strategia życiowa, według Z. Baumana,
każe unikać jak ognia wszystkiego co raz na zawsze, na wieki wieków, aż śmierć nas
rozdzieli8. Mówienie w postmodernizmie o awangardzie jest nieporozumieniem,
jak pisze Bauman w dalszej swej publikacji: kultura w postmodernizmie wegetuje,
nie liczy się jej głos tylko głos reproduktorów i kopiarek. Sensem jest dekonstrukcja
sensów w świecie kultury szeroko pojętej9.

Nad tożsamością kulturową
Dekonstrukcja sensu doprowadza do absurdu, gdzie człowiek nie tworzy kultury
tylko ją powiela lub spożywa (konsumpcja). Tworzenie kultury przez człowieka powinno odbywać się na podstawie form jego działania w oparciu o warstwę
poznawczą, w formie teoretyczno – informacyjnej. Druga warstwa to poznanie
praktyczne, kierujące ludzkim działaniem i działanie twórcze, gdzie poprzez swoją
działalność wyłoniona z podmiotu i przechodzącą na zewnątrz – przekształca przez
wprowadzenie swoich wytworów otaczający go świat10. Według postmodernistów
człowiek przychodzi na świat już zinterpretowany i nie musi się starać do zrozumienia go, przyjmuje ten świat takim jaki jest. W wielu krajach wielokulturowość nie powiodła się, czego najlepszym przykładem są słowa wypowiedziane
7.
8.
9.
10.

C. Rogowski, Leksykon pedagogiki religii, Verbinum, Warszawa 2007, s. 367.
Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wyd. „Sic”, Warszawa 2004, s. 45.
Tamże, s. 45 i nst.
Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6, s. 137.
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w październiku 2010 r., gdzie Angela Merkel stwierdziła, że próby zbudowania
społeczeństwa wielokulturowego w Niemczech zdecydowanie nie powiodły się11.
Wielu z nas chce zachować swoją tożsamość kulturową, religijną i państwową.
Jan Paweł II w książce Osoba i czyn napisał: Człowiek nie może zagubić właściwego
sobie miejsca wśród tego świata, który sam ukształtował – a takim jest świat kultury
i cywilizacji12. Na tle wolności ukształtowało się wiele odmian kultur społecznych
nie zawsze niosących za sobą walor duchowy, edukacyjny czy moralny. Panująca
obecnie bylejakość kulturowa doprowadziła człowieka do prezentowania szeregu
niezrozumiałych postaw i postępowań nazywając tego typu stan rzeczy także kulturą. Ważnym elementem kultury jest kult religijny, który szedł zawsze w parze
z kulturą nie tylko w cywilizacji chrześcijańskiej, ale także w cywilizacjach wschodu
czy południa. To na kanwie wiary i jej wartości tworzono czy kształtowano poszczególne kultury w duchu przestrzegania obowiązujących norm postępowania.
Zdaniem K. Wojtyły: religia w której człowiek stawia ponad sobą Boga jest jednym
z istotnych źródeł kultury13. Kultura ta nie stara się wychowywać nadczłowieka,
który zechce eliminować swego Stwórcę ze swojego życia, a Jego prawo omijać
lub negować. Św. Tomasz uważał, że kultura odgrywa ważną rolę w doskonaleniu
natury ludzkiej, ale nie zastąpi ona nadprzyrodzonej łaski danej od Stwórcy, która
wznosi ku wyższym doznaniom i celom14.
Kończąc rozmyślanie nad pierwszą częścią myśli Jana Pawła II można podsumować, że człowiek tworzy kulturę już od zarania dziejów do dziś. Każda generacja odczytuje na nowo wcześniejsze tradycje, wytwory czy kody kulturowe. To
odczytanie nie jest jednoznaczne i ma charakter polemiczny, to znaczy, że dziś
poznając kulturę starożytną odrzucamy to, co nam niepotrzebne na rzecz nowych
możliwości, które zauważyliśmy w tej kulturze, co jest warunkiem rozwoju choćby
dla naszej teraźniejszości.
Rozwijając drugi człon zadania wypowiedzianego przez Papieża o tworzeniu
człowieka przez kulturę można stwierdzić, że takie tworzenie odbywa się poprzez
relacje człowiek – człowiek, jak i twórczość – człowiek. Potwierdzenie takiego
11.
12.
13.
14.
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kierunku myślenia znajdujemy, w słowach Jana Pawła II wypowiedzianych podczas przemówienia w UNESCO w 1980 roku, gdzie Papież powiedział: Nie ulega
wątpliwości, że pierwszym i podstawowym faktem kulturalnym jest sam człowiek
duchowo dojrzały – czyli człowiek w pełni wychowany, zdolny wychować sam siebie
i drugich15. Aby mógł zaistnieć związek między kulturą, a tworzeniem człowieka
musi zostać spełniony jeden warunek, którym jest rozumienie kultury. B. Milerski
pisze, że: rozumienie ma bowiem wymiar egzystencjalny – opiera się na tzw. wnikającym przeżywaniu, a zarazem jest związane ze swoistym przywłaszczeniem znaczeń,
m.in. o charakterze aksjologicznym (dotyczących sfery wartości)16. Do czego może
doprowadzić brak rozumienia kultury społecznej i jej wytworów (dzieł artystycznych), możemy doświadczyć już dziś, kiedy za kreowanie kultury zabierają się ludzie
niedojrzali duchowo, upatrując kultury tylko w tym co powierzchowne, masowe,
populistyczne i pozbawione głębszych wartości. Tworzenie człowieka przez kulturę
odbywa się na podstawie przekazu międzygeneracyjnego, gdzie przekazywane
są wartości, walory i normy danej kultury, a także na przekazie osobowej relacji
pedagogicznej pomiędzy kulturą, a człowiekiem. Pedagogika kultury upomina się
w swych dociekaniach naukowych o podjęcie wysiłku kształcenia i o przejęcie przez
jego uczestników (nauczyciele, uczniowie) odpowiedzialności za sposoby samorozumienia17. Umiejętność prawidłowego rozumienia kultury pozwala na kształtowanie
się osobowości w pełni autonomicznej zdolnej do wolnego przeżywania wartości
kulturowych tkwiących w jej dobrach. Prawidłowe rozumienie dóbr kultury pozwala także na odczuwaniu pokoju i radości płynących z jej walorów. Jest pełnym
rozumieniem wartości takich jak: dobro, prawda i piękno, między którymi zachodzi
swoisty dialog. Dzięki temu swoistemu dialogowi człowiek otrzymuje moc twórczą,
a zarazem wyzwalającą, która przekazywana jest z pokolenia na pokolenie, będąc
różnie interpretowaną i przekazywaną, a czasami także fałszowaną.

15.	J. P. II, W imię przyszłości kultury (przemówienie w UNESCO, 2 VI 1980), L’ Osserwatore
Romano, wyd. polskie, 1, nr 6, 1980, s. 5.
16.	B. Milerski, Pedagogika kultury, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwierski (red.), Pedagogika, t.1, PWN,
2006, s. 227.
17. Tamże, s. 227.
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Podsumowanie
Konkludując powyższe rozważania, dotyczące wypowiedzi Jana Pawła II człowiek
tworzy kulturę – kultura tworzy człowieka można stwierdzić, że aby mogło zaistnieć
takie zjawisko przekazu kultury, musi wystąpić korelacja między dwoma składowymi jakimi jest człowiek i kultura. Czynnikiem wiążącym jest rozumienie kultury,
na skutek czego powstają wytwory o pozytywnym aspekcie wychowawczym, lub
brak zrozumienia kultury na skutek czego powstają negatywne jej wytwory, choćby
wojny, których celem jest zawładnięcie i niszczenie innej kultury.
Ważnym aspektem wymiaru tworzenia człowieka przez kulturę i odwrotnie jest
fakt, w którym wszystkie wymiary kultury jakie zaistniały i istnieją koncentrowały się wokół jednego, ważnego, centralnego wymiaru, jakim jest wymiar kultury
moralnej. Wtedy to, kultura będzie miała postać w pełni ludzką.

Streszczenie
Artykuł zawiera rozważania na temat tworzenia kultury przez człowieka lub tworzenia człowieka przez kulturę w nauczaniu Jana Pawła II. Celem artykułu jest
przybliżenie nauczania Papieża na temat egzystencji człowieka w otaczającej go
kulturze, a także i jej oddziaływań na życie człowieka. Autor przeprowadza czytelnika przez zamyślenia nad kulturą w nauczaniu Jana Pawła II, która powinna
powstawać w pełnej wolności i prowadzić do wychowania. W dalszej części artykułu
prezentowane są treści dotyczące tożsamości kultury w życiu człowieka.
Słowa kluczowe: kultura, wolność, wychowanie, tożsamość.

Summary
„Man creates culture - culture creates man” - general considerations based on
the idea by John Paul II.
The article contains discussion on creating culture by man, and creating man by
culture in lessons of John Paul II. The intention of the article is to clarify Pope’s
lessons on human existence in surrounding culture and its influence on life of man.
Author presents John Paul II meditation on culture, which should be created in
total freedom and should lead to education.
The article shows also considerations on culture identity in life of man.
Keywords: culture, freedom, education, identity.

108

Mariusz Kuskowski

Bibliografia
– Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wyd. „Sic”, Warszawa 2004.
– Biblia Tysiąclecia, Wydanie IV, Pallottinum, Poznań – Warszawa 1997.
– Chudy W., Filozofia wieczysta w czas przełomu, KUL, Lublin 2009.
– J. P. II, W imię przyszłości kultury (przemówienie w UNESCO, 2 VI 1980), L’
Osserwatore Romano, wyd. polskie, 1, nr 6, 1980.
– Milerski B., Pedagogika kultury, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwierski (red.), Pedagogika, t.1, PWN, 2006.
–P
 owszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005.
– Rogowski C., Leksykon pedagogiki religii, Verbinum, Warszawa 2007.
– Sartre J.P., Egzystencjalizm jest humanizmem, [w:] Jean-Paul Sarte, tłum. Małgorzata Kowalska, Janusz Krajewski, Arcydzieła Wielkich Myślicieli, Wyd. De
Agostini Polska, Warszawa 2001.
– Wojtyła K., Osoba i czyn, KUL, Lublin 1994.
– http://wpolityce.pl/wydarzenia/ 11.11.2012.

109

Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu
drogowego w województwie podkarpackim
w oparciu o dane statystyczne
z 2011 i 2012 roku
Katarzyna Głód
Poziom bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym ukazywany w tymże artykule dotyczy województwa podkarpackiego, które położone jest na skrzyżowaniu
ważnych szlaków komunikacyjnych. Na jego obszarze przecinają się korytarze
transportowe o zasięgu krajowym i transeuropejskim, czyniąc tym samym z infrastruktury drogowej ważną sieć transportu. Zapewnia to dostęp do wszystkich
obszarów przemysłowych i mieszkalnych, ale także do pozostałych rodzajów
transportu: kolei i lotnisk. Podstawowe znaczenie dla województwa mają drogi
krajowe i wojewódzkie, które zapewniają połączenia z sąsiednimi województwami,
głównymi miastami i ośrodkami gospodarczymi i turystycznymi, a niektóre z nich
takie jak droga krajowa numer 4 Zgorzelec – Korczowa i droga krajowa numer 9
Radom – Barwinek, pełnią rolę dróg międzynarodowych. Drogi powiatowe oraz
gminne pełnią funkcję połączeń o znaczeniu lokalnym dla potrzeb gospodarczych
i społecznych powiatów a także gmin. Sieć dróg szybkiego ruchu (drogi ekspresowe,
autostrady) jest w trakcie budowy, infrastruktura taka ma wpływ na bezpieczeństwo
w ruchu drogowym.
Sieć dróg publicznych na obszarze województwa podkarpackiego według kategorii określonych w ustawie o drogach publicznych jest następująca:
1. Autostrady o długości: 6,5 km
2. Drogi ekspresowe o długości: 6,4 km
3. Drogi krajowe o długości: 706,6 km
4. Drogi wojewódzkie o długości: 1 628,9 km
5. Drogi powiatowe o twardej nawierzchni długości: 6 803,0 km
6. Drogi gminne o twardej nawierzchni długości: 9 000,8 km
Łącznie: 18 151,2 km
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Ukształtowanie terenu województwa podkarpackiego stawia duże wymagania
przed użytkownikami ruchu drogowego. Wiele odcinków krętych dróg w terenie górzystym, przebiegających przez teren zabudowany, duże natężenie ruchu
w tym ciężkich pojazdów TIR oraz ogromna ilość pojazdów poruszających się po
drogach stwarza realne, duże zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Istotnym czynnikiem obniżającym to bezpieczeństwo jest także brak autostrad
i dróg szybkiego ruchu, mała ilość skrzyżowań bezkolizyjnych oraz nie najwyższy
stan nawierzchni dróg, szczególnie po okresie zimowym wymagających remontu.
Infrastruktura drogowa jest stale modernizowana, jednak ograniczone środki finansowe nie pozwalają na jej istotną poprawę w krótkim okresie czasu.
Na podstawie uzyskanych danych, przeanalizowano szczegółowo strukturę wypadków i kolizji na terenie województwa, skutki tych zdarzeń, przekrój sprawców
i ofiar, miejsca i czas tych zdarzeń. Przedstawiono także zakres działań prewencyjnych i represyjnych Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Stan bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym na
terenie województwa podkarpackiego
Rozwój motoryzacji jest przejawem postępu technicznego typowego dla współczesnej cywilizacji i zjawiskiem przynoszącym ludzkości różnorakie korzyści. Rozwojowi temu towarzyszy wzrost natężenia ruchu drogowego, który to doprowadził
do powstania społecznego problemu zagrożenia bezpieczeństwa tego ruchu oraz
strat społecznych, ponoszonych na skutek wypadków i katastrof drogowych, co
przedstawiają poniższe dane.

Wypadki drogowe i ich skutki w 2012 r. – dane z SEWIK
z dnia 18.03.2013 r.
W 2012 r. w Polsce wydarzyły się 37 070 wypadki drogowe:
– w porównaniu z rokiem 2011, kiedy to wydarzyło się 40 130 wypadków, liczba
ta spadła o 3 060 wypadków (-7,6%).
W wyniku wypadków drogowych na terenie Polski 3 574 osób poniosło śmierć:
– w porównaniu z rokiem 2011 nastąpił spadek o 621 osoby (-14,8%).
W wypadkach drogowych rannych zostało 45 816 osób:
– w porównaniu z rokiem 2011 liczba ta spadła o 3 799 osób (-7,7%).

112

Katarzyna Głód

W 2012 r. do jednostek Policji zgłoszono 340 235 kolizji drogowych:
– w porównaniu do roku 2011, w którym zgłoszono 368 846 kolizji, liczba ta
spadła o 28 611 kolizji (- 8,4%).

Zagrożenie na drogach krajowych na terenie
województwa podkarpackiego w 2012 r.
Na drogach krajowych miało miejsce 5 855 zdarzeń drogowych (27,7%), w tym
581 wypadków (32,2%), w wyniku których zginęło 83 osoby (45,1%), a rannych
zostało 804 osób (35,7%), średni wskaźnik zabitych na 100 wypadków – (13,19),
natomiast w 2011 r. – (11,38).

Zagrożenie na drogach krajowych na terenie
województwa podkarpackiego w 2011 r.
Na drogach krajowych miało miejsce 5 475 zdarzeń drogowych (28,5%), w tym
615 wypadków (29,2%), w wyniku których zginęło 70 osoby (31,3%), a rannych
zostało 825 osób (31,4%), średni wskaźnik zabitych na 100 wypadków.

Liczba pojazdów samochodowych zarejestrowanych
w województwie podkarpackim w latach 2000-2012
– 2 000: 738,265
– 2 002: 758,323
– 2 003: 793,614
– 2 004: 855,682
– 2 005: 880,880
– 2 006: 935,403
– 2 008: 1272,112
– 2 009: 1222176
– 2 010: 1532793
– 2 011: 1546055
– 2 012: 1518133
Podsumowując, zagrożenie na polskich drogach od wielu lat jest bardzo wysokie.
Najważniejszym miernikiem tego zagrożenia jest liczba ofiar śmiertelnych. Życie
ludzkie jest najcenniejsze, natomiast śmierć na drodze jest szczególnie tragiczna
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i bardzo często postrzegana za bezsensowną. Wprawdzie spadek liczby zabitych
w wypadkach drogowych nie jest znaczący w odniesieniu do danych rok do roku
i nie ma możliwości postawienia hipotezy, że będzie stale malał, to na uwagę zasługuje fakt, że wskaźnik zabitych nie rośnie proporcjonalnie do wzrostu ilości
zarejestrowanych pojazdów oraz wzrostu natężenia ruchu na drogach.

Miejsce powstawania wypadków drogowych
Określenie miejsca powstawania wypadków drogowych jest bardzo istotne z punktu
widzenia podejmowanych działań na rzecz ograniczania ich ilości oraz określenia przedsięwzięć, celem zwiększenia bezpieczeństwa w tych miejscach. Zgodnie
z zakresem działania poszczególnych organów władzy i administracji państwowej,
w tych miejscach powinna skupić się ich uwaga i działania eliminujące zagrożenia
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Miejsca powstawania wypadków drogowych
obejmuje się bowiem szczególnym nadzorem Policji oraz prowadzi się działania
profilaktyczne i represyjne, celem ograniczenia zagrożenia w ruchu drogowym.
Zdecydowana większość wypadków w 2012 r. miała miejsce na:
– obszarze zabudowanym – 79,3%
– jezdni – 82,1%
– drodze jednojezdniowej dwukierunkowej – 87,9%.
Na obszarze zabudowanym wydarzyło się 1 433 wypadków (79,3%), w wyniku
których zginęło 110 osób (59,8%), a 1 748 zostało rannych (77,5%).
Poza obszarem zabudowanym zaistniało 373 wypadków (20,7%), w ich wyniku
zginęło 74 osób (40,2%), a rany odniosło 506 uczestników ruchu (22,5%).
Podobnie w 2011 r. zdecydowana większość wypadków miała miejsce na:
– obszarze zabudowanym – 79,5%
– jezdni – 87,%
– drodze jednojezdniowej dwukierunkowej – 89,3%
Na obszarze zabudowanym wydarzyło się 1 674 wypadków (79,5%), w wyniku
których zginęło 147 osób (65,6%), a 2 011 zostało rannych (76,5%).
Poza obszarem zabudowanym zaistniało 432 wypadków (20,5%), w ich wyniku
zginęło 77 osób (34,4%), a rany odniosło 616 uczestników ruchu (23,5%).
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Z danych wynika, że w 2012 r. zmalała liczba wypadków drogowych na obszarze
zabudowanym, zmalała też liczba osób zabitych i rannych. Zmalała również liczba
wypadków drogowych, osób zabitych i rannych poza obszarem zabudowanym.

Miejsca zdarzeń drogowych w 2012 r.:
–p
 rosty odcinek drogi – 54,6%,
– s krzyżowanie z drogą pierwszeństwa – 24,9%,
– z akręt, łuk – 12,6%,
– s krzyżowanie w ruchu okrężnym – 2,6%,
– s padek – 2,5%,
–w
 zniesienie – 2,1%,
–w
 ierzchołek wzniesienia – 0,7%,
– s krzyżowanie równorzędne – 0,4%.

Miejsca zdarzeń drogowych w 2011 r.:
–p
 rosty odcinek drogi – 54,9%,
– s krzyżowanie z drogą pierwszeństwa – 24,8%,
– z akręt, łuk – 12,2%,
– s krzyżowanie w ruchu okrężnym – 3,1%,
– s padek – 2,6%,
–w
 zniesienie – 1,9%,
–w
 ierzchołek wzniesienia – 0,7%,
– s krzyżowanie równorzędne – 0,4%.
Procentowy rozkład miejsca powstawania wypadków drogowych w latach 20112012 pozostaje praktycznie na takim samym poziomie. W ostatnich dwóch latach
do największej liczby wypadków drogowych doszło na prostym odcinku drogi
– powiązanie tego faktu z najczęstszymi przyczynami wypadków powodowanych
przez kierujących - niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowe
wykonywanie manewrów – świadczy o niedostosowaniu infrastruktury drogowej
do wzrastającego natężenia ruchu.
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Czas powstawania wypadków drogowych
Wypadki w układzie miesięcznym
Miesiącami, w których wydarzyła się największa liczba wypadków drogowych na
terenie województwa podkarpackiego w 2012 r. były:
– maj - 200 wypadków (11,1%)
– sierpień - 188 wypadków (10,4%)
– lipiec - 176 wypadków (9,7%)
Razem: 564 wypadków (31,2%)
Miesiącami, w których wydarzyła się największa liczba wypadków drogowych
na terenie województwa podkarpackiego w 2011 r. były:
– październik - 227 wypadków (10,7%)
– czerwiec - 217 wypadków (10,3%)
– lipiec - 216 wypadków (10,2%)
Razem: 660 wypadków (31,2%)
Miesiącami w których w wypadkach drogowych zginęła największa liczba osób
na terenie województwa podkarpackiego w 2012 r. były:
– wrzesień - 26 zabitych (14,1%)
– marzec - 20 zabitych (10,9%)
– listopad - 20 zabitych (10,9%)
– październik - 17 zabitych (9,2%)
Razem: 83 zabitych (45,1%)
Miesiącami w których w wypadkach drogowych zginęła największa liczba osób
na terenie województwa podkarpackiego w 2011 r. były:
– grudzień - 28 zabitych (12,5%)
– lipiec - 28 zabitych (12,5%)
– wrzesień - 24 zabitych (10,7%)
– listopad - 24 zabitych (10,7%)
Razem: 104 zabitych (46,4%)

Wypadki w układzie tygodniowym
W ciągu tygodnia do najbardziej zagrożonych wypadkami dni w 2012 r. należały:
– piątek - 302 wypadków (16,7%)
– poniedziałek - 297 wypadków (16,4%)
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– c zwartek - 272 wypadków (15,1%)
Razem: 871 wypadków (48,2%)
W ciągu tygodnia do najbardziej zagrożonych wypadkami dni w 2011 r. należały:
–p
 iątek - 346 wypadków (16,4%)
– s obota - 325 wypadków (15,4%)
– c zwartek - 310 wypadków (14,7%)
Razem: 981 wypadków (46,5%)
Wypadki drogowe według dni tygodnia w 2012 r.
–p
 oniedziałek – 16,4%,
–w
 torek – 13,2%,
– ś roda – 13,6%,
– c zwartek – 15,0%,
–p
 iątek – 16,6%,
– s obota – 13,6%,
–n
 iedziela – 11,7%.
Wypadki drogowe według dni tygodnia w 2011 r.
–p
 oniedziałek – 14,4%,
–w
 torek – 14,2%,
– ś roda – 13,7%,
– c zwartek – 15,3%,
–p
 iątek – 17,2%,
– s obota – 12,7%,
–n
 iedziela – 12,5%.
Dniami, w których w wypadkach drogowych zginęła największa liczba osób
w 2012 r., były:
–n
 iedziela - 32 zabitych (17,4%)
–p
 oniedziałek - 31 zabitych (16,8%)
– c zwartek - 31 zabitych (16,8%)
Razem: 94 zabitych (51,0%)
Dniami, w których w wypadkach drogowych zginęła największa liczba osób
w 2011 r., były:
– s obota - 51 zabitych (22,8%)
–p
 oniedziałek - 33 zabitych (14,7%)
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– wtorek - 33 zabitych (14,7%)
Razem: 117 zabitych (52,2%)
Zabici według dni tygodnia w 2012 r.
– poniedziałek – 16,8%,
– wtorek – 12,0%,
– środa – 9,8%,
– czwartek – 16,8%,
– piątek – 15,2%,
– sobota – 12,0%,
– niedziela – 17,4%.
Zabici według dni tygodnia w 2011 r.
– poniedziałek – 14,7%,
– wtorek – 14,7%,
– środa – 12,5%,
– czwartek – 10,7%,
– piątek – 12,5%,
– sobota – 22,8%,
– niedziela – 12,1%.

Wypadki drogowe i ich skutki w poszczególnych porach
doby w 2012 r.
Najwięcej wypadków w ilości 1 253 (69,4%) w wyniku których zginęło 82 osób
(44,6%), miało miejsce w świetle dziennym, w 2011 r. – 1 406 wypadków (66,7%),
w wyniku których zginęło 108 osób (48,2%).

Wypadki drogowe i ich skutki według godzin w 2012 r.
W 2012 r. w przekroju dobowym najwięcej wypadków zanotowano w godzinach
1200-2000, kiedy to zaistniało 972 wypadków (49,5%), w wyniku których zginęło
91 osób (42,0%), a 1 187 (49,5%) zostało rannych.
Natomiast w 2011 r. w przekroju dobowym najwięcej wypadków zanotowano
w godzinach 1100-2000, kiedy to zaistniało 1 226 wypadków (58,2%), w wyniku
których zginęło 94 osoby (42,0%), a 1 513 (57,6%) zostało rannych.
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Wpływ warunków atmosferycznych na stan
bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2012 r.
W 2012 r. najwięcej wypadków w liczbie 1 161 (64,3%), w wyniku których zginęło
115 osób (62,5%), a 1 433 zostało rannych (63,6%) miało miejsce przy dobrych
warunkach atmosferycznych.
Analogicznie w 2011 r. najwięcej wypadków w liczbie 1 419 (67,4%), w wyniku
których zginęło 155 osób (69,2%), a 1 709 zostało rannych (65,1%) miało miejsce
również przy dobrych warunkach atmosferycznych.

Struktura wypadków drogowych w 2012 r.
W 2012 r. na drogach województwa podkarpackiego najwięcej wypadków –
963 (53,3%) zaistniało z powodu zderzenia się pojazdów poprzez boczne, czołowe,
tylne. W ich wyniku 68 osób poniosło śmierć (41,5%), a 1 335 doznało obrażeń
ciała (59,2%).
Drugą, co do wielkości kategorią wypadków było najechanie na pieszego –
452 wypadków (25,0%), w których śmierć poniosło 80 osób (43,5%), a 416 doznało
obrażeń ciała (18,5%).

Struktura wypadków drogowych w 2011 r.
W 2011 r. na drogach województwa podkarpackiego najwięcej wypadków –
1 134 (53,8%) zaistniało z powodu zderzenia się pojazdów poprzez boczne, czołowe,
tylne. W ich wyniku 93 osób poniosło śmierć (41,5%), a 1 557 doznało obrażeń
ciała (59,3%).
Drugą, co do wielkości kategorią wypadków było najechanie na pieszego –
517 wypadków (24,5%), w których śmierć poniosło 73 osób (32,6%), a 480 doznało
obrażeń ciała (18,3%).

Sprawcy i przyczyny wypadków drogowych
Sprawcami wypadków drogowych są – z przyczyn naturalnych, użytkownicy dróg.
Oczywiście osoby uczestniczące w ruchu drogowym są sprawcami wypadków
drogowych w różnym stopniu, w zależności od ich charakteru, to jest roli tych
osób w użytkowaniu dróg. Sprawcy wypadków drogowych to głównie kierowcy
samochodów osobowych i ciężarowych, motocykliści, rowerzyści oraz oczywiście
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piesi. Każda z tych grup odgrywa inną rolę oraz w różnym stopniu zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Jeśli chodzi o przyczyny wypadków drogowych
– jest to problem bardzo złożony. Zależą one od ukształtowania terenu, biegu
ciągów drogowych, charakteru ruchu na trasach, to jest czy jest to ruch pojazdów
osobowych czy ciężarowych, natężenia ruchu, w zależności od pory roku i dnia,
poziomu kultury kierowców i pozostałych użytkowników dróg.
Najliczniejszą grupę sprawców wypadków drogowych w 2012 r. stanowili:
– kierujący którzy spowodowali 1 543 wypadków drogowych (85,4%), w których
zginęło 132 osoby (71,7%), a 2 031 osób doznało obrażeń ciała (90,1%), w tym:
– kierowcy samochodów osobowych, którzy spowodowali 1 146 wypadki drogowe (63,5%), w których zginęło 93 osoby (50,5%), a 1 581 doznało obrażeń
ciała (70,1%),
– rowerzyści – 117 wypadków (6,5%), 13 zabitych (7,1%), 109 rannych (4,8%),
– kierowcy samochodów ciężarowych – 116 wypadki (6,4%), 11 zabitych (5,9%),
149 rannych (6,6%),
– motorowerzyści – 65 wypadków (3,6%), 2 zabitych (1,1%), 73 rannych (3,2%),
– motocykliści – 51 wypadków (2,8%), 10 zabitych (5,4%), 55 rannych (2,4%),
– kierowcy autobusów – 22 wypadków (1,1%), 2 zabity (0,4%), 29 rannych (2,2%),
– osoby piesze były sprawcami 212 wypadków (11,7% ogółu), w których śmierć
poniosło 48 osób (26,1%), a 174 zostało rannych (7,7%).
Najliczniejszą grupę sprawców wypadków drogowych w 2011 r. stanowili:
– kierujący, którzy spowodowali 1.826 wypadków drogowych (86,7%), w których
zginęło 166 osoby (74,1%), a 2 402 osób doznało obrażeń ciała (91,4%), w tym:
– kierowcy samochodów osobowych, którzy spowodowali 1 336 wypadki drogowe (63,4%), w których zginęło 119 osoby (53,1%), a 1 838 doznało obrażeń
ciała (70,0%),
– rowerzyści i motorowerzyści – 222 wypadków (10,5%), 23 zabitych (10,3%),
217 rannych (8,3%),
– kierowcy samochodów ciężarowych – 120 wypadki (5,7%), 8 zabitych (3,5%),
152 rannych (5,8%),
– motocykliści – 73 wypadków (3,5%), 12 zabitych (5,4%), 79 rannych (3,0%),
– kierowcy ciągników rolniczych – 14 wypadków (0,7%), 1 zabitych (0,4%), 19
rannych (0,7%),
– kierowcy autobusów – 24 wypadków (1,1%), 1 zabity (0,4%), 59 rannych (2,2%),
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– osoby piesze były sprawcami 258 wypadków (12,2% ogółu), w których śmierć
poniosło 50 osób (23,0%), a 227 zostało rannych (8,6%).

Przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących
Wśród przyczyn wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami w 2012 r. dominowały:
–n
 ie dostosowanie prędkości do warunków ruchu – 22,9%,
–n
 ie udzielenie pierwszeństwa przejazdu – 23,1%,
–n
 iezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 8,9%,
–n
 ieudzielanie pierwszeństwa pieszemu – 6,8%,
–n
 ieprawidłowe wyprzedzanie – 3,9%,
–n
 ieprawidłowe wymijanie – 2,2%.
Wśród przyczyn wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami w 2011 r. dominowały:
–n
 ie dostosowanie prędkości do warunków ruchu – 24,5%,
–n
 ie udzielenie pierwszeństwa przejazdu – 23,1%,
–n
 iezachowanie bezpiecznej odl. między pojazdami – 7,3%,
–n
 ieudzielanie pierwszeństwa pieszemu – 5,8%,
–n
 ieprawidłowe wyprzedzanie – 6,1%,
–n
 ieprawidłowe skręcanie – 3,9%.

Wypadki z winy pieszego
Wypadki drogowe z udziałem osób pieszych należą do najtragiczniejszych w skutkach. Sytuacje takie wynikają m.in. z nieprzestrzegania przez pieszych podstawowych zasad bezpieczeństwa, a z punktu widzenia inżynierii ruchu z braku oddzielenia ruchu pieszego i kołowego w rejonach dróg poza miejskich. Niebagatelne
znaczenie dla bezpieczeństwa pieszych ma także brak lub niedostateczne oświetlenie dróg w porze wieczorowo-nocnej, zwłaszcza w obszarze niezabudowanym.

Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez
pieszych w 2012 r.
W 2012 r. na drogach województwa podkarpackiego z winy pieszych zanotowano
192 wypadki (10,6%), w których śmierć poniosło 37 osób (20,1%), a 159 zostało
rannych (7,1%).
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Do podstawowych przyczyn wypadków drogowych spowodowanych przez pieszych należały:
– nieostrożne wejście przed jadącym pojazdem - 63,0%,
– stanie na jezdni, leżenie - 13%,
– nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody - 8,9%,
– przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym - 3,1%
– chodzenie nieprawidłową stroną jezdni - 5,1%,
– wejście na jezdnię przy czerwonym świetle - 6%,
– zatrzymanie, cofnięcie się - 0,5%.

Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez
pieszych w 2011 r.
W 2011 r. na drogach województwa podkarpackiego z winy pieszych zanotowano
236 wypadki (11,2% ogółu), w których śmierć poniosło 45 osób (20,1%), a 197 zostało rannych (7,5%).
Do podstawowych przyczyn wypadków drogowych spowodowanych przez pieszych należały:
– nieostrożne wejście przed jadącym pojazdem - 45,6%,
– stanie na jezdni, leżenie - 8,4%,
– nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody - 7,7%,
– przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym - 6,1%
– chodzenie nieprawidłową stroną jezdni - 5,5%,
– wejście na jezdnię przy czerwonym świetle - 1,2%,
– zatrzymanie, cofnięcie się - 0,6%.
Sprawcy – wiek uczestnika; liczba wypadków w 2012 r.
– 6: 11,
– 7 – 14: 64,
– 15 – 17: 47,
– 18 – 24: 405,
– 25 – 39: 528,
– 40 – 59: 441,
– 60 plus: 210,
– b/d: 49.
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Sprawcy – wiek uczestnika; liczba wypadków w 2011 r.
– 6 : 0,
– 7 – 14: 35,
– 1 5 – 17: 43,
– 1 8 – 24: 479,
– 2 5 – 39: 561,
– 4 0 – 59: 428,
– 6 0 plus: 207,
–b
 /d: 73.
W 2011 r. najwięcej wypadków w liczbie 561 (26,6%) spowodowały osoby w wieku 25-39 lat, analogicznie było w roku 2012 – osoby w wieku 25-39 lat spowodowały najwięcej wypadków w liczbie 528, nastąpił jednak spadek liczby wypadków
drogowych.

Ofiary wypadków według grup wieku – 2012 r.
Ofiary:
–O
 gółem: 2438 (100%),
– 0 -6: 60 (2,46),
– 7 -14: 164 (6,73),
– 1 5-17: 133 (5,46),
– 1 8-24: 497 (20,39),
– 2 5-39: 611 (25,06),
– 4 0-59: 594 (24,36),
– 6 0 plus: 379 (15,55).
Zabici:
–O
 gółem: 184 (100%),
– 0 -6: 1 (2,46),
– 7 -14: 3 (1,63),
– 1 5-17: 7 (3,80),
– 1 8-24: 35 (19,02),
– 2 5-39: 42 (22,83),
– 4 0-59: 42 (22,83),
– 6 0 plus: 54 (29,35).
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Ranni
– Ogółem: 2254 (100%),
– 0-6: 59 (2,62),
– 7-14: 161 (7,14),
– 15-17: 126 (5,59),
– 18-24: 462 (20,05),
– 25-39: 569 (25,24),
– 40-59: 552 (24,49),
– 60 plus: 325 (14,42).

Ofiary wypadków według grup wieku – 2011 r.
Ofiary
– Ogółem: 2851 (100%),
– 0-6: 58 (2,00),
– 7-14: 168 (5,9),
– 15-17: 163 (5,7),
– 18-24: 630 (22,1),
– 25-39: 732 (25,7),
– 40-59: 653 (22,9),
– 60 plus: 447 (15,7).
Zabici
– Ogółem: 224 (100%),
– 0-6: 0 (0%),
– 7-14: 4 (1,9),
– 15-17: 11 (4,9),
– 18-24: 43 (19,2),
– 25-39: 38 (16,8),
– 40-59: 50 (22,3),
– 60 plus: 78 (34,9).
Ranni
– Ogółem: 2627 (100%),
– 0-6: 58 (2,2),
– 7-14: 164 (6,2),
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– 1 5-17: 152 (5,8),
– 1 8-24: 587 (22,3),
– 2 5-39: 694 (26,5),
– 4 0-59: 603 (23,0),
– 6 0 plus: 369 (14,0).
Ofiary według płci – 2012 r.
– k obiety - 39,9%,
–m
 ężczyźni – 60,1%.
Ofiary według płci – 2011 r.
– k obiety – 38,4%,
–m
 ężczyźni – 61,6%.
Zarówno w 2011 r. i 2012 r. w wypadkach drogowych ofiarami zostają w zdecydowanej większości mężczyźni.

Ofiary według płci – 2012 r.
Liczba ofiar
–O
 gółem: 2438 (100%),
–K
 obiety: 972 (39,9%),
–M
 ężczyźni: 1466 (60, 1%).
Liczba zabitych
–O
 gółem: 184 (100%),
–K
 obiety: 44 (23,9%),
–M
 ężczyźni: 140 (76,1%).
Liczba rannych
–O
 gółem: 2254 (100%),
–K
 obiety: 928 (41,2%),
–M
 ężczyźni: 1326 (58,8%).

Ofiary według płci – 2011 r.
Liczba ofiar
–O
 gółem: 2851 (100%),
–K
 obiety: 1072 (37,6%),
–M
 ężczyźni: 1779 (62, 4%).
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Liczba zabitych
– Ogółem: 224 (100%),
– Kobiety: 51 (23,0%),
– Mężczyźni: 173 (77,0%).
Liczba rannych
– Ogółem: 2627 (100%),
– Kobiety: 1021 (39,0%),
– Mężczyźni: 1606 (61,0%).

Nietrzeźwi uczestnicy wypadków drogowych
Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego przez kierujących pojazdami stanowi poważne zagrożenia dla zdrowia a także życia wszystkich uczestników
ruchu drogowego. W wielu przypadkach zagrożeniem takim jest prowadzenie
pojazdów przez kierowców znajdujących się w stanie nietrzeźwości lub w stanie
po użyciu alkoholu. Nietrzeźwość uczestników ruchu od lat stanowi w Polsce jak
również w województwie podkarpackim jedną z głównych okoliczności powstawania wypadków drogowych. Pomimo zdecydowanych działań Policji na rzecz
eliminacji nietrzeźwych uczestników z ruchu problem ten nie może być kategorycznie rozwiązany.
Na terenie województwa podkarpackiego w 2012 r. odnotowano 267 wypadków
drogowych tj. 13,7% ogólnej ich liczby z udziałem nietrzeźwych uczestników ruchu
(co 7 wypadek). W ich wyniku 73 osoby poniosły śmierć (co 2 zabity), a 355 doznało
obrażeń ciała (co 6 ranny) – w 2011r. – 317 wypadki, 40 zabitych, 414 rannych.
Najwięcej wypadków spowodowali nietrzeźwi kierujący pojazdami – 126, w których zginęło 26 osób, a 173 doznało obrażeń ciała (w 2011r. – 164 wypadków, 15
zabitych, 228 rannych).
Nietrzeźwi piesi spowodowali 56 wypadków, w których śmierć poniosło 17 osób,
a 42 doznało obrażeń ciała (w 2011 r. – 79 wypadków, 16 zabitych, 68 rannych).
Wina nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego – 2012 r.
– z winy kierującego: 81,1%,
– z winy pieszego: 15,6%,
– współwina: 3,3%.
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W porównaniu do roku 2011 nastąpił spadek ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego o 50 tj. o 15,8%,
wzrost liczby zabitych o 33 tj. o 82,5% w tym spadek osób rannych o 59 tj. o 14,3%.
W grupie nietrzeźwych kierujących największe zagrożenie bezpieczeństwa stanowili kierujący samochodami osobowymi, spowodowali oni 87 wypadków, tj.
4,8% ogółu wypadków W wypadkach zawinionych przez nietrzeźwych kierujących
samochodami osobowymi zginęło 26 osób, tj. 14,1% ogółu śmiertelnych ofiar zdarzeń, a 173 osób odniosło obrażenia ciała, tj. 7,8% ogółu.
Nietrzeźwi najczęściej uczestniczyli w zdarzeniach drogowych w niedziele (22,2%) piątek, sobota, poniedziałek po (14%) niewątpliwie wpływ na takie
rozłożenie wypadków z udziałem nietrzeźwych ma fakt, że koniec tygodnia, dni
wolne od pracy, sprzyjają spotkaniom towarzyskim i imprezom, podczas których
spożywany jest alkohol.
W 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego odnotowano 317 wypadków drogowych tj. 15,1% ogólnej ich liczby z udziałem nietrzeźwych uczestników
ruchu (co 6 wypadek). W ich wyniku 40 osób poniosło śmierć (co 6 zabity), a 414
doznało obrażeń ciała (co 6 ranny). Najwięcej wypadków spowodowali nietrzeźwi
kierujący pojazdami – 164, w których zginęło 15 osób, a 228 doznało obrażeń ciała.
Nietrzeźwi piesi spowodowali 79 wypadków, w których śmierć poniosło 16 osób,
a 68 doznało obrażeń ciała.
Wina nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego – 2011 r.
– z winy kierującego: 66,3%,
– z winy pieszego: 30,0%,
–w
 spółwina: 3,8%.
W grupie nietrzeźwych kierujących największe zagrożenie bezpieczeństwa stanowili kierujący samochodami osobowymi, spowodowali oni 119 wypadków, tj.
5,6% ogółu wypadków W wypadkach zawinionych przez nietrzeźwych kierujących
samochodami osobowymi zginęło 11 osób, tj. 4,9% ogółu śmiertelnych ofiar zdarzeń, a 179 osób odniosło obrażenia ciała, tj. 6,8% ogółu.
Nietrzeźwi najczęściej uczestniczyli w zdarzeniach drogowych w poniedziałek
(17,9%) oraz niedziele (16,3%). Niewątpliwie wpływ na takie rozłożenie wypadków
z udziałem nietrzeźwych ma fakt, że koniec tygodnia, dni wolne od pracy, sprzyjają
spotkaniom towarzyskim i imprezom, podczas których spożywany jest alkohol.
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Wyniki pracy policjantów ruchu drogowego – 2012 r.
Policjanci ruchu drogowego województwa podkarpackiego w 2012 r. ujawnili
ogółem 152 556 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – średnio 417 dziennie (w stosunku do roku 2011 nastąpił wzrost o 19
746 wykroczeń tj. o 12,9%), za które, w stosunku do ich sprawców, zastosowali
następujące środki prawne:
– nałożono 121 915 mandatów karnych – średnio 334 dziennie (wzrost o 18
201 tj. o 14,9%),
– sporządzono 4 078 wnioski o ukaranie do Sądów Grodzkich – średnio 11
dziennie (spadek o 139 tj. o 3,3%),
– zastosowano 26 563 pouczenia, co stanowi 17,4% ogółu ujawnionych wykroczeń - średnio 73 dziennie (spadek o 1 684 tj. o 6,8%),
– zatrzymano 2 446 uprawnień do kierowania pojazdami – średnio 7 dziennie
(spadek o 149 tj. o 5,7%), w tym za alkohol 1993 uprawnień – średnio 5 dziennie
(spadek o 98 tj. o 4,9%),
– zatrzymano 19 541 dowody rejestracyjne – średnio 54 dziennie (spadek o 1541
tj. o 7,3%),
– skierowano 1013 zawiadomienia do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (wzrost o 47 tj. o 4,9%) o niedopełnieniu przez kierujących obowiązku
zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
– skierowano 566 wniosków o sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami na osoby wielokrotnie naruszające przepisy drogowe, w ubiegłym roku
510,wzrost o 46 (9,0%),
– skierowano 35 wniosków o cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami,
w ubiegłym roku 34.
– ujawnili 77 poszukiwanych osób (spadek o 5),
– zatrzymali 14 poszukiwanych pojazdów (wzrost o 2),
– ujawnili 3 poszukiwane rzeczy lub dokumenty (spadek o 6),
– ujawnili 683 przestępstw (z wyłączeniem rozdz. XXI) – średnio prawie 2 dziennie (wzrost o 14),
– doprowadzili 502 osób (wzrost o 15),
– dokonali 61 ustaleń (spadek o 153).
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W analizowanym okresie stosowana przez policjantów RD represja, w postępowaniu mandatowym i wnioskowym (121 915 MKK + 4 078 wniosków = 125 993
środków represji), w skali województwa skierowana była w stosunku do:
– kierujących pojazdami: 112 802 MKK + 3 771 wniosków = 116 573 środków
represji tj. 92,5% ogółu,
– osób pieszych: 7 859 MKK + 241 wniosków = 8 100 środków represji tj. 6,4%
ogółu,
–p
 asażerów: 328 MKK + 27 wnioski = 355 środków represji tj. 0,3% ogółu.

Struktura wybranych ujawnionych wykroczeń
popełnionych przez kierujących pojazdami
– przekroczenie dozwolonej prędkości jazdy – 63 586 tj. 65,3% ogółu wykroczeń,
–n
 iestosowanie pasów bezpieczeństwa/fotelika – 16 993 tj. 17,5%
–b
 rak lub nieprawidłowe oświetlenie pojazdu – 2 166 tj. 2,2%
–n
 ieprawidłowe wyprzedzanie – 4 237 4,4%
–n
 ieprawidłowa zmiana pasa ruchu, kierunku jazdy – 2 854 tj. 2,9%
–n
 ie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 2 166 tj. 2,2%
–n
 iestosowanie się do sygnalizacji świetlnej – 1 942 tj. 2,0%
–n
 aruszenie przepisów o zachowaniu się wobec pieszych – 613 tj. 0,6%

Przeciwdziałanie zagrożeniu w ruchu powodowane przez
osoby piesze
W 2012 r. policjanci ruchu drogowego województwa podkarpackiego ujawnili 14
874 wykroczeń popełnionych przez pieszych uczestników ruchu (wzrost w stosunku
do 2011r. o 9 923 tj. o 200,4%), za które zastosowano następujące środki prawne:
– nałożono 2 476 mandaty karne (wzrost w stosunku do 2011r. o 5 383 tj.
o 217,4%),
– skierowano 241 wniosków o ukaranie (wzrost w stosunku do 2011r. o 107 tj.
o 79,8%),
– w 9 974 przypadkach zastosowano środek oddziaływania wychowawczego
w postaci pouczenia, (wzrost w stosunku do 2011r. o 6 667 tj. o 201,6%).
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Przeciwdziałanie zjawisku nietrzeźwości wśród kierujących
pojazdami
Na terenie województwa podkarpackiego w 2012 r. odnotowano 182 wypadków
drogowych (tj. 13,7% ogólnej ich liczby wypadków w 2012 r.) spowodowanych
przez nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego (co 10 wypadek). W ich wyniku
43 osoby poniosło śmierć (co 4 zabity), a 215 doznało obrażeń ciała (co 10 ranny).
Najwięcej wypadków spowodowali nietrzeźwi kierujący pojazdami – 126 w których zginęło 26 osób, a 173 doznało obrażeń ciała.
Nietrzeźwi piesi spowodowali 56 wypadków, w których śmierć poniosło 17 osób,
a 42 doznało obrażeń ciała.
W 2012 r. policjanci ujawnili ogółem 9 049 przypadków kierowania pojazdami
w stanie nietrzeźwości oraz w stanie po użyciu alkoholu, z czego 4 510 przypadki
(49,8%) ujawnili policjanci służby ruchu drogowego.
Policjanci ujawnili ogółem 7 471 przestępstw związanych z kierowaniem pojazdami w stanie nietrzeźwości (art. 178a kk), w tym 3 783 (50,6%) popełnionych
przez kierujących pojazdami mechanicznymi (art. 178a § 1 kk). Policjanci pionu
ruchu drogowego ujawnili 3 478 przestępstw z art. 178a kk, w tym 2 140 (61,5%)
z art. 178a § 1 kk.
Ogółem policjanci ujawnili 1 578 kierujących pojazdami po użyciu alkoholu (art.
87 kw), z czego 1 050 (66,5%) to kierujący pojazdami mechanicznymi (art. 87 § 1
kw). Policjanci pionu ruchu drogowego ujawnili 1 032 kierujących pojazdami po
użyciu alkoholu, w tym 788 (76,4%) z art. 87 § 1 kw.
W porównaniu do analogicznego okresu roku 2011 nastąpił spadek liczby ujawnionych kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości oraz po użyciu alkoholu (art.
178a kk i art. 87 kw łącznie) o 287 tj. o 3,1%, w tym mniej kierujących pojazdami
mechanicznymi (art. 178a § 1 kk i art. 87 § 1 kw łącznie) o 634 tj. o 11,6%.
Policjanci służby ruchu drogowego ujawnili o 180 tj. o 3,8% mniej kierujących
pojazdami w stanie nietrzeźwości oraz po użyciu alkoholu, w tym spadek kierujących pojazdami mechanicznymi o 279 tj. o 8,7%.
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Działania podejmowane na rzecz poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego
W celu dalszej poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa podkarpackiego wdrożone zostały do realizacji, następujące zadania
realizacyjne:
– eliminowanie z ruchu drogowego kierujących znajdujących się pod wpływem
alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu,
– ujawnianie kierujących przekraczających dopuszczalne prędkości jazdy oraz
zwiększenie liczby miejsc objętych automatyczną kontrolą prędkości pojazdów,
– ujawnianie wykroczeń popełnianych przez niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz ujawnianie wykroczeń popełnianych przez kierujących
pojazdami w stosunku do pieszych, w tym w szczególności w miejscach przeznaczonych dla ruchu pieszego,
– poprawa efektywności działań podejmowanych w miejscach przeznaczonych
dla ruchu pieszego,
– poprawa efektywności działań podejmowanych w stosunku do osób niedopełniających obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa,
– kształtowanie postaw wśród uczestników ruchu drogowego ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej ukierunkowanych na przestrzeganie przepisów i zasad brd.
W celu realizacji założonych zadań przeprowadzono szereg cyklicznie powtarzanych wzmożonych działań:
– Działania Pasy ukierunkowane na ujawnianie wykroczeń związanych z naruszeniem obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierujących
i pasażerów, szczególnie dzieci.
– Działania Trzeźwość, Alkohol i narkotyki, Trzeźwy poranek – prowadzone w każdym miesiącu w danym powiecie, ukierunkowane na eliminowanie z ruchu
drogowego kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków
działających podobnie do alkoholu
– Działania Prędkość ukierunkowane na ujawnianie przypadków przekraczania
dozwolonej prędkości jazdy
– Działania Wojewódzka koordynacja służby przy użyciu pojazdów wyposażonych w videotorejestratory ukierunkowana głównie na ujawnianie przypad-
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ków przekraczania dozwolonej prędkości jazdy na 22 trasach dróg krajowych
i wojewódzkich
– Działania Niechronieni – prowadzone dwa razy w każdym miesiącu w danym powiecie, ukierunkowane na ujawnianie wykroczeń popełnianych przez
niechronionych uczestników ruchu drogowego lub w stosunku do nich
– Działania Truck, Bus z zakresu kontroli transportu drogowego:
– kontrola brd w zakresie wykonywania transportu osób i rzeczy,
– kontrola stanu technicznego pojazdów,
– kontrola pojazdów przewożących towary niebezpieczne.
– Działania Granica, 3x3 – we współpracy ze Strażą Graniczną prowadzone na
terenie 8 powiatów graniczących z Ukrainą i Słowacją
– Działania Bezpieczny przejazd zależy także od ciebie – realizowane wspólnie
z Służbą Ochrony Kolei ukierunkowane na kontrolę przestrzegania zasad brd
w rejonie przejazdów kolejowych
– Działania Ferie 2012, Bezpieczne wakacje, Bezpieczna droga do szkoły, Znicz–
brd w okresie weekendów oraz wyjazdów na ferie zimowe i wakacje letnie,
w tym współpraca z Inspekcją Transportu Drogowego w zakresie kontroli autokarów zarówno na głównych ciągach komunikacyjnych jak również w rejonie
miejsc zbiorowego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem wyjazdów
w weekendy
– Działania Profilaktyka i edukacja - propagowanie zasad brd w mass-mediach,
współpraca z WORD, PZMot Rz-w, Automobilklub Rz-w, Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego w zakresie organizacji szkoleń, turniejów,
konkursów i spotkań o tematyce bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Podsumowanie
Jazda samochodem zawsze wiąże się z ryzykiem wypadku drogowego. Na powstawanie wypadków ma wpływ wiele czynników, mniej bądź też bardziej uchwytnych.
Wśród czynników mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, w układzie człowiek – droga – pojazd, na pierwsze miejsce zdecydowanie wysuwa się człowiek. To właśnie zachowanie się poszczególnych grup użytkowników
dróg ma znaczący wpływ na powstawanie wypadków drogowych. Inne czynniki
mają z pewnością zdecydowanie mniejsze znaczenie.
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Niewątpliwie na obecny stan bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym
na terenie województwa podkarpackiego duży wpływ ma praca Policji. Policja
obok szeregu służb, inspekcji i straży jest podstawową formacją czuwającą nad
utrzymaniem właściwego poziomu bezpieczeństwa na drogach. Czuwając nad
tym bezpieczeństwem Policja jest wyposażona w odpowiednie środki prawne,
dzięki którym może wyegzekwować niepożądane zachowanie danego uczestnika
ruchu drogowego.
Na podstawie Analizy stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym na
terenie województwa podkarpackiego w 2012 r. można stwierdzić, że:
– pomimo wzrostu liczby zarejestrowanych pojazdów i wzrostu natężenia ruchu
drogowego, ilość wypadków i kolizji drogowych spadła,
– wskaźnik zabitych i rannych na 100 wypadków pozostaje praktycznie na zbliżonym poziomie,
– porównując specyfikę ruchu drogowego w obszarze zabudowanym (znacznie
większy udział osób pieszych, rowerzystów, ograniczenie prędkości, obecność
większej ilości przejść dla pieszych, skrzyżowań i tym podobnych czynników)
– w stosunku do ruchu drogowego poza obszarem zabudowanym, to właśnie
na terenie zabudowanym częściej dochodzi do wypadków i kolizji drogowych,
– z uwagi na prędkości rozwijane przez kierujących, najczęściej wypadki i kolizje
mają miejsce na prostych odcinkach drogi – zwykle jest to zderzenie pojazdów,
natomiast z uwagi na umiejętności i znajomość zasad ruchu drogowego i ich
przestrzeganie przez kierujących, kolejnym miejscem dużej ilości wypadków
i kolizji drogowych jest teren skrzyżowań,
– wzrasta skuteczność służb policjantów Ruchu Drogowego w ujawnianiu uczestników ruchu drogowego nie stosujących się do przepisów Brd oraz popełniających wykroczenia w ruchu drogowym, co przy zwiększonej represji za
ujawnione wykroczenia wpływa na zmniejszenie liczby wypadków i kolizji
drogowych oraz złagodzenie skutków zaistniałych zdarzeń.
W celu dalszej poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie
województwa podkarpackiego należy zwrócić uwagę na realizację następujących
zadań, które można określić jako:
– eliminowanie z ruchu drogowego kierujących znajdujących się pod wpływem
alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu,
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– ujawnianie kierujących przekraczających dopuszczalne prędkości jazdy oraz
zwiększenie liczby miejsc objętych automatyczną kontrolą prędkości pojazdów,
– ujawnianie wykroczeń popełnianych przez niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz ujawnianie wykroczeń popełnianych przez kierujących
pojazdami w stosunku do pieszych, w tym w szczególności w miejscach przeznaczonych dla ruchu pieszych,
– poprawa efektywności działań podejmowanych w stosunku do osób niedopełniających obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa,
– kształtowanie postaw wśród uczestników ruchu drogowego ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej ukierunkowanych na przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– wnioskowanie do uprawnionych organów w sprawie jakości stanu nawierzchni
dróg i ich właściwego oznakowania.
Z uwagi na wagę problemu bezpieczeństwa ruchu drogowego, istotnym jest, aby
działania na rzecz jego poprawy prowadziły także inne organy władz administracyjnych, dostosowywane były właściwe uregulowania prawne oraz zaangażowały
się w te działania media, gdyż jedynie takie skoordynowane działania wszystkich
instytucji państwowych mogą przynieść zauważalną poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Streszczenie
Artykuł zawiera analizę danych statystycznych odnośnie stanu bezpieczeństwa
i porządku w ruchu drogowym na terenie województwa podkarpackiego w latach
2011-2012 oraz przedstawia wnioski w tym zakresie.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, porządek, ruch drogowy.

Summary
Analysis of road safety in the province of Podkarpacie based on the statistical
data from 2011 and 2012
The article contains the analysis of statistical data on the road safety and order
on the road in the province of Podkarpacie in 2011-2012 and submit proposals
in his regard.
Keywords: safety, order, traffic.

134

Katarzyna Głód

Bibliografia
– KWP Rzeszów, Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym
na terenie województwa podkarpackiego w 2011 rok.
– KWP Rzeszów, Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym
na terenie województwa podkarpackiego w 2012 rok.
–D
 ane GUS za lata 2011-2012.
– http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/ruch-drogowy/zadania-wydzialu-ruchu-drogowego/

135

Aspiracje życiowe młodzieży zagrożonej
marginalizacją i wykluczeniem społecznym
Alina M. Basak, Mariola Świderska

Istota marginalizacji i wykluczenia społecznego
Określenia: „marginalizacja” i „wykluczenie społeczne” w dyskursie publicznym
i naukowym istnieją już od wielu lat i nadal są problemem otwartym. Problem
wykluczenia społecznego interesuje psychologów, socjologów, pedagogów, a nawet
kościół. Chociaż temat ten był przedmiotem wielu prac naukowych oraz wielu
publikacji, zawierających cenne rady i pouczenia, to nadal nie ma patentu na mądrość, nieomylność i pewność na odniesienie sukcesu w tej dziedzinie. Nie należy
jednak bezradnie załamywać rąk, trzeba lepiej poznać i zrozumieć świat, w którym
funkcjonuje młodzież, jej wartości i normy moralne, a przede wszystkim czego od
nas oczekuje na swojej drodze ku dorosłości.
Wykluczeni to inaczej „ludzie zbędni”, jak określił ich socjolog Stefan Czarnowski. Większość naszego społeczeństwa postrzega ich bardzo podobnie, ale to
może sugerować, że istnieją pewne cechy wspólne, które łączą ludzi wykluczonych.
Obok włóczęgów, obok ludzi żyjących z dorywczej pracy, a więcej z dobroczynności
– mieszczą się na marginesie społecznym zawodowi przestępcy; mieszczą się także
ludzie uczciwi, którzy, mówiąc potocznie, z jakichkolwiek powodów „nie znajdują
sobie miejsca na świecie”, a więc zarówno młodzież z rodzin robotniczych daremnie
poszukująca zatrudnienia, jak drobnomieszczańscy dyplomaci szkół wyższych nie
wiedzący co począć ze swoimi dyplomami1. Tak więc wykluczenie może dotyczyć
różnych grup społecznych. Pewnie błędem jest sądzić, że na margines trafiają wyłącznie ludzie, którzy sobie na to zasłużyli (wykolejeńcy, odszczepieńcy, lumpy).
W Encyklopedii Popularnej PWN czytamy, że margines społeczny oznacza: nieliczną i mało znaczącą warstwę społeczną, nisko ocenianą w danym społeczeństwie
ze względu na nieprzestrzeganie przyjętych norm i zasad współżycia; potocznie

1. S. Czarnowski, Ludzie zbędni w służbie przemocy, Warszawa 1956, s. 46.
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kryminaliści, pasożyty, męty społeczne2. Z upływem czasu definicja zmieniała się,
nabierała jakby oszlifowania, jednak jej znaczenie pozostawało takie same. Zniknęło wyrażenie „warstwa społeczna”, a pojawiła się „grupa społeczna”, „margines
społeczny”, kojarzona z patologią społeczną. Patologia społeczna to zachowania
jednostek lub grup społecznych sprzeczne z wartościami kultury akceptowanymi przez
społeczeństwo oraz niefunkcjonalne struktury i systemy społeczne; do zjawisk patologicznych zalicza się np. alkoholizm, przestępczość, narkomanię, przerost biurokracji3.
Za twórcę i popularyzatora polskiej szkoły patologii społecznej uważa się Adama
Podgóreckiego, który uważa patologię społeczną za ten rodzaj zachowania, ten
typ instytucji, ten typ funkcjonowania jakiegoś systemu społecznego czy ten rodzaj
struktury, który pozostaje w zasadniczej, nie dającej się pogodzić sprzeczności ze
światopoglądowymi wartościami, które w danej społeczności są akceptowane4.
Istnieją również inne określenia patologii społecznych, takie jak:
1). dezorganizacja społeczna, czyli zaburzenie, zakłócenie wzorców i mechanizmów współżycia społecznego;
2). dewiacja społeczna, określana jako zachowanie niezgodne z przyjętą w danym
społeczeństwie normą, określaną jako wskazówka postępowania, drogowskaz
wyznaczający kierunek postępowania czy zmian;
3). wykolejenie społeczne, czyli swego rodzaju układ zaburzeń, który zawiera
w sobie następujące elementy: czynności antagonistyczno-destrukcyjne, zaburzone stany osobowości, manifestujące się wrogim, niszczącym środowisko
i jednostkę, zachowaniem;
4). synonim dewiacji – zboczenie z drogi, odchylenie od właściwego kierunkuv,
błądzenie.
Do zachowań dewiacyjnych najczęściej zalicza się:
– przestępczość popełnianą przez ludzi w bardzo zróżnicowanym wieku: kradzieże, bandy, gangi uliczne;
– zachowania patologiczne: dysfunkcjonalność rodziny i społeczności lokalnej;

2. Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa 2002, s. 1115.
3. Tamże, s. 1301.
4. A. Podgórecki, Patologia życia społecznego, Warszawa 1969, s. 24.
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– alkoholizm, narkomanię, nikotynizm, samobójstwa oraz inne zachowania
autoagresyjne;
– typy zachowań społecznych, czyli działania zmierzające do zaostrzenia konfliktów społecznych, narodowościowych, religijnych, ruchy młodzieżowe o charakterze sekciarskim, subkultury młodzieżowe;
–d
 ewiacje zachowań seksualnych, zboczenia;
– z aburzenia psychiczne i nerwice5.
Takie zachowania prowadzą do marginalizacji społecznej, a co za tym idzie do
wykluczenia społecznego.
Według E. Tarkowskiej, istnieje wiele obszarów wykluczenia społecznego:
1). wykluczenie ekonomiczne, które wiąże się z biedą, bezrobociem, bezdomnością;
2). wykluczenie ze sfery edukacji i kultury, związane najczęściej z brakiem środków lub dostępu do edukacji, odpowiedniego przygotowania do zawodu lub
poruszania się na rynku pracy. Wykształcenie we współczesnym świecie jest
tzw. stymulatorem procesów kreujących pozycję jednostki w społeczeństwie.
Brak dostępu do dobrych szkół czy środków na kształcenie, w dużym stopniu
ogranicza możliwości jednostki korzystania z dóbr, jakie wypracowało społeczeństwo. Badania nad procesami pionowej ruchliwości społecznej pokazały, że najmniejsza zmienność pokoleniowa statusu społecznego występuje
w najwyższych i najniższych warstwach społecznych. Dla warstw najwyższych
oznacza to przejmowanie pozycji i dorobku poprzednich pokoleń, natomiast
dla warstw najniższych wiąże się przede wszystkim z dziedziczeniem biedy;
3). wykluczenie przestrzenne, które odnosi się do społeczności żyjących w dzielnicach slumsów, blokowisk wielkiego miasta, ale także w gettach czy do innych społeczności wyizolowanych;
4). wykluczenie strukturalne, dotykające przede wszystkim niepełnosprawnych,
mniejszości etnicznych, rasowych czy płciowych6.

5. Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa 2002, s. 705.
6. E. Tarkowska, Kategoria wykluczenia społecznego a polskie realia, Warszawa 2005, s. 87.
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Piotr Stępniak rozszerza pojęcie wykluczenia społecznego o obszary, o których
warto wspomnieć:
1). wykluczenie religijne, dotyczy ludzi, którzy z powodu swoich przekonań
religijnych, nie są w stanie sprostać wymaganiom życia w innej kulturze (np.
trudno jest pracować w instytucji publicznej czy z klientem, jeżeli jest się
schowaną pod czadorem);
2). wykluczenie mentalnościowe, ujawniające się w trudnościach dostępu do
niektórych przywilejów, zawodów lub funkcji z powodu przynależności do
grupy mniejszościowej lub rasowej (np. trudność w uzyskaniu pracy w instytucjach publicznych przez cudzoziemców, kobiety po czterdziestym roku
życia czy zdobywaniu prestiżowych funkcji przez kolorowych);
3). wykluczenie psychiczne – związane z poczuciem alienacji kulturowej emigrantów7.
Wykluczenie społeczne łączone jest z ubóstwem, jednak nie można postawić
znaku równości między zjawiskiem ubóstwa a wykluczeniem społecznym. Osoby
ubogie nie muszą być wykluczone i odwrotnie, osoby wykluczone niekoniecznie są
ubogie. Wykluczenie społeczne może wynikać z trudności osobistych, z osobistej
sytuacji (np. są to osoby bezdomne, wychodzące z nałogów, opuszczające więzienia), z niskich kwalifikacji lub długiego okresu pozostawania bez pracy, a także
z przyczyn takich, jak niepełnosprawność. Wymienione problemy mogą wystąpić
jednocześnie, przez co mają jeszcze większy wpływ na trudną sytuację danej osoby
Analizując przyczyny marginalizacji oraz mechanizmy zachowania ludzi czy
grup wykluczonych, zwraca uwagę pojęcie anomii. Anomia oznacza stan powstały
wskutek rozpadu bądź zaniku norm. Można ją odnosić zarówno do społeczności,
jak i do jednostek. Człowiek może znaleźć się w takim stanie, kiedy przeżywa
tragedię życiową, społeczeństwo wówczas, gdy sytuacja społeczna jest niestabilna.
W takich okolicznościach dużo łatwiej jest łamać normy. Jednym z czynników
nasilających anomię jest nacisk społeczny na osiąganie celów przy braku równości
w dostępie do środków umożliwiających ich realizację. W takiej sytuacji jednostki
mogą sięgać po środki nieprawomocne. Konsumpcyjny styl życia ukierunkowując

7.	P. Stępniak, Pokolenie asystowane jako problem współczesnej praktyki resocjalizacyjnej (aspekt
porównawczy polsko-francuski), Gdańsk 2001, s. 45.
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aktywność jednostki na sferę „mieć”, redukuje zarazem zainteresowanie wymiarem
„być”. Sukces osiąga ten, kto pomnaża swoje możliwości konsumpcyjne. Oznacza
to, że miarą wartości człowieka staje się to, ile czasu oraz środków może przeznaczyć na konsumpcję dóbr i usług. W świecie konsumpcji potrzeby powinny
być zaspakajane natychmiast i bez wysiłku. Presja na realizację tych celów, przy
jednoczesnym braku dostępu do prawomocnych środków ich osiągnięcia, prowadzić może do nieakceptowanych społecznie zachowań, a w konsekwencji do
wykluczenia. Kiedy obserwujemy osoby wycofujące się z życia społecznego, to
typową reakcją na inność jest chęć odizolowania odmieńców od społeczeństwa.
Odmieńcy wzbudzają zwykle niechęć i/lub wywołują lęk (czasem uzasadniony).
Niekiedy już samo ich pojawienie się w jakiejś publicznej lub prywatnej przestrzeni traktowane jest jako przejaw złamania norm. Reakcją obronną jest izolacja.
Taką właśnie funkcję spełniają instytucje takie, jak więzienia, zakłady poprawcze,
noclegownie dla bezdomnych czy tradycyjne domy dziecka. Zbyt duża presja na
osiągnięcie sukcesu może wywoływać silny niepokój, poczucie zagrożenia. Lęk ten
może prowadzić do paradoksalnej sytuacji, w której jednostka koncentruje się na
środkach w oderwaniu od celów, którym służą. Jednym ze sposobów uśmierzania
ostrych niepokojów jest trwałe zaniżanie poziomu własnych aspiracji, lęk powoduje
bezruch lub ściślej – zachowanie „zrutynizowane”. Taka strategia adaptacyjna raczej
nie wiąże się z wykluczeniem. Normy społeczne nie ulegają podważeniu i rytualiści
mogą uchodzić za przykładnych obywateli.
Innym sposobem przystosowania jest bunt, czyli odrzucenie powszechnie akceptowanych wartości oraz norm i zastąpienie ich innymi. Bunt, jeśli jest nieskuteczny
może prowadzić do wykluczenia. Wielu dorosłych jest zdania, że młodzi ludzie
mogą albo akceptować uznawane wartości i normy, albo je odrzucać8. Ta dychotomia w klasyfikowaniu form egzystencji młodzieży w społeczeństwie oznacza
automatycznie podział samej młodzieży na dwie kategorie: na młodzież o orientacji
prospołecznej i młodzież „marginesu”, która swoje potrzeby zaspokaja nie w ramach
naturalnych środowisk jej życia9.

8. M. J. Sochocki, Mechanizmy i formy wykluczenia, „Remedium” 2006, nr 4, s. 1-3.
9.	M. Filipiak, Od subkultury do kultury alternatywnej. Wprowadzenie do subkultur młodzieżowych,
Lublin 2003, s. 103.
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Przyczyny marginalizacji i wykluczenia społecznego
Dla większości dzieci podstawowymi środowiskami społecznymi są rodzina i szkoła. Istotne znaczenie odgrywa również kontakt młodych ludzi z osobami mieszkającymi w sąsiedztwie oraz różnymi osobami dorosłymi. U dzieci rozwija się wiele
oczekiwań związanych z nimi samymi oraz z innymi osobami tworzącymi ten sam
kontekst społeczny. Stoją też przed wieloma wyzwaniami. Te społeczne interakcje
mogą mieć charakter pozytywny lub też wzmagać ryzyko rozwinięcia się u dziecka
zachowań niepożądanych.
– DETERMINANTY RODZINNE
W środowisku rodzinnym przebiega proces kształtowania się człowieka. Postawa
ojca i matki w stosunku do dziecka odgrywa dużą rolę w procesie wychowania. Od
lat wiadomo, że zaspokojenie potrzeb fizjologicznych jest konieczne do przeżycia
jednostki, jednakże niezaprzeczalnym stwierdzeniem jest fakt, że potrzeby psychologiczne są niezbędne do życia człowieka. Do głównych potrzeb psychologicznych
należą potrzeby: bezpieczeństwa, miłości i akceptacji.
O tym, jaki jest klimat środowiska wychowawczego w rodzinie, decyduje wiele
czynników, które można pogrupować na trzy kategorie:
1. Czynniki, które oddziałują w sposób pośredni, z ogólnego klimatu wokół
ludzkiego życia, jego zadań, ukształtowania społeczeństwa, przyjmowania
hierarchii wartości, urzeczywistnienia wartości w polityce społecznej;
2. Czynniki oddziaływujące w rodzinie macierzystej w czasie indywidualnego
dojrzewania, rozrastania, rozwoju fizycznego, psychicznego i duchowego;
3. Czynniki, które oddziaływają bezpośrednio tu i teraz, w konkretnym środowisku rodzinnym i aktualnie stymulują wychowanie10.
Osoby wykluczone społecznie charakteryzuje brak podmiotowości i poczucia
odpowiedzialności, zarówno za siebie, jak i za innych. Często zaspakajają głównie
potrzeby bytowe, nie zmieniając nic w sposobie spędzania wolnego czasu, nie rozwijają się. Wynika to jednak stąd, że aby partycypować w czasie wolnym, trzeba
mieć pewien poziom dochodów i wykształcenie. Brak dostępu do pewnych form
spędzania wolnego czasu, może być istotnym czynnikiem wykluczenia społeczne10. K. Ostrowska, Nie wszystko o wychowaniu, Warszawa 2000, s. 36-37.
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go. Ludzie marginalizowani mogą oglądać tylko telewizję, ewentualnie poczytać
bezpłatne gazetki, ponieważ na inne rozrywki ich nie stać.
Dzieci dorastając szybko stają się klientami tych samych instytucji pomocowych,
co ich rodzice, nie uczą się nowych umiejętności, nie mają planów, nie aspirują do
wyższego poziomu wykształcenia, do innej, lepszej jakości życia. Mówi się często
o błędnym kole marginalizacji, z którego trudno się wyrwać i które uniemożliwia efektywną reintegrację społeczną. W naszej rzeczywistości ubóstwo ma twarz
dziecka. Około miliona dzieci w Polsce żyje poniżej poziomu biologicznego. W ich
domach nie wystarcza pieniędzy na jedzenie. Przerażające jest to, że bieda rodzin, ich niewydolność ekonomiczna jest często jedynym kryterium decydującym
o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
– BEZDOMNOŚĆ I BIEDA
Bezdomni postrzegani są w społeczeństwie jako osoby schorowane i jest to słuszna
opinia. Również znaczna część bezdomnych weszła w konflikt z prawem. Kobiety
zdecydowanie rzadziej niż mężczyźni stają się bezdomnymi, mimo iż w społeczeństwie stanowią ogólnie biedniejszą grupę. Zdaniem D. Piekut-Brodzkiej, najczęstszą
przyczyną bezdomności jest wymeldowanie do nikąd, porzucenie rodziny, alkoholizm,
narkomania lub opuszczenie zakładu karnego11.
Analizując zagadnienie bezdomności zwraca się uwagę na wiele przyczyn i uwarunkowań tego zjawiska oraz jego skutków. Czasem trudno jednak oprzeć się przeświadczeniu, że pewnej części bezdomnych taka sytuacja odpowiada, jakby mieli
to na tzw. własne życzenie. Poszukując źródeł marginalizacji należy uwzględnić
udział samej jednostki w procesie marginalizacji, choćby dlatego, że te same okoliczności zewnętrzne mogą wywołać całkowicie odmienne efekty w osobistych
losach człowieka. Marginalizacja może być więc wynikiem:
– z ewnętrznych okoliczności nie do przezwyciężenia;
–b
 raku gotowości do zmiany własnego położenia;
– z aniechania działania;
–b
 łędu w ocenie sytuacji;
–b
 łędu w wyborze strategii działania;
11. D. Piekut-Brodzka, Bezdomność, Warszawa 2006, s. 45.
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– świadomego wyboru życia na marginesie12.
Każda z tych przyczyn może być powodem marginalizacji i wykluczenia społecznego.
Dzieci i młodzież bez nadzoru dorosłych stanowią wśród bezdomnych liczną
grupę. Wiele z nich opuściło dom rodzinny z powodu napięć i konfliktów z rodziną
lub opiekunami, czasem przyczyną było złe traktowanie, uzależnienie członków
rodziny albo zaniedbanie opieki. Wiele dzieci wcześniej doznawało znęcania się fizycznego, było wykorzystywane seksualnie. Niektóre straciły dom razem ze swoimi
rodzicami, a następnie zostały od nich odłączone wskutek polityki schronisk, opieki
społecznej. Rzadko korzystają ze schronisk i rzadko mają możliwość zarobienia na
swoje potrzeby. Zmuszone są niekiedy do usług seksualnych w zamian za posiłki,
odzież, dach nad głową, a w konsekwencji są zagrożone tak poważnymi chorobami,
jak AIDS. Ponadto, częściej niż swoi rówieśnicy, cierpią na różne choroby, w tym
depresje. Dzieci ulicy, to właśnie „luźne dzieci” nie związane i nie przywiązane do
rodziny, ani do żadnej instytucji odpowiedzialnej za ich rozwój i opiekę. Dziecko
„królewicz”, robi co chce i kiedy chce. Dzieci te, najczęściej mają jakiś dom, przynajmniej teoretycznie, ale nie widzą w nim dla siebie miejsca, nie czują się w nim
bezpiecznie, nie mogą w nim zaspokoić podstawowych potrzeb, lub też po prostu
takiego domu nie ma13.
– ALKOHOLIZM
Związek picia alkoholu ze społecznym nieprzystosowaniem młodzieży lub przestępczością, może się przejawiać w różny sposób. Użycie alkoholu, zwłaszcza zaś
doprowadzenie się przez młodych ludzi do stanu nietrzeźwości, może stanowić
impuls do popełnienia przestępstwa, ucieczki z domu czy innych tego typu niebezpiecznych dla socjalizacji młodzieży zachowań. Przez skutki społeczne rozumiemy wszelkie zaburzenia stosunków młodzieży z innymi ludźmi oraz grupami
społecznymi, spowodowane piciem alkoholu. Mogą to być konflikty z rodzicami,
w szkole, w zakładzie pracy, z przedstawicielami organów porządkowych, naruszenia przepisów prawa karnego. Szczególnie niepokojące są skutki mające trwalszy

12. I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2008, s. 304.
13. D. Cueff, Dziecko na ulicy, Warszawa 2006, s. 4.
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charakter, wpływające na osobowość oraz powodujące pogłębianie się nieprzystosowania czy wykolejenia społecznego.
– NARKOMANIA
Psychologowie mówią o trzech głównych powodach sięgnięcia dziecka po narkotyki:
1). poszukiwanie wrażeń - nastolatek pragnie przygód, rzeczy nowych, ekscytujących; lubi ryzyko, nienawidzi nudy. Narkotyk pozornie zaspakaja każdą
z jego potrzeb i dzięki niemu może poczuć się ważny, tajemniczy, wtajemniczony i dorosły; może też, bez odrobiny wysiłku ze swojej strony, odczuwać
przyjemność i dreszczyk sensacji;
2). chęć uwolnienia się od stresu, napięć, problemów - narkotyk na krótką chwilę
odrywa od rzeczywistości, rozluźnia, tłumi uczucia. Spięty przed randką
nastolatek zapala papierosa z marihuaną, przed klasówką zażywa amfetaminę. Kiedy pojawiają się problemy, pali haszysz i na chwilę o nich zapomina;
3). chęć bycia zaakceptowanym przez grupę – chce czuć się silny, pasować do
ogólnie lansowanego przez media wzorca: człowieka wyluzowanego, silnego,
nie przejmującego się problemami, korzystającego z szybkich i natychmiastowych rozwiązań. Kiedy boli go głowa, bierze tabletkę, a kiedy jest zmęczony,
pije napój energetyzujący lub łyka cudowne witaminy. Kiedy ktoś proponuje,
nie odmawia14.
Różne są powody skłaniające dzieci i młodzież do prób z narkotykami, ale
w żadnej sytuacji nie biorą one poważnie zagrożeń z nimi związanych. Te dzieci,
które znalazły się na drodze prowadzącej od eksperymentów do uzależnienia, na
zawsze utraciły swoją niewinność. Odsuwają się od przyjaciół, rodziny, przestają interesować się szkołą, sportem i kościołem, izolują się od otoczenia, stają się
agresywne i niekomunikatywne, niejednokrotnie nawet podupadają fizycznie. Najpoważniejszym i jednocześnie pierwszym pojawiającym się sygnałem społecznym,
świadczącym o wpadaniu w pułapkę uzależnienia jest izolacja jednostki od najbliższego otoczenia, narastanie konfliktów, rozbicie więzi z osobami znaczącymi
w jej życiu i wreszcie nieuchronnie rozpad tych więzi. Jednak nie mniej istotne są
14. M. Pasek, Narkotyki? Na pewno nie moje dziecko, Warszawa 1998, s. 5.
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szkody powstałe w życiu osobistym jednostki. Są to przede wszystkim: ograniczenie szans rozwojowych, przerwanie szkoły lub utrata pracy, spadek kompetencji,
zaniedbanie obowiązków, powodujące wiele różnych zagrożeń, wzrost poczucia
winy, niska samoocena, utrata praktycznych umiejętności życiowych, rezygnacja
z celów i aspiracji, zanik systemu wartości, skłonność do przekraczania granic
dotyczących zasad moralnych, wzrost przestępczości, zachowania ryzykowne,
nastawienia autodestruktywne, wykluczenie społeczne. Inaczej mówiąc, branie
narkotyków może być formą ucieczki, wycofania.

Aspiracje życiowe młodzieży zagrożonej marginalizacją
i wykluczeniem społecznym
Życie na marginesie powoduje bolesne doświadczenia, trzeba się zmagać z przeciwnościami losu. Nie jest dla nas zaskoczeniem, kiedy młodzi ludzie osiągają sukcesy,
biorą udział w olimpiadach, osiągają sukcesy artystyczne czy sportowe. Natomiast
bardzo trudno nam sobie wyobrazić, że podobne sukcesy mogą osiągać osoby zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym, a więc przestępcy i dewianci.
Wynika to z naszego sposobu myślenia, które nie dopuszcza informacji, że rozmaite
talenty i uzdolnienia, posiadają również młodzi ludzie z marginesu społecznego.
W naszym myśleniu nie dajemy im szansy. Rzeczywistość bywa często całkiem
inna. Osoby, które swoim myśleniem przekreślamy jako nieudaczników życiowych
pokazują, że potrafią walczyć o swoje przetrwanie i nie tylko, czasem okazuje się,
że mając taki bagaż własnych doświadczeń, stają się przewodnikami dla innych.
Zdarzało się też odkrywać w wykolejonej młodzieży rozmaite zainteresowania
i talenty. Jeden z groźnych chuliganów zainteresował się filmem, a następnie dziennikarstwem i osiągnął pewne sukcesy w tym zawodzie. U innych odkrywaliśmy
talenty plastyczne czy muzyczne15.
Młodzi ludzie, zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem społecznym, mają swoje
cele życiowe, jak wszyscy inni młodzi ludzie. Jednakże ich poziom aspiracji jest
uwarunkowany wieloma czynnikami, może też powodować poczucie, że udało
im się osiągnąć to, co sobie zaplanowali, bądź poczucie niespełnienia, bądź klęski
osobistej. Poziom aspiracji, wielkość, stopień trudności celu, który człowiek planuje
15. W. Kaczyńska, Świadectwo trzech pokoleń, Warszawa 2003, s. 25.
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lub podejmuje się osiągnąć, rozbieżność między poziomem aspiracji a rzeczywistym
poziomem osiągnięć, decyduje o subiektywnym poczuciu porażki lub sukcesu16.
Żeby móc zastanawiać się nad tym, co takiego jest celem życiowym młodego
człowieka, próbującego odzyskać zaufanie społeczne, warto zastanowić się, co
takiego zostało zaburzone w procesie wychowania. Wadliwy proces socjalizacyjny jest jedną z głównych przyczyn ukształtowania, nie mieszczących się w standardach społecznych, parametrów tożsamości nieprzystosowanych społecznie
osób. Młodzi, nieprzystosowani społecznie ludzie, zagrożeni marginalizacją, już
na początku swojej drogi życiowej, znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. Dobrem
każdego człowieka jest jego rozwój. Umożliwia mu on pokonywanie przeciwieństw
losu w taki sposób, aby nie spotykał się ze społeczną ścianą obojętności, a patrząc
w przyszłość widział otwierające się przed nim perspektywy społeczne. Socjalizacja jest podstawowym kanałem przekazu kulturowego. Dzięki niej kształtują się
parametry ludzkiej tożsamości. Socjalizacja należy do najczęściej używanych pojęć
w naukach społecznych. Socjolodzy, pedagodzy, psycholodzy zgodnie twierdzą,
że socjalizacja jest procesem oddziaływania grupy na jednostkę, wpajanie przez
osoby i instytucje wychowujące norm i wartości, wzorów zachowań obowiązujących
w danej zbiorowości, przez co jednostka ma się stać pełnowartościowym członkiem
społeczeństwa17. W trakcie socjalizacji jednostka gromadzi wszelkie doświadczenia,
uczy się funkcjonowania w społeczeństwie, poznaje swoje role społeczne i uczy się
ich, internalizując ich treści kulturowe. Socjalizacja kształtuje osobowość. Młody
człowiek pod wpływem oddziaływań socjalizacyjnych, z istoty biologicznej, staje się
istotą społeczną. Dojrzewanie społeczne wymaga współdziałania nie tylko ludzi, ale
także wielu instytucji, które uczą młodego człowieka respektu do obowiązujących
standardów społecznych, co prowadzi do zachowań akceptowanych w społeczeństwie i dzięki temu dana jednostka może w nim sprawnie funkcjonować. Według
J. Szczepańskiego, socjalizacja to ta część całkowitego wpływu środowiska, które
wprowadza jednostkę do udziału w życiu społecznym, uczy ją zachowania się według przyjętych wzorów, uczy ją rozumienia kultury, czyni ją zdolną do utrzymania

16. Encyklopedia Popularna PWN…, s. 1239.
17.	F. Kozaczuk, Wartości i postawy nieletnich w różnych stadiach wykolejenia społecznego, Rzeszów
2006, s. 74.
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się i wykonywania określonych ról społecznych. Socjalizacja kształtuje osobowość
człowieka i przystosowuje go do życia w zbiorowości, umożliwia porozumienie
się i inteligentne działanie w jej ramach, uczy jak się zachowywać, by osiągnąć
cele życiowe18. Aspiracje życiowe pozwalają przekraczać próg nadziei i znaleźć się
po właściwej stronie życia. Życie właściwe wymaga ogromnego długofalowego
wysiłku, systematycznej pracy nad sobą, rezygnacji z doraźnych natychmiastowych pragnień. Ważne staje się pozbywanie nastawienia konsumpcyjnego, a wypracowywanie umiejętności do aktywności intelektualnej, sportowej, uznawania
autorytetów i norm społecznych. Ponieważ życie na marginesie doprowadziło do
ubóstwa moralnego i osobowościowego, preferowania patologicznego stylu życia,
niechęć do wysiłku intelektualnego, systematycznej pracy, szybkiego osiągania
partykularnych celów życiowych wskazuje na to, że posiadając aspiracje życiowe
można częściowo odbudować swoje dotychczasowe życie. O pozytywnej zmianie
postaw możemy mówić wówczas, gdy zachowanie młodego człowieka wyznaczane
jest przez określone i zinternalizowane naczelne wartości, uznawane przez niego
za ważne i istotne w różnych sytuacjach życiowych. Termin wartości pochodzi od
słowa być wartościowym, mieć znaczenie (walor od Valery) i wszedł do słownika
filozoficznego stosunkowo niedawno, bo dopiero pod koniec XIX wieku. Do tego
czasu tradycja filozoficzna posługiwała się określeniem dobra, a termin wartości
należał wyłącznie do języka codziennego i oznaczał: siłę, zdrowie, odwagę i męstwo,
moc charakteru19. Przykładów wadliwie zinternalizowanych norm i wartości dostarczają nam osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Świadczą o tym zarówno
ich zachowania, jak i zaburzona poznawczo-emocjonalna sfera osobowości. Jeśli
w życiu jest coś dla nas ważne, wartościowe, to często oceniamy siłę jaką wkładamy
w to pragnienie sukcesu. I w ten sposób możemy ustalić sobie naszą hierarchię wartości. Innym zaś kryterium realizacji wartości jest prawdopodobieństwo sukcesu.
Ocenę szans powodzenia lokujemy w wymiarze: uda nam się – nie uda. Ten aspekt
wartości zbliża nas do pojęcia aspiracji jako elementu realizacyjnego cenionych
rzeczy. Wartości i aspiracje są ze sobą ściśle powiązane. Wartości wyznaczają siłę,
kierunek pragnień i działań jednostki, a aspiracje są wyznacznikami realizacyjny-

18. J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970, s. 93.
19. M Tolarczyk, Znaczenie wartości, Kraków 2004, s. 8.
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mi wartości. Aspiracje życiowe to funkcje wartości znanych i uznawanych przez
jednostkę za najlepsze w zakresie poszczególnych płaszczyzn życia człowieka oraz
jej oceny własnych możliwości realizacyjnych tychże wartości (ustalenia stopnia
prawdopodobieństwa uzyskania sukcesu)20. Przez aspiracje rozumiemy deklarowane pragnienia dotyczące realizacji określonych wartości w dostępnych warunkach.
W Słowniku języka polskiego pod hasłem aspiracje czytamy: ambitne zamierzenia,
pragnienia, dążenia do celów, ideałów życiowych21. Aspiracje nie mogą istnieć bez
wartości, natomiast wartości mogą być przedmiotem aspiracji. Uznawane i preferowane wartości wyznaczają aspiracje działania wtedy, gdy człowiek jest przekonany
o możliwości ich zrealizowania.
Rozważając stadia rozwoju człowieka, warto zwrócić uwagę na okres rozwoju
między 12. a 18. rokiem życia, kiedy to uczy się on innego spojrzenia na siebie.
Już wtedy zaczyna mieć poczucie coraz większego znaczenia samego siebie, innego
spojrzenia na otoczenie. Każdy człowiek planuje swoje życie. Plany młodzieży
kształtują się pod wpływem różnorodnych czynników, wśród których ważną rolę
odgrywają uwarunkowania wewnętrzne, takie, jak wiek, płeć, poziom intelektualny,
osiągnięcia w nauce, a także uwarunkowania zewnętrzne, jak sytuacja rodzinna,
środowisko rówieśnicze, wpływ innych osób. Wiek jest szczególnie istotnym czynnikiem wpływającym na plany życiowe młodzieży, ponieważ umiejętność świadomego planowania, jest umiejętnością, która pojawia się w określonym momencie
ludzkiego życia. Planowanie przyszłości warunkują ambicje i aspiracje, które często
warunkowane są przez normy przyjęte w danym środowisku. W tym okresie dominującą formą aktywności młodego człowieka jest nadal nauka, natomiast pod
koniec tego okresu młodzież zaczyna zastanawiać się nad wyborem zawodu. Młodzież w tym okresie rozwojowym przeżywa kryzys związany z hierarchią wartości,
poszukiwaniem celów i sensu życia.

20.	Ł. Łukaszewicz, Aspiracje wielkomiejskiej młodzieży robotniczej pochodzenia wiejskiego, Poznań
1973, s. 11.
21. Słownik języka polskiego, t. I, Warszawa 1978, s. 89.
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Część badawcza
Celem części badawczej pracy było przedstawienie aspiracji życiowych młodzieży
zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym w procesie socjalizacji,
a w tym: rozpoznanie czynników, które mają dominujący wpływ na aspiracje życiowe młodzieży oraz diagnoza systemów wartości i postaw osób wobec norm
współżycia społecznego.
Szukając odpowiedzi na pytanie: Czy osoby zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym, są zdolne do powrotu do społeczeństwa, wyłoniono problemy
szczegółowe:
1. Jakie wartości i postawy akceptują i respektują osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym?
2. W jaki sposób środowisko rodzinne i rówieśnicze wpływa na respektowanie
przez osoby zagrożone marginalizacją norm i wartości przejawiających się
w postawach?
3. Jaką rolę odgrywają rówieśnicy w sytuacjach łamania norm współżycia społecznego?
W niniejszej pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, zaś badania
przeprowadzono w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie, na
przełomie roku 2009/2010, wśród stu młodych osób (między 13. a 19. rokiem
życia) zagrożonych marginalizacją. 73% respondentów stanowili chłopcy. Większość badanych (64%) mieszka w mieście. 64% ankietowanych pochodzi z rodziny
pełnej, 21% niepełnej, 12% rozbitej, natomiast 3% badanych wychowywało się
w rodzinie zastępczej.
Proces marginalizacji dotyczy często bardzo młodych ludzi, dlatego też ich plany
życiowe, poziom aspiracji, będzie kształtował się pod wpływem różnorodnych
czynników, wśród których istotną rolę odgrywają: płeć, wiek, miejsce zamieszkania.

Wyniki badań własnych oraz ich analiza
1. System wartości, postaw i przekonań a realizacja planów życiowych badanej
młodzieży
Młodzież w okresie rozwojowym przeżywa kryzys związany ze zmianą hierarchii
wartości, poszukiwaniem celów i sensu życia. Które wartości są najważniejsze dla
badanej młodzieży?
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a. Zjawiska obecne w rodzinach badanej młodzieży
Wśród zjawisk występujących w swojej rodzinie, 41% badanej młodzieży zgłasza
fakt występowania problemu alkoholowego, zaś 31% problem awantur i bójek. 42%
badanej młodzieży podaje, że ich najbliżsi byli karani (wśród 17% badanych byli
to rodzice, natomiast wśród 25% rodzeństwo).
b. Zachowania niezgodne z normami prawnymi, za które ankietowani otrzymali wyrok
Liczba
osób

Zachowanie niezgodne z normami prawnymi

% badanych

przeciwko mieniu /kradzieże, kradzieże z włamaniem,
rozboje, wymuszenia rozbójnicze, oszustwo/

58

58,00%

przeciwko życiu i zdrowiu /pobicie, pobicie ze skutkiem
śmiertelnym, udział w bójce z użyciem niebezpiecznego
narzędzia/

23

23,00%

przeciwko wolności i obyczajności /zgwałcenia lub ich
usiłowanie, czyny lubieżne/

–

przeciwko porządkowi publicznemu /posiadanie nielegalnej broni palnej, udział w grupie przestępczej/

19

RAZEM

100

–
19,00%
100,00%

58% ankietowanych było karanych za kradzież, kradzież z włamaniem, rozboje,
wymuszenia, oszustwa, 23% za zachowanie przeciwko życiu i zdrowiu (tj. pobicie, pobicie ze skutkiem śmiertelnym, udział w bójce z użyciem niebezpiecznego
narzędzia). Najmniej (19%) karanych było za zachowanie przeciwko porządkowi
publicznemu (tj. posiadanie nielegalnej broni palnej, udział w grupie przestępczej).
c. Rzeczy ważne w życiu badanej młodzieży w ich opinii
N=100 (badani mogli podać więcej niż jedną odpowiedź)
Co dla Ciebie jest ważne w życiu?

Liczba osób

% odpowiedzi

zdrowie

71

8,49%

rodzina

77

9,21%
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Co dla Ciebie jest ważne w życiu?

Liczba osób

% odpowiedzi

przyjaźń

64

7,66%

wiara w Boga

55

6,58%

dobra materialne

33

3,95%

praca

57

6,82%

możliwość uczenia się

28

3,35%

wolność osobista

42

5,02%

sprawiedliwość

43

5,14%

szczęście osobiste

48

5,74%

wiedza

33

3,95%

prawda

48

5,74%

własny rozwój

34

4,07%

samodzielność

50

5,98%

wykształcenie

36

4,31%

pozycja społeczna

14

1,67%

poznanie świata

27

3,22%

zainteresowania

38

4,55%

realizacja zadania życiowego

38

4,55%

Największe znaczenie ma dla ankietowanych: rodzina (77 osób), zdrowie (71
osób), przyjaźń (64 osób), praca (57 osób), wiara w Boga (55 osób). Najmniej
ważna dla ankietowanych jest pozycja społeczna (14 osób).
d. Realność realizacji postawionych przez badanych celów w ich opinii
Większość badanej młodzieży uważa, że postawione przez nich cele są możliwe
do zrealizowania (tak – 34%, raczej tak – 50%).
e. Czynniki, które w opinii badanych, pomagają w realizacji celów
N=84 (liczba osób, które w poprzednim pytaniu udzieliły odpowiedzi twierdzącej)
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Czynniki, które pomagają
w realizacji celów

Liczba osób

% odpowiedzi

chęć osiągania sukcesu życiowego

55

20,52%

potrzeba lepszego startu w życie

43

16,04%

10

3,73%

chęć poszerzenia własnych zainteresowań i pogłębiania wiedzy

40

14,93%

chęć odnalezienia swego miejsca w życiu

46

17,16%

pragnienie posiadania poszanowania w grupie
społecznej

28

10,45%

osiąganie szczęścia osobistego

46

17,17%

zapewnienie sobie odpowiedniej pozycji społecznej w wyniku awansu na wyższe stanowisko

Aż 55 badanych uważa, iż aby zrealizować swoje cele potrzebna jest chęć osiągnięcia sukcesu życiowego. Chęć odnalezienia swego miejsca w życiu i osiągnięcie
szczęścia osobistego, zgłasza 46 badanych. Według ankietowanych, zapewnienie
sobie odpowiedniej pozycji społecznej w wyniku awansu na wyższe stanowisko jest
czynnikiem, który najmniej pomaga w realizacji postawionych celów.
f. Czy warto być w życiu dobrym i uczciwym w opinii badanej młodzieży
W odpowiedzi na pytanie: Czy warto być w życiu dobrym i uczciwym, co piąty
badany (20%) temu zaprzecza.
g. Hierarchia wartości badanej młodzieży
Poproszono badanych o przedstawienie hierarchii swoich wartości. Najczęściej
pojawiającymi się odpowiedziami były: zdrowie, pieniądze, samodzielność, praca,
dom, rodzina, szczęście osobiste, wykształcenie, wiara w Boga, prawda i sprawiedliwość. Bardzo dużo osób na pierwszym miejscu stawiało pieniądze, pracę, rodzinę.
h. Potrzeba stawiania odległych celów
Aż 47% badanych nie wie, czy należy sobie stawiać odległe cele, co oznaczać
może, że nie mają zdefiniowanego pomysłu na swoje przyszłe życie. Można przypuszczać, że żyją z dnia na dzień. Są też tacy, którzy definitywnie są przeciwni
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określaniu swoich odległych celów (13%). 40% ankietowanych uważa, że należy
stawiać sobie odległe cele.
i. Opinie badanych dotyczące tego, czy zaczynając życie po raz drugi, zmieniliby cokolwiek w swoim postępowaniu
Jak żyłbyś, gdybyś mógł zacząć od początku

Liczba osób

% badanych

zupełnie inaczej

26

26,00%

trochę inaczej

59

59,00%

tak samo

15

15,00%

RAZEM

100

100,00%

Większość (59%) respondentów, gdyby zaczynało życie po raz drugi, żyłoby
trochę inaczej, 26% zupełnie inaczej, a 15% żyłoby tak samo. Oznaczać to może,
że niektórzy z ankietowanych mają „wyrzuty sumienia”, wątpliwości co do swojego
postępowania, a może przez dotychczasowe życie stracili coś, co było dla nich
ważne i teraz tego żałują.
j. Termin oraz sposoby realizacji postawionych celów
Badani proszeni o wskazanie przewidywanych terminów realizacji celów życiowych, najczęściej podawali: chęć ukończenia studiów, znalezienie interesującej
pracy, uzyskiwanie wysokich zarobków. Zdecydowana większość respondentów,
jako sposoby na realizację postawionych celów, wybrała wiedzę i fachowość, pracowitość i obowiązkowość. Niestety ankietowani uważają również, że bardzo ważne
są poparcie i znajomości, jako sposoby na realizację swoich celów. Według ankietowanych pomoc finansowa rodziny oraz talent, nie mają żadnego znaczenia
przy realizacji swoich planów. W małym stopniu spryt, cwaniactwo, przypadek
i szczęście mogą pomóc w życiu.
k. Cechy lub właściwości najbardziej cenione w opinii respondentów
N=100 (badani mogli podać więcej niż jedną odpowiedź)
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Cechy i właściwości, które cenisz

liczba osób

% odpowiedzi

wesołość

24

4,78%

ryzyko i przygoda

28

5,58%

rzetelna praca

21

4,18%

odwaga

26

5,18%

mądrość

31

6,18%

wiedza

29

5,78%

szerokie zainteresowania

14

2,79%

miłość

61

12,15%

rzetelne zasady moralne

11

2,19%

swoboda towarzyska

10

1,99%

pewność dnia jutrzejszego

6

1,20%

szczęśliwe życie rodzinne

37

7,37%

przyjaźń

44

8,76%

zaradność życiowa

22

4,38%

pieniądze

28

5,58%

8

1,59%

poczucie własnej godności

wygląd zewnętrzny

12

2,39%

spokój

10

1,99%

8

1,59%

powodzenie u płci przeciwnej

7

1,39%

własne poglądy

szybkość i sprawność działania

10

1,99%

wiara w Boga

35

6,97%

władza nad innymi

6

1,20%

chęć walki
z niesprawiedliwością

3

0,60%

11

2,20%

skłonność do pomagania innym

Ankietowani podali, iż szczególnie cenią sobie: miłość (61 osób), przyjaźń (44
osoby), szczęśliwe życie rodzinne (37 osób), wiarę w Boga (35 osób). Najmniej
ankietowani cenią sobie chęć walki z niesprawiedliwością (3 osoby), pewność dnia
jutrzejszego (6 osób) i władzę nad innymi (6 osób).
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l. Cechy, które ankietowani chcą w sobie rozwinąć
N=100 (badani mogli podać więcej niż jedną odpowiedź)
Cechy, które starasz się rozwinąć

Liczba osób

% odpowiedzi

pracowitość

53

17,66%

silny charakter

47

15,67%

wola

14

4,67%

mądrość i wiedza

32

10,67%

szerokie zainteresowania

17

5,67%

gospodarność i oszczędność

15

5,00%

5

1,67%

poczucie humoru

14

4,67%

pomysłowość w pracy i w życiu

18

6,00%

umiejętność przewodzenia innym

7

2,33%

pogodne usposobienie

7

2,33%

umiejętność imponowania innym

10

3,33%

poczucie własnej godności

18

6,00%

8

2,67%

skromność

mieć dobry gust i poczucie piękna
postępować rozsądnie i sprawiedliwie

25

8,33%

być sportowcem

10

3,33%

Ankietowani najbardziej chcą rozwinąć w sobie pracowitość (53 osoby), silny
charakter (47 osoby), mądrość i wiedzę (32 osoby). 25 badanych chce w swoim
życiu postępować rozsądnie i sprawiedliwie. Ankietowani wskazali również te cechy,
które najmniej chcą rozwijać. Należą do nich skromność (5 osób), umiejętność
przewodzenia innym (7 osób), pogodne usposobienie (7 osób) i to, żeby mieć
dobry gust i poczucie piękna (8 osób).
m. Wymagania stawiane przez respondentów swojej przyszłej pracy
N=100 (badani mogli podać więcej niż jedną odpowiedź)
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Wymagania, jakie postawiłbyś swojej przyszłej pracy

Liczba osób

% odpowiedzi

interesująca i dająca dużo zadowolenia

60

30,30%

zapewniająca wysokie zarobki

59

29,79%

samodzielna i odpowiedzialna

8

4,04%

spokojna, bez napięć

21

10,61%

taka, w której panują dobre stosunki międzyludzkie

23

11,62%

5

2,53%

10

5,05%

o dużym znaczeniu społecznym

6

3,03%

dająca możliwość kierowania innymi

6

3,03%

gwarantująca możliwość szybkiego otrzymania
mieszkania
pożyteczna, umożliwiająca niesienie pomocy
innym

Badani, jak podają, poszukiwać będą pracy interesującej i dającej im dużo zadowolenia. Uważa tak 60 badanych. Będą brać również pod uwagę wysokie zarobki
(59 osób), taką pracę, w której panują dobre stosunki międzyludzkie (23 osoby),
spokojną, bez napięć (21 osób). Jak można zauważyć, ankietowani nie będą zwracać
uwagi na to, czy ich praca będzie gwarantować możliwość szybkiego otrzymania
mieszkania (5 osób), czy będzie o dużym znaczeniu społecznym (6 osób) i dająca
możliwość kierowania innymi (6 osób).
n. Sprawy najważniejsze i najmniej ważne w planowaniu przyszłości
Układając swoje przyszłe życie, badana młodzież za najważniejsze uznała:
–p
 osiadanie prawdziwych przyjaciół (59%)
–b
 ycie całkowicie niezależnym od innych (27%)
–p
 omaganie innym (26%)
–p
 osiadanie możliwości realizowania własnych poglądów, idei (22%).
Za najmniej ważne badana młodzież uznała:
–w
 alkę z niesprawiedliwością społeczną (25%)
–p
 osiadanie dużej ilości pieniędzy, ponieważ tylko one się liczą (25%)
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– posiadanie własnego sklepu, warsztatu, samochodu (22%).
o. Wady, których badani chcieliby się pozbyć
Wśród wad, których ankietowana młodzież chciałaby się pozbyć wskazano:
– nerwowość (45%)
– lenistwo (40%)
– nieśmiałość (29%)
– kłamliwość (23%)
– słabą wolę (22%).
2. Warunki środowiskowe a realizacja aspiracji życiowych
Środowisko, w jakim żyje i funkcjonuje młody człowiek, jest nieodłącznym elementem wielu wartości wpisanych w życie młodego pokolenia. Jest ono źródłem
wzorów osobowych, z którymi zarówno młodzi chłopcy, jak i dziewczęta chętnie
się identyfikują. Tutaj zwraca uwagę fakt, że wzorce te bywają różne. Jeżeli w procesie resocjalizacji młody człowiek nie spotka na swojej drodze ludzi, którzy będą
rzutowali na kształtowanie jakości jego charakteru, to trudno będzie mu odnaleźć
właściwą drogę. W procesie socjalizacji istotną rolę odgrywa przede wszystkim
rodzina. W rodzicach można znaleźć najpewniejsze wsparcie, pod warunkiem,
że rodzina sama nie wymaga pomocy. Jednak pomimo wszelkich trudności, to
właśnie rodzina dla większości powinna być uosobieniem wartości życiowych.
a. Źródła pomocy badanej młodzieży
Źródła pomocy w określeniu celów życiowych zgłaszane przez badaną młodzież:
– respondenci sami je wyznaczają (47%),
– rodzice (39%),
– koledzy, przyjaciele (32%),
– rodzeństwo (22%).
b. Opinie na temat swojej przyszłej rodziny
Ankietowani określali również, jak chcieliby, żeby wyglądała ich rodzina w przyszłości. I tak:
– 42% ankietowanych oceniło, że ich rodzina ma być zupełnie inna,
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– 3 4%, że podobna do tej, w której teraz żyją,
– a 24% ankietowanych nie miało zdania na ten temat.
c. Opinia badanych na temat postaw ich rodziców
Respondenci podają, że ich rodzice są wobec nich:
– r ealnie oceniający możliwości swoich dzieci (42%),
–u
 legli (18%),
–o
 bojętni (18%),
–n
 iesprawiedliwi (17%),
– z byt wymagający (15%).
Warto się tutaj zastanowić, czy sposób traktowania przez rodziców wpłynął na
życie tych młodych ludzi. Może obojętność rodziców popchnęła ich do czynów
niezgodnych z prawem, może chcieli zwrócić na siebie uwagę dorosłych?
d. Osoby, na które badani mogą najbardziej liczyć
Ankietowana młodzież wskazuje, iż najbardziej może liczyć na:
–w
 yłącznie na najbliższą rodzinę (46%),
–w
 yłącznie na siebie (46%),
–n
 a kolegów, przyjaciół (37%),
–n
 a nauczyciela, wychowawcę (2%).
Świadczyć to może o braku zaufania lub niechęci do nauczycieli, wychowawców.
e. Opinie badanych dotyczące tego, czym kierują się oni w swoim postępowaniu
N=100 (badani mogli podać więcej niż jedną odpowiedź)
Czym kierujesz się w swoim
postępowaniu
własną korzyścią, interesem
zaleceniami wychowawcy
mam na uwadze pożytek ogólny
postępuję tak, jak koledzy

Liczba badanych

% odpowiedzi

31

14,62%

7

3,30%

20

9,43%

5

2,37%
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Czym kierujesz się w swoim
postępowaniu

Liczba badanych

% odpowiedzi

robię to dla dobra rodziny

14

6,60%

ambicją

47

22,17%

cywilną odwagą

15

7,08%

8

3,77%

zdobyciem uznania wśród kolegów i koleżanek

bojaźnią

18

8,49%

sprawiedliwością

39

18,40%

7

3,30%

1

0,47%

212

–

ze względu na opinię swojej sympatii
czymś innym - sława
RAZEM

Znaczna część badanych w swoim postępowaniu kieruje się ambicją (22,17%
odpowiedzi) i sprawiedliwością (18,40% odpowiedzi). 31 osób wskazało na własną
korzyść, interes (14,62% odpowiedzi). Tylko co piąty badany wskazał, że ma na
uwadze pożytek ogólny. Najmniej w swoim życiu ankietowani kierują się postępowaniem swoich kolegów (jedynie 5 ankietowanych).

Zakończenie
Okres dorastania jest ważną fazą w rozwoju człowieka, wprowadzającą w świat
dorosłych. Jest to czas konstytuowania się osobistej i społecznej tożsamości młodego człowieka, czas poszukiwań i eksperymentowania z nowymi umiejętnościami,
zachowaniami, konfrontowania własnych możliwości z wymogami rzeczywistości.
Zdarza się, że dokonane porównanie nie spełnia oczekiwań nastolatka, wywołuje
u niego frustrację i prowadzi do zachowań ryzykownych.
Wyniki badań pokazują, że młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym posiada ogromny potencjał dążeń do zmiany swojego dotychczasowego stylu życia.
Pomimo zagrożenia wykluczeniem społecznym, młodzież wkraczając w dorosłość,
ma określone plany, które dotyczą różnych dziedzin życia osobistego i społecznego.
Wyznacza ona sobie najważniejsze cele życiowe, zarówno w sferze edukacyjno-zawodowej, materialno-bytowej, jak też osobistej i rodzinnej. Podstawowym celem,
najbliższym ze względu na czas realizacji, jest dla badanych ukończenie szkoły.
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Kolejnym celem w planach życiowych młodzieży jest podjęcie dalszej nauki oraz dla
niektórych rozpoczęcie pracy zawodowej. Ważnym wydaje się, aby podkreślić, że
zagrożona młodzież ma plany zarówno edukacyjne, jak i zawodowe. Jest świadoma
swoich możliwości i ograniczeń, co powoduje, że cele, które zamierza osiągnąć, są
dla niej dostępne i możliwe. Młodzież zagrożona marginalizacją stawia sobie również bardziej odległe cele, dotyczące życia osobistego i rodzinnego. Najważniejszym
celem w życiu pozazawodowym jest dla niej założenie własnej rodziny, osiągnięcie
szczęśliwego życia rodzinnego w atmosferze spokoju, wzajemnej życzliwości i zrozumienia. Najważniejszymi wartościami w życiu badanej młodzieży zagrożonej
marginalizacją i wykluczeniem społecznym są: rodzina, zdrowie, szczęście, miłość.
Płeć i wiek stanowią zmienne różnicujące plany życiowe badanych. Rodzina
powinna stanowić dla dorastającej młodzieży źródło pozytywnych wzorów zachowań osobistych i społecznych, powinna być wzorcem, który można powielić
w dorosłym życiu. Prezentowane badania pokazują, że nie zawsze tak się dzieje.
Czy osoby zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym są zdolne do
powrotu do społeczeństwa? Istnieje duże prawdopodobieństwo, że przy skutecznej
pomocy rodziny, środowiska, społeczeństwa, znaczna część młodzieży zagrożonej
marginalizacją i wykluczeniem społecznym, jest zdolna do uzyskania statusu pełnoprawnego członka społeczeństwa. Należy jednak mieć świadomość, że istnieją
również czynniki rokujące negatywnie części młodzieży, które zwiększają prawdopodobieństwo jej dalszej marginalizacji i wykluczenia społecznego.
Aspiracje życiowe pozwalają mieć nadzieję, że w każdej fazie swojego życia,
w sprzyjających warunkach, człowiek jest zdolny i skłonny przeobrażać się na korzyść, przekraczać granice samego siebie, w swej niesprawności, nieprzystosowaniu,
czy społecznej marginalizacji. Może tworzyć, kreować samego siebie oraz dostosowywać świat do własnych, konstruktywnych, szlachetnych intencji ulepszania tego,
co zastane czy dane w sposób naturalny. Może stawać się lepszym, mądrzejszym,
dojrzalszym, przekraczającym bariery niemocy i rozpaczy, a przy tym wszystkim,
nie wchodząc w kolizję z wartościami społeczno-kulturowymi, chroniącymi dobro innych ludzi, ich autonomię i wolność. Współcześnie, w czasach przeobrażeń
cywilizacyjnych i społeczno-kulturowych, w dobie transformacji ustrojowej i szybkich przemian społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, w okresie europejskiej
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integracji, przyszłość każdego człowieka staje się sprawą szczególnej wagi, zarówno
w sensie jednostkowym, jak i społecznym.

Streszczenie
Artykuł przedstawia analizy i wyniki badań dotyczących aspiracji życiowych młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym w procesie socjalizacji. Celem badań było rozpoznanie czynników, które mają dominujący wpływ
na aspiracje życiowe młodzieży oraz diagnoza systemów wartości i postaw osób
wobec norm współżycia społecznego. Wyniki badań pokazują, że młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym posiada ogromny potencjał dążeń do zmiany
swojego dotychczasowego stylu życia. Pomimo zagrożenia wykluczeniem społecznym, młodzież wkraczając w dorosłość, ma określone plany, które dotyczą różnych
dziedzin życia osobistego i społecznego. Wyznacza ona sobie najważniejsze cele
życiowe, zarówno w sferze edukacyjno-zawodowej, materialno-bytowej, jak też
osobistej i rodzinnej.
Słowa kluczowe: młodzież, aspiracje życiowe, marginalizacja, wykluczenie społeczne.

Summary
Life aspirations of young people being on the verge of marginalization and
social exclusion
The article presents the analysis and results of studies on the aspirations of young
people who are at risk of marginalization and social exclusion in their socialization
process. The aim of the study was to identify factors having dominant influence
on the life aspirations of youth and the diagnosis systems of values and attitudes
towards norms of social coexistence. The results show that young people at risk
of social exclusion have a huge potential of aspirations to change their current
lifestyle. Despite the threat of social exclusion, young people entering adulthood
have specific plans that cover different areas of personal and social life. They set
themselves the most important goals in life: educational and professional, as well
as personal and concerning family.
Keywords: young people, aspirations, marginalization, social exclusion.
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Odpowiedzialność prawna w ochronie
środowiska i jej znaczenie dla bezpieczeństwa
ekologicznego w Polsce
Jacek Cheda

Część 1. Odpowiedzialność cywilna
Wprowadzenie
Bezpieczeństwo ekologiczne to takie kształtowanie stosunków naturalnych i społecznych w biosferze Ziemi, które tworzą właściwe warunki egzystencji dla całej
ludzkości nie podważając zarazem podstaw życia na naszej planecie1. Służyć mu
mają w szczególności takie działania, które nie dopuszczą do powstania zagrożeń
lub zminimalizują szkody, jeśli zagrożeniom zapobiec się nie da. We współczesnym świecie w/w działania podejmowane są w oparciu o przepisy prawa ochrony
środowiska, nowej dziedziny prawa, która również i w naszym kraju dynamicznie
się rozwija. System prawa ochrony środowiska jest bardzo rozbudowany. Jednak
nawet najdoskonalszy system prawa nie będzie skutecznie zapobiegał szkodom
w środowisku, jeśli nie będzie zawierał norm dotyczących odpowiedzialności za
szkody, które powstały lub mogą powstać w środowisku. Zatem należy pokreślić,
że skuteczność działań ochronnych w znacznej mierze zależy od określenia zasad
odpowiedzialności w ochronie środowiska i jej praktycznego egzekwowania.
Odpowiedzialność prawna oznacza obowiązek podnoszenia przez dany podmiot
ujemnych konsekwencji ujętych w przepisach prawnych, które dotyczą stanów lub
zdarzeń podlegających ujemnej kwalifikacji normatywnej i przypisywanej prawnie
takiemu podmiotowi w określonym porządku prawnym2. Zgodnie z art. 86 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.3 RP każdy obywatel ma
1. B. Poskrobko, T. Poskrobko, K. Skiba, Ochrona biosfery, Warszawa 2007, s. 206.
2.	J. Stelmasiak, Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska. Zagadnienia podstawowe,
Lublin 1993, s. 208.
3.	Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. nr 78, poz. 483. z późniejszymi zmianami, dalej w skrócie: Konstytucja RP.
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obowiązek dbać o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane
przez siebie jego pogorszenie. W materii zasad tej odpowiedzialności Konstytucja
RP zobowiązała ustawodawcę do określenia ich w drodze ustawy. Uregulowania
związane z ustaleniem odpowiedzialności za negatywne oddziaływanie na środowisko zawierają przepisy tytułu VI ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo
ochrony środowiska4. W oparciu o analizę jej przepisów można wyodrębnić trzy
typy odpowiedzialności: odpowiedzialność cywilną, karną i administracyjną. Odpowiedzialności podlegają wszystkie podmioty, które korzystają ze środowiska.
Zdaniem W. Radeckiego przepisy dotyczące odpowiedzialności w p.o.ś. nie mają
charakteru przepisów ogólnych o odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska5. Wynika to z faktu, że kwestie dotyczące odpowiedzialności regulowane są
w wielu aktach prawnych tj. ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny6, ustawie
z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny7, ale także innych ustawach, w szczególności w ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie8, ustawie dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody9, ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo
geologiczne i górnicze10 czy też w ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach
genetycznie zmodyfikowanych11. Odpowiedzialność administracyjna regulowana
jest dodatkowo przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szko-

4. U
 stawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 224, poz. 1341 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: p.o.ś.
5. W. Radecki, Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska, Warszawa 2002, s. 60-61.
6. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. nr 88 poz. 553 z późniejszymi zmianami,
zwana dalej w skrócie: k.k.
7. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz.
94 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: k.c.
8. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 127,
poz. 1066, zwana dalej w skrócie: PŁ.
9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. nr 92, poz. 880 z późniejszymi
zmianami, zwana dale w skrócie: u.o.p.
10. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. nr 163, poz. 981 z późniejszymi zmianami.
11. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, tekst jednolity
Dz. U. z 2007 r. nr 36, poz. 233 z późniejszymi zmianami.
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dom w środowisku i ich naprawie12. Przepisy p.o.ś. nie zawierają zasad ogólnych
dotyczących odpowiedzialności w ochronie środowiska, chociaż zawierają zasady
ogólne prawa ochrony środowiska.
Za pomocą ww. aktów prawnych realizowane są podstawowe funkcje prawa
ochrony środowiska: funkcja prewencyjna, kompensacyjna, wychowawcza i represyjna13. Należy zauważyć, że podmioty korzystające ze środowiska obciążone
zostały licznymi obowiązkami w zakresie ochrony środowiska. Mogą one korzystać
ze środowiska, kierując się zasadami jego ochrony, ale też muszą być świadome
prawnych konsekwencji naruszenia stanu środowiska swoim działaniem lub zaniechaniem. Konstrukcja ta jest bliższa standardom ochrony środowiska jako dobra
wspólnego niż realizacji prawa do środowiska jako prawa człowieka14. Mówiąc
o zasadach, których korzystający ze środowiska powinni przestrzegać, należy wskazać szczególnie kilka z nich: zasadę kompleksowości, zasadę przezorności, zasadę
prewencji, zasadę „zanieczyszczający płaci”.

Zasada zrównoważonego rozwoju
Zrównoważony rozwój to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje
proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb
poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak
i przyszłych (art. 3 pkt 50 p.o.ś.).

Zasada kompleksowości
Zgodnie z tą zasadą ochrona jednego lub kilku elementów przyrodniczych powinna
być realizowana z uwzględnieniem ochrony pozostałych elementów (art. 5 p.o.ś.).
Nie można chronić jednego komponentu środowiska, powodując szkody w innym.

12. U
 stawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, Dz.
U. nr 75, poz. 493 z późniejszymi zmianami.
13. J. Machowski, Ochrona środowiska. Prawo i zrównoważony rozwój, Warszawa 2003, s. 121-122.
14. J. Ciechanowicz Mc-Lean, Prawo i polityka ochrony środowiska, Warszawa 2008, s. 25.
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Zasada przezorności
W myśl tej zasady każdy, kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, zobowiązany jest – kierując
się przezornością – podjąć wszelkie środki zapobiegawcze (art. 6 ust. 2 p.o.ś.).

Zasada prewencji
Zasadę tę wypracowano na konferencji w Nairobi w 1982 r. i przeniesiono na
grunt prawa UE. Dotyczy ona działalności, których szkodliwość dla środowiska
jest już znana. Dlatego też każdy, kto podejmuje działalność mogącą negatywnie
oddziaływać na środowisko, jest zobowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu
(art. 6 p.o.ś.). Działania zapobiegawcze, w zależności od zagrożonego przedmiotu,
powinny być realizowane na podstawie Koncepcji BAT (najlepszej dostępnej technologii) lub Koncepcji BATNEEC (najlepszej dostępnej technologii niepowodującej
nadmiernych kosztów).

Zasada „zanieczyszczający płaci”
Zasada ta jest jedną z podstawowych zasad polityki środowiskowej UE. Została
wyrażona w art. 174 ust. 2 TWE, który stanowi: Polityka Wspólnoty w dziedzinie
środowiska naturalnego [...] opiera się [...] na zasadzie „zanieczyszczający płaci”.
Zasada ta oznacza, że sprawcy szkód w środowisku powinni ponosić koszty zapobiegania tym szkodom lub naprawiania ich skutków15. W polskim ustawodawstwie
zasadę tę wyraża art. 7 p.o.ś., w myśl którego każdy, kto powoduje zanieczyszczenie
środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia, a ten, kto
może spowodować zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty zapobiegania temu
zanieczyszczeniu.
Z przepisów p.o.ś. można także wyodrębnić inne zasady ogólne prawa ochrony środowiska, których przestrzeganie może ustrzec podmioty korzystające ze
środowiska przed odpowiedzialnością. Wśród nich na uwagę zasługują: zasada
korzystania ze środowiska, zasada prawa do informacji o środowisku, zasada pla-

15. U
 rząd Integracji Europejskiej, Ochrona środowiska – Przedsiębiorcy, http://www.cie.gov.pl/
HLP/files.nsf/0/C3A56D9F5E731FEEC125726C005DEC4E/$file/broszura_ochrona-P_Q.
indd.pdf, pobrano 19.05.2010 r.
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nowości, zasada uczestnictwa społeczeństwa, zasada nieważności decyzji wydanej
z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska, zasada obowiązku
stosowania metodyk referencyjnych, zasada likwidacji szkody u źródła.
Przyjmuje się w piśmiennictwie, że najważniejsza jest odpowiedzialność administracyjna. Wynika to przede wszystkim z faktu, że prawo ochrony środowiska,
mimo swej interdyscyplinarności, w swej istocie należy do prawa administracyjnego16. Odpowiedzialność ta nie jest jednak wystarczająca dla zapewnienia w pełni
skutecznej ochrony środowiska17. Niedoskonałość tej ochrony zrodziła konieczność
poszukiwania metod odpowiedzialności właściwych dla innych gałęzi prawa18,
w szczególności dla prawa karnego i cywilnego. Każda z tych rodzajów odpowiedzialności charakteryzuje się inną rolą i innymi metodami regulacji, a także
specyficznym instrumentarium prawnym. Wskazać należy, że podmiotu naruszającego jednego rodzaju odpowiedzialność, nie uwalnia się od innego rodzaju
odpowiedzialności. Jeśli podmiot dokona naruszenia środowiska, co spowoduje
powstanie szkody, to w grę będzie wchodziła przede wszystkim odpowiedzialność
cywilna, która jest charakterystyczna dla gałęzi prawa cywilnego. Jeżeli zaś ten
sam czyn wypełnia znamiona przestępstwa, to w grę wchodzi dodatkowo odpowiedzialność karna19.
W cyklu trzech kolejnych artykułów ukazane zostaną: istota, zakres i egzekwowanie odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej. Pierwszy z artykułów
poświęcony został odpowiedzialności cywilnej.

Istota odpowiedzialności cywilnej w prawie ochrony
środowiska
Jak już była mowa, prawo ochrony środowiska należy w swej istocie do prawa
administracyjnego. Z tego też wynika, że prawo cywilne spełnia rolę uzupełniającą
16. J. Boć, E. Samborska Boć, K. Nowicki, Ochrona środowiska, Wrocław 2008, s. 124.
17.	W. Radecki, Cywilnoprawna ochrona środowiska, „Problemy Praworządności” 1978, nr 10, s.
11-12.
18.	W. J. Katner, Ochrona własności nieruchomości przed naruszeniami pośrednimi, Warszawa 1982,
s. 175.
19.	B. Wierzbowski, B. Rakoczy B., Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Warszawa
2010, s. 106.
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w zakresie ochrony środowiska, wspomagając regulacje administracyjno-prawne.
W doktrynie wskazywano na marginalne znaczenie prawa cywilnego w ochronie
środowiska. Niemniej prawo cywilne jest coraz mocniej doceniane w ochronie
środowiska20.
Wprawdzie rozwiązania oparte na prawie cywilnym nie są bezpośrednio nakierowane na problematykę ochrony środowiska, jednak z powodzeniem mogą
być wykorzystywane w tym celu21. W art. 322 p.o.ś. ustawodawca wskazał, że do
odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko stosuje się przepisy k.c., jeżeli ustawa nie stanowi inaczej22. Zatem podstawowym
aktem normatywnym regulującym kwestie dotyczące odpowiedzialności cywilnej
w ochronie środowiska jest k.c. Jednak należy zauważyć, że kwestie szczegółowe
dotyczące odpowiedzialności w ochronie środowiska zawarte zostały w p.o.ś., we
wspomnianym już rozdziale VI, a także w ustawach sektorowych, w szczególności
PŁ, u.o.p., czy też p.g.i.g.

Odpowiedzialność cywilna w zakresie ochrony środowiska
regulowana przepisami k.c. i p.o.ś.
Przepisy k.c. przewidują dwie grupy środków ochrony: środki ochrony praw o charakterze rzeczowym oraz z tytułu wyrządzonego deliktu. Pierwsza grupa środków
daje możliwość żądania roszczeń na podstawie art. 222 § 2 w związku z art. 144 k.c.
oraz na podstawie art. 439 k.c. Regulacje z art. 222 § 2 w związku z art. 144 k.c., dają
podstawę do roszczenia negatoryjnego i umożliwiają właścicielowi nieruchomości
złożenie roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie
naruszeń przeciwko osobie, która narusza jej własność w inny sposób niż przez
pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą23. Przy zastosowaniu
omówionych środków można żądać m.in. wstrzymania lub ograniczenia emisji
gazów, pyłów czy zaprzestania nadmiernego hałasu. Z kolei roszczenie oparte na
art. 439 k.c. ma charakter prewencyjny - jest roszczeniem o odwrócenie grożącego niebezpieczeństwa. Roszczenie to stosowane jest nie po powstaniu szkody,
20.
21.
22.
23.
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M. Górski (red), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2009, s. 173.
Gruszecki K,. Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2008, s. 660.

Jacek Cheda

ale w trakcie występującego niebezpieczeństwa jej powstania24. Dlatego też dla
powstania odpowiedzialności cywilnej w środowisku, wcale nie jest konieczne
zaistnienie szkody. Wystarczy już samo oddziaływanie, które może doprowadzić
do jej powstania25.
Natomiast odpowiedzialność deliktowa realizowana jest na podstawie art. 435 §
1 k.c., który stanowi, że odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu ponosi
podmiot prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany
w ruch za pomocą sił przyrody (gazu, pary, elektryczności, paliw płynnych), ewentualnie przedsiębiorstwo lub zakład wytwarzający lub posługujących się środkami
wybuchowymi. W literaturze przyjmuje się, że chodzi tu o przedsiębiorstwo oraz
o zakład w ujęciu przedmiotowym26. Wskazuje się, że wspomniany art. 435 k.c.
daje stosunkowo najszersze możliwości dochodzenia odszkodowania. W myśl
cytowanego artykułu można wystąpić z roszczeniem w razie szkody wywołanej
zanieczyszczeniem powietrza, składowaniem odpadów, a poszkodowany nie jest
zobowiązany do przeprowadzenia dowodu bezprawności sprawcy szkody w środowisku i jest to odpowiedzialność za tzw. szkodę legalną27. Nadmienić należy,
że art. 324 p.o.ś. wskazuje, iż odpowiedzialność z art. 435 §1 k.c. za wyrządzone
szkody ponosi również zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku i nie
ma tu znaczenia, czy zakład ten jest wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody.
Celem art. 324 p.o.ś. jest rozszerzenie zakresu odpowiedzialności opartej za zasadzie ryzyka28. W art. 248 p.o.ś. ustawodawca dokonał kwalifikacji rodzajów zakładów. Zakłady zaliczane do kategorii zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia
awarii oraz zakłady o dużym ryzyku wystąpienia awarii, określane są wspólnym
mianem zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej. Ich
kwalifikacji do wymienionych wyżej kategorii dokonuje w formie rozporządzenia
minister właściwy do spraw gospodarki (w porozumieniu z ministrem właściwym

24. Górski M., Prawo ochrony, s. 175.
25. K. Gruszecki, Prawo ochrony środowiska - komentarz, Warszawa 2011, s. 511.
26.	B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Odpowiedzialność cywilnego prowadzącego na własny rachunek
przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody (art. 435 k.c.), Warszawa 1967, s. 88
27. B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Odpowiedzialność…, s.175.
28. A. Lipiński, Prawne podstawy ochrony środowiska, Warszawa 2010, s. 360.
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do spraw zdrowia, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem
Środowiska).
Zgodnie z art. 323 p.o.ś. Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego
oraz organizacje ekologiczne, w sytuacji zagrożenia lub naruszenia środowiska
jako dobra wspólnego, mogą wystąpić z roszczeniem o zaprzestanie bezprawnej
działalności powodującej zagrożenie lub naruszenie środowiska. Podkreślić również
należy, że każdy, komu bezprawne oddziaływanie na środowisko zagraża lub komu
szkoda została wyrządzona, w myśl art. 323 ust. 1 p.o.ś., może wystąpić z żądaniem
do podmiotu odpowiedzialnego za spowodowanie tego zagrożenia przywrócenia
stanu zgodnego z prawem i podjęcia środków zapobiegawczych przed zagrożeniem,
a w sytuacji, gdy jest to niemożliwe lub utrudnione można żądać zaprzestania
działalności niosącej zagrożenie lub naruszenie środowiska. Ustawa w tym miejscu wskazuje, że przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub podjęcie środków
zapobiegawczych może nastąpić np. poprzez zamontowanie instalacji lub urządzeń
zabezpieczających przed zagrożeniem czy naruszeniem środowiska. Ponadto p.o.ś.
(art. 326) przyznała podmiotowi, który naprawił szkodę w środowisku, nie wyrządzoną przez siebie, możliwość wystąpienia z roszczeniem o zwrot nakładów
poniesionych na ten cel. Ustawa określa, że wysokość tego roszczenia ogranicza
się do poniesionych, uzasadnionych kosztów przywrócenia stanu poprzedniego.
Na uwagę w zakresie odpowiedzialności cywilnej w ochronie środowiska zasługuje fakt, iż ustawa p.o.ś. przyznała organizacjom ekologicznym prawo do występowania do sądu z roszczeniem o zaprzestanie reklamy lub innego rodzaju promocji
towaru lub usługi, w przypadku, gdy promocja jest sprzeczna z zasadami ochrony
środowiska i zrównoważonego rozwoju. Szczególnie istotny jest art. 80 p.o.ś., w myśl
którego reklama lub inny rodzaj promocji towaru lub usługi nie powinny zawierać
treści propagujących model konsumpcji sprzeczny z zasadami ochrony środowiska
i zrównoważonego rozwoju, a w szczególności wykorzystywać obrazu dzikiej przyrody do promowania produktów i usług negatywnie wpływających na środowisko
przyrodnicze. W pierwszej kolejności, zdaniem B. Rakoczego29, odpowiedzialności
tej podlegać będą te podmioty, które emitują lub organizują reklamy. Stanowisko

29. S zerzej: B. Rakoczy, Art. 328, [w:] J. Ciechanowicz- Mc-Lean, Z Bukowski, B. Rakoczy, Prawo
ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2008.
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to budzi zastrzeżenia, na co z kolei uwagę zwrócił P. Korzeniowski30. Wydaje się, że
odpowiedzialność powinny ponosić w pierwszej kolejności te podmioty, których
towary lub usługi są reklamowane. To oni zlecają, akceptują treść reklamy i ostatecznie oni decydują o jej emisji.

Odpowiedzialność cywilna w ochronie środowiska
regulowana przepisami ustaw sektorowych
Odpowiedzialność cywilna w prawie geologicznym i górniczym
Odpowiedzialność cywilną w ochronie środowiska regulują również ustawy zwykłe.
Przykładem może być tu być przepisy ustawy p.g.g. Konsekwencją wydobywania
kopalin są szkody górnicze. Szkody górnicze to uszczerbek majątkowy lub niemajątkowy dozwolony prawem, gdyż jest uzasadnioną konsekwencją wydobywania
kopalin. Do określenia szkody górniczej muszą być spełnione np. przesłanki:
– szkoda musi być wynikiem ruchu zakładu górniczego (realizowanego na
podstawie planu ruchu zakładu górniczego zatwierdzanego przez organ koncesyjny);
– szkoda musi faktycznie zaistnieć (przy czym poszkodowany nie ma prawa do
żądania zaniechania ruchu zakładu górniczego, bo szkody górnicze to szkody
nieuniknione);
– musi istnieć związek przyczynowy między ruchem zakładu górniczego a powstaniem szkody.
Do naprawienia szkód górniczych zobowiązany jest przedsiębiorca posiadający
koncesję lub Skarb Państwa, wtedy gdy sprawca szkody jest nieznany. Naprawienie
szkody może nastąpić przez przywrócenie stanu poprzedniego (w tym dostarczenie
dóbr zamiennych) lub przez wypłatę świadczenia pieniężnego (odszkodowania
z ustalonego zabezpieczenia). W szczególny sposób skonstruowany został obowiązek naprawienia szkody górniczej w postaci zaniku wody lub utraty jej przydatności.
Obowiązek ten może być zrealizowany w sposób doraźny przez natychmiastowe dostarczenie wody lub w sposób trwały przez zainstalowanie odpowiednich urządzeń.

30.	P. Korzeniowski, Instytucje prawne ochrony środowiska a proces inwestycyjno-budowlany. Studium prawno-administracyjne, Warszawa 2012, s. 60.
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Odpowiedzialność cywilna w prawie łowieckim i w ustawie o ochronie przyrody
Prowadzenie gospodarki łowieckiej może powodować powstawanie szkód. PŁ wyróżnia: szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez określone gatunki
zwierząt (dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny) i szkody wyrządzone przez zwierzęta
łowne objęte całoroczną ochroną oraz szkody wyrządzone przy wykonywaniu
polowania. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzęta przebywające na wolności regulują przepisy PŁ i u.o.p. Do naprawienia szkód zobowiązani
zostali dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich i w pewnych przypadkach Skarb
Państwa. Na podstawie art. 126 ust. 1 u.o.p. Skarb Państwa odpowiada za szkody
wyrządzone przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry – art. 126 ust 1. u.o.p.
Na wstępie warto zaznaczyć, że odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez
zwierzę znajduje się w art. 431 k.c. Rodzi się jednak w tym miejscu pytanie, czy
przepis ten ma zastosowanie do zwierząt łownych. Według poglądu dominującego w cywilistyce polskiej przepis ten nie dotyczy zwierząt przebywających na
wolności31. Sądzę, że jest to zbyt jednoznaczne wyłączenie i w pewnych sytuacjach
odpowiedzialność za takie zwierzęta może mieć miejsce, co znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego32.
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta, za których naprawienie odpowiadają zarządcy lub dzierżawcy obwodów łowieckich, zaliczana jest przez
doktrynę prawa do odpowiedzialności absolutnej typu gwarancyjno-represyjnego.
Ograniczona jest do wyżej wymienionych szkód spowodowanych przez 5 gatunków
31.	W. Czachórski, Zobowiązania, zarys wykładu, Warszawa 1994, s. 177; Z. Radwański, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 1995, s. 193.
32.	Warto tu wspomnieć o trzech orzeczeniach tego sądu: 1. SN stwierdził, że za szkodę wyrządzona przez kozła sarny (zaatakował spacerującego wczasowicza) odpowiada funkcjonariusz
państwa, który nie zawiadomił wczasowiczów o grożącym niebezpieczeństwie ze strony dzikich
zwierząt - wyrok SN z 17.06. 1960 r., ICR 360/66, OSPiKA z 1967 r., z. 7-8, poz. 183. 2. SN
orzekł, że SP nie odpowiada za szkodę powstałą na drodze publicznej w wyniku zderzenia się
dzikiego zwierzęcia z motocyklem, gdy do zdarzenia doszło poza obszarem, którego charakter
uzasadniałby postawienie ostrzegawczego znaku drogowego - wyrok SN z 19.04. 1974 r., IICR
157/74, OSPiKA z 1975 r., z. 5, poz. 104. 3. W sprawie odszkodowania za owce zagryzione przez
wilka SN uznał, że za chowającego - w rozumieniu art. 431 KC – może być uznany zarządca
lub dzierżawca obwodu łowieckiego – uchwała SN z 17.10. 1991 r., IIICZP 100/91 OSP z 1992
r., z. 7-8, poz. 166.
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zwierząt, jednak istnieje w tym zakresie bezwarunkowy obowiązek wynagrodzenia
szkody33. Dlatego też, nawet jeśli zarządca lub dzierżawca dołożył wszelkich możliwych starań w celu niedopuszczenia do powstania szkód, to w sytuacji, gdy one
powstaną, odpowiedzialności takiej podlega. Właściciele lub posiadacze gruntów
rolnych i leśnych powinni, zgodnie z potrzebami, współdziałać z dzierżawcami
i zarządcami obwodów łowieckich. w zabezpieczaniu gruntów przed szkodami
łowieckimi (art. 47 ust. 1 PŁ). Odpowiedzialność ta (za szkody majątkowe) jest
odpowiedzialnością ograniczoną co do zakresu. Natomiast w odniesieniu do zwierząt objętych całoroczną ochroną (żubrów, niedźwiedzi i bobrów), Skarb Państwa
odpowiada tylko za rzeczywiste szkody (nie obejmuje utraconych korzyści) i tylko
za szkody wyrządzone przez w/w gatunki zwierząt. Nie obejmuje odpowiedzialności
za szkody spowodowane przez inne zwierzęta objęte ochroną gatunkową. Nie wyłącza to jednak dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na innych podstawach34
Za pozostałe szkody wyrządzone przez zwierzęta dziko żyjące w stanie wolnym,
za które nie można przypisać odpowiedzialności na podstawie przepisów PŁ czy
u.o.p., Skarb Państwa odpowiada na zasadach ogólnych, jeżeli zostały spełnione
przesłanki z art. 417 k.c35. Sposób naprawienia szkody reguluje art. 363 k.c., który
określa, w jakiej formie naprawienie szkody powinno nastąpić. Analizując zasady
odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody majątkowe wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte ochroną gatunkową należy odpowiedzieć także na pytanie: Na
jakich zasadach Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez te zwierzęta na osobie? Zakładając, że przesłanką odpowiedzialności Skarbu Państwa za
szkody wyrządzone na osobie przez zwierzynę łowną jest wina funkcjonariusza
państwowego przy wykonywaniu powierzonej mu czynności (art. 417 k.c.), należy
przyjąć, że odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone na osobie
przez zwierzęta pozostające pod opieką gatunkową jest taka sama. Podstawą jest
bowiem wina funkcjonariusza państwowego związana z wykonywaniem ochrony
czy to zwierząt łownych, czy zwierząt objętych ochroną gatunkową, a nie własność

33.	P. Czechowski, Własność gruntów a prawo do polowań w świetle nowego prawa łowieckiego,
„Łowiec Polski” 1995, nr 12, s. 12.
34.	K. Gruszecki, Ustawa o ochronie przyrody – Komentarz, Warszawa 2010, s. 537.
35. R. Stec, Prawo łowieckie. Wybrane aspekty prawnoporównawcze, Warszawa 2009, s. 230.
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zwierzęcia wyrządzającego szkodę36. Szkody te, będące czynnikiem funkcjonowania
zwierzyny w krajobrazie rolno-leśnym, są więc efektem procesów zachodzących na
wszystkich poziomach ekologicznej organizacji spektrum biologicznego ziemi, od
poziomu organizmu po poziom populacyjny, do poziomu ekosystemu i krajobrazu
ekologicznego37. Oczywiście każdy właściciel lub posiadacz gruntu może podejmować działania mogące chronić uprawy lub plony przed szkodami wyrządzonymi
przez zwierzęta łowne, np. przez odpowiednie ogrodzenie zabezpieczające. Wolno
również każdemu odstraszać zwierzynę od swoich gruntów. Jednakże podejmowane
działania lub wykonane urządzenia nie mogą służyć do chwytania, ranienia lub
zabijania zwierzyny.
Oprócz szkód wyrządzonych przez zwierzynę PŁ przewiduje także odpowie
dzialność za szkody wyrządzone przez myśliwych przy wykonywaniu polowania.
Chodzi tu zarówno o szkody w mieniu, jak i szkody na osobie. Odpowiedzialność
ta spoczywa na dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego i oni są zobowiązani do wynagrodzenia wyrządzonych szkód. Pozostałe reguły odpowiedzialności
zawarte są w k.c.
W przypadku, gdy pomiędzy właścicielem lub posiadaczem gruntu a dzierżawcą
lub zarządcą obwodu łowieckiego powstaje spór o wysokość wynagrodzenia za
szkody, o których mowa w art. 46 PŁ, strony mogą zwrócić się do właściwego, ze
względu na miejsce powstałej szkody, organu gminy w celu mediacji dla polubownego rozstrzygania sporu (art. 47 ust 2 PŁ). Treść tego przepisu budzi wątpliwości.
Po pierwsze ustawodawca nie wskazał, który organ gminy jest kompetentny do
pełnienia funkcji mediatora. Zakładając, że ze względu na zakres kompetencji nie
jest to rada gminy, należy uznać, że władnym będzie wójt (burmistrz, prezydent
miasta). Znacznie większe wątpliwości budzi fakt, że ustawodawca nie wskazał
procedury mediacyjnej. Ze względu na majątkowy charakter szkód właściwa byłaby
droga sądowa, która jednak nie może być w tym przypadku wykorzystana właśnie
przez treść art. 47 PŁ. W związku z tym można tu postawić pytanie, w jakiej formie
ta mediacja może być przeprowadzona. Instytucją prawną, którą można by się w tej
sprawie posłużyć jest ugoda. Nie może to być jednak ugoda administracyjna, gdyż

36. J. Sommer (red.), Prawo o ochronie przyrody, Wrocław 1994, s. 211.
37. W. Jezierski, Powstawanie szkód łowieckich w świetle teorii ekologii, „Sylwan” 1996, nr 1, s. 105.
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PŁ nie przewiduje zakończenia postępowania mediacyjnego decyzją, której wydanie
jest wymagane przy zatwierdzeniu ugody administracyjnej, nawet jeśli przesłanki
zawarte w art. 13, 14 k.p.a. wskazywałyby na zastosowanie tej instytucji prawnej.
Alternatywą pozwalającą zastosować przepisy o postępowaniu mediacyjnym przed
organem gminy jest jego zakończenie ugodą materialno-prawną w rozumieniu art.
917, 918 k.c. Pytania może rodzić również tryb, w którym powinno przebiegać postępowanie mediacyjne. Toczy się ono przed organem administracji samorządowej,
jego efektem może być jednak tylko i wyłącznie ugoda materialno-prawna. PŁ nie
zawiera w tym zakresie żadnych rozwiązań prawnych38. Występuje zatem luka prawna, którą można zapełnić tylko i wyłącznie w drodze analogii międzygałęziowej,
tzn. wobec braku odrębnej regulacji postępowanie mediacyjne będzie się toczyło
według zasad rządzących postępowaniem administracyjnym39. Tak więc postępowanie mediacyjne będzie kończyło się nie decyzją, lecz ugodą materialno-prawną.
Znaczenie ugody lub brak porozumienia stron co do wysokości odszkodowania
powoduje, że toczące się postępowanie staje się bezprzedmiotowe. Zostaje więc
spełniona obligatoryjna przesłanka umorzenia postępowania, przewidziana w art.
105 kpa40. Fiasko mediacji i wiążący się z tym brak polubownego rozstrzygnięcia
sprawy powoduje, że spór może być rozstrzygany na drodze sądowej.
Odpowiedzialność cywilna w ustawie o genetycznie modyfikowanych organizmach
Na gruncie przepisów u.g.m.o. odpowiedzialności cywilnej podlega użytkownik,
który w sposób nieprawidłowy użył (wykorzystał) genetycznie modyfikowane
organizmy (w skrócie GMO). W myśl art. 56 tej ustawy użytkownik GMO ponosi
przewidzianą prawem cywilnym odpowiedzialność za szkodę na osobie, w mieniu
lub środowisku, wyrządzoną na skutek przeprowadzenia działania zamkniętego
użycia GMO, działań polegających na zamierzonym uwolnieniu GMO do środowi38.	K. Gruszecki, Pozycja prawna samorządu terytorialnego w nowym prawie łowieckim, „Samorząd
Terytorialny” 1996, nr 7-8, s. 119.
39.	Postanowienie SN z 07.07.1981 r., ICR 225/81 z glosą E. Łętowskiej, OSPIKA z 1982 r., nr 12,
poz. 215, s. 470.
40.	Z. Janowicz, Kodeks Postępowania Administracyjnego – komentarz, Warszawa –ľ Poznań, 1995,
s. 254.
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ska, w tym wprowadzeniu produktów GMO do obrotu, chyba że szkoda nastąpiła
na skutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej,
za którą użytkownik GMO nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli szkoda dotyczy
środowiska jako dobra wspólnego, z roszczeniem odszkodowawczym może wystąpić Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, a także organizacja
ekologiczna. Od odpowiedzialności za szkody nie zwalnia okoliczność, że działalność będąca przyczyną powstania szkód jest prowadzona na podstawie decyzji
administracyjnej. Każdy, komu przysługuje roszczenie wraz z wniesieniem powództwa, może żądać, aby sąd zobowiązał podmiot, z którego działalnością wiąże
się dochodzone roszczenie, do udzielenia informacji potrzebnych do ustalenia
zakresu jego odpowiedzialności.

Podsumowanie
Reasumując należy podkreślić, że odpowiedzialność cywilna jest bardzo ważnym
instrumentem ochrony środowiska. Stanowi istotne uzupełnienie odpowiedzialności administracyjnej i karnej oraz służy realizacji celów ochrony środowiska,
przede wszystkim poprzez zapobieganie szkodom w środowisku oraz umożliwienie
naprawy szkód, które już powstały. Odpowiedzialność ta regulowana jest zarówno
przepisami k.c., p.o.ś, jak i przepisami ustaw sektorowych. Różny jest zakres tej
odpowiedzialności. Wynika to ze specyfiki regulowania postępowania w stosunku
do pewnych rodzajów szkód (np. szkody górnicze, łowieckie). Jednak należy stwierdzić, że przepisy zawarte w poszczególnych, wskazanych wyżej aktach prawnych,
w pełni umożliwiają dochodzenie roszczeń od podmiotów, które mogą lub które
już dokonały szkód w środowisku, a tym samym zagroziły bezpieczeństwu ekologicznemu. Odrębnym elementem systemu jest egzekwowanie tej odpowiedzialności
w praktyce, ale to już osobne, zasługujące na opracowanie zagadnienie.

Streszczenie
Artykuł jest pierwszym z cyklu trzech artykułów poświęconych znaczeniu odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej prawnej w ochronie środowiska dla bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce. Autor ukazał w artykule, czym
jest bezpieczeństwo ekologiczne i jaki jest jego związek z ochroną środowiska.
Przedstawił istotę odpowiedzialności cywilnej. Wskazał na jej prawne podstawy,
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w szczególności: Konstytucję RP, kodeks cywilny, prawo ochrony środowiska, prawo
łowieckie, ustawę o ochronie przyrody i ustawę o genetycznie modyfikowanych
organizmach. Omówił także przepisy wyżej wymienionych aktów prawnych regulujące bezpośrednio lub pośrednio kwestie dotyczące odpowiedzialności cywilnej
w ochronie środowiska.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ekologiczne, ochrona środowiska, prawo ochrony
środowiska, odpowiedzialność cywilna.

Summary
Liability for environmental protection and its significance for ecological safety
in Poland. Part 1 Civil liability
This article is the first in a series of three articles on the importance of civil liability,
criminal and administrative law in protecting the environment for ecological safety
in Poland. The author appeared in the article what is the ecological security and
what is its relationship with the environment. He presented the essence of civil
liability. He pointed to its legal basis, in particular the Polish Constitution, the
Civil Code, the right to environmental protection, hunting, nature protection law
and the law on genetically modified organisms. He also discusses the provisions
of the abovementioned legal acts regulating direct or indirect civil liability issues
relating to environmental protection.
Keywords: environmental safety, environmental protection, environmental law,
civil liability.
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 yrok SN z 17.06. 1960 r., ICR 360/66, OSPiKA z 1967 r., z. 7-8, poz. 183.
–W
 yrok SN z 19.04. 1974 r., IICR 157/74, OSPiKA z 1975 r., z. 5, poz. 104.
– Postanowienie SN z 07.07.1981 r., ICR 225/81 z glosą E. Łętowskiej, OSPIKA
z 1982 r., nr 12, poz. 215, s. 470.
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Recenzja książki pt.: Prawo oświatowe
autorstwa Adama Balickiego i Magdaleny
Pytel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
2011 r.
Aneta Woźniakowska-Moskwa
W 2011 r. na rynku wydawniczym pojawiła się publikacja Adama Balickiego i Magdaleny Pyter pt. Prawo oświatowe. Książka ukazała się w ramach serii Skrypty Becka
Wydawnictwa C.H.Beck, której założeniem jest przedstawienie najistotniejszych
wiadomości z określonej dziedziny prawa. Autorzy pracy podkreślili, że zgodnie
z ich założeniem publikacja stanowi próbę całościowego spojrzenia na problematykę prawa oświatowego, której ramy nie pozwalają na szczegółowe przedstawienie
wszystkich zagadnień związanych z tematyką oświatową1.
Publikacja jest próbą syntetycznego spojrzenia na problematykę rozwiązań prawnych przyjętych w polskim systemie oświaty i zgodnie z koncepcją autorów zawiera
podstawowe wiadomości z tej dziedziny. Stanowi ona odpowiednie źródło wiedzy
dla studentów kierunku pedagogika, którzy w przyszłości podejmą pracę szkołach
i placówkach oświatowych, jak również dla studentów prawa i administracji oraz
osób pragnących zapoznać się z podstawami funkcjonowania systemu oświaty
w Polsce. Ze względu na poglądowy charakter materiału zawartego w pracy oraz
brak jego pogłębionej analizy podręcznik wydaje się być niewystarczający dla osób
stosujących prawo w praktyce.
W Polsce przez ostatnich dwadzieścia lat prawo oświatowe podlegało dynamicznym zmianom zapoczątkowanym już w okresie transformacji ustrojowej
z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. Wtedy to pojawiły się
hasła „decentralizowania” i „usamorządowienia” oświaty. Efektem tych postulatów
jest szereg zmian między innymi uchwalenie nowej podstawy prawnej systemu
oświaty, sukcesywne przekazywanie zadań oświatowych jednostkom samorządu
terytorialnego, przeprowadzenie reformy szkolnictwa polegającej na utworzeniu
6-letniej szkoły podstawowej i 3-letniego gimnazjum. Dlatego też należy podkreślić,
1. A. Balicki, M. Pyter, Prawo Oświatowe, C.H.Beck, Warszawa 2011, s. 1.
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że bezspornie prawo oświatowe jest jedną z najbardziej obszernych części prawa
materialnego regulowaną przez szereg aktów normatywnych. Niniejsza publikacja
koncentruje się głównie na rezultacie osiągniętym w wyniku długoletniej pracy
legislacyjnej w zakresie prawa oświatowego. Podstawą do omówienia poruszanej przez autorów tematyki stały się zwłaszcza Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia
1997r.2, ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty3 oraz ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela4 oraz niektóre akty wykonawcze wydane na
podstawie dyspozycji ustawowej.
W pierwszej części opracowania skupiono się na zagadnieniach ogólnych, w ramach których omówiono pojęcie, rodzaje oraz źródła prawa, jak również strukturę
systemu oświaty. W dalszej części pracy znalazły się rozważania na temat zasad
zakładania i prowadzenia szkół i placówek oraz podmiotów, które zostały przez
ustawodawcę uznane za organy prowadzące. Podjęto się również omówienia istotnych kwestii dotyczących nauczycieli w tym między innymi ich praw i obowiązków,
awansu zawodowego, kwalifikacji oraz zasad zatrudniania.
Ostatnie rozdziały poświęcone są problematyce dotyczącej uczniów, organów
kolegialnych funkcjonujących w systemie oświaty oraz dyrektora szkoły lub placówki. W tym ostatnim przypadku podniesione zostały kwestie statusu dyrektora
szkoły, jego kompetencji oraz prowadzonej w stosunku do niego polityki kadrowej.
Jak wynika z przedstawionej analizy materiału zawartego w Prawie oświatowym
poruszana w książce tematyka jest bardzo rozległa, dlatego też można by było oczekiwać, że jej opracowanie będzie ujęte w formie obszernej publikacji. Ze względu
jednak na przyjęte założenia serii wydawniczej Skrypty Becka jak również koncepcję
samych autorów materiał należy uznać za wystarczający.
Wśród licznych publikacji z zakresu oświaty propozycja przedstawiona przez
dr hab. M. Pyter oraz dr A. Balickiego zajmuje istotne miejsce wypełniając lukę
wydawniczą istniejącą w tym zakresie od kilku lat. Autorzy przekazali czytelnikom
publikację, która w sposób czytelny, kompleksowy pozwala uporządkować wiedzę
z zakresu tak złożonej tematyki jaką jest prawo oświatowe.
2. K
 onstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., Dz.U. z 2009r. Nr 114,
poz. 946
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. z 2013r. poz. 1265
4, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz.U. z 2013r. poz. 1421

Recenzja wydawnicza książki: Waldemar Basak,
Marek Szydłowski, Sądy w Krośnie w latach
1867-2013. Zarys historyczny, Wydawnictwo
Ruthenus, Karpackie Towarzystwo Naukowe
i Oświatowe, Krosno 2013, ss. 176
Roman Pelczar
Sądy są konstytucyjnym organem działania władzy sądowniczej, powołanym do
sprawowania wymiaru sprawiedliwości. W demokratycznym państwie prawa stanowią ważny element władzy państwowej. Ich obecność jest niezwykle istotna dla
funkcjonowania każdego społeczeństwa. Niniejsza praca ma charakter teoretyczny,
a jej głównym celem jest ukazanie roli sądów i jej ewolucji na ziemiach polskich
zaboru austriackiego i w polskim systemie politycznym ostatnich kilkudziesięciu lat.
Autorzy realizują ten zamiar poprzez szczegółową analizę sądownictwa w Krośnie.
Ukazują przy tym ewolucje sądów krośnieńskich na przestrzeni lat (od II połowy
XIX w. aż po czasy współczesne) oraz ich funkcjonowanie w obecnej formie.
Publikacja daje możliwość poznania przemian wymiaru sprawiedliwości na
przykładzie niegdyś małego, a od 1975 r. średniego ośrodka sądownictwa, jakim był
Sąd Wojewódzki, a obecnie jest Sąd Okręgowy w Krośnie. Powstanie oraz ewolucja
sądu w Krośnie były ściśle uzależnione od wydarzeń na scenie politycznej, które
miały większy bądź mniejszy wpływ na jego strukturę i funkcjonowanie. Obecnie sądy krośnieńskie funkcjonują w niepodległej i demokratycznej Polsce i tylko
historia przypomina, że w przeszłości podlegały władzy austriackiej, niemieckiej,
sowieckiej i komunistycznej.
Przedstawiona mi do recenzji książka poświęcona została działalności sądów
w Krośnie na przestrzeni prawie 150 lat. Jest to opracowanie o charakterze monograficznym. Podejmując myśl opracowania dziejów sądownictwa w tym mieście Autorzy musieli zgromadzić odpowiednią bazę informacyjną dla tytułowego
tematu. W pracy wykorzystano materiały źródłowe z zasobów Archiwum Sądu
Rejonowego w Krośnie. Autorzy przeprowadzili ponadto wnikliwe analizy odpowiednich aktów prawnych dotyczących sądownictwa. Ponadto sięgnęli do dużej
grupy opracowań naukowych związanych bezpośrednio lub pośrednio z tematem.
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Uzupełnienie materiału informacyjnego stanowi netografia. Chcąc wzbogacić bazę
źródłową, Autorzy dotarli do byłych i obecnych sędziów z okresu powojennego.
Ich relacje i wspomnienia na temat organizacji sądownictwa w istotny sposób
wzbogaciły poniższe opracowanie.
Konstrukcja pracy jest przejrzysta i nie budzi zastrzeżeń. Autorzy przyjęli strukturę chronologiczno-problemową. Omawiana książka składa się ze wstępu, trzech
rozdziałów, podsumowania oraz aneksu zawierającego relacje sędziów i materiał
ilustracyjny. Ciekawym elementem książki jest indeks nazwisk, który zawsze czyni
opracowanie przejrzystym i praktycznym w korzystaniu z niego.
Rozdział pierwszy zatytułowano Sytuacja społeczno-polityczna w Galicji w II połowie XIX wieku i na początku XX wieku. Przedstawiono w nim sytuację polityczną
Austrii i Galicji w czasach autonomicznych. Omówiono przemiany społeczno-polityczne i gospodarcze. Szczególną uwagę zwrócono na Krosno i powiat krośnieński
oraz na panującą tu sytuację gospodarczą i ludnościową, na funkcjonowanie władz
i urzędów samorządowych oraz państwowych. Wykazano, iż samorządność wprowadzona w Galicji w drugiej połowie XIX wieku stała się wzorem samorządności
aktualnym do dzisiaj. Następnie ukazano dzieje ziemi krośnieńskiej podczas I wojny
światowej, w okresie międzywojennym, w czasie II wojny światowej i po niej, aż
po czasy współczesne.
Rozdział drugi – Rola sądów i jej ewolucja w okresie od połowy XIX do początku XXI wieku poświęcony jest ewolucji sądownictwa w Galicji i porządkowaniu
systemu prawnego przez ustawodawcę. Omówione zostały poszczególne instancje
sądowe i podstawy prawne regulujące orzecznictwo w sprawach karnych i cywilnych. Opisano podstawowe przepisy o ustroju sądów, zasadach urzędowania i rejestracji akt. Następnie przedstawiono rolę sądów powszechnych podczas okupacji
hitlerowskiej, ukazano sądownictwo Polskiego Państwa Podziemnego oraz opisano
przemiany jakie przechodziło sądownictwo w Polsce Ludowej i przeobrażenia
ustroju sądów powszechnych po 1989 roku.
Rozdział trzeci – Powstanie, rozwój i funkcjonowanie sądów w Krośnie poświęcony
jest sądom krośnieńskim, w kolejności chronologicznej: od powstania c.k. Sądu Powiatowego w 1867 r. do funkcjonowania Sądu Rejonowego i Okręgowego w Krośnie
w 2013 r. Opisano przebieg budowy gmachu sądu w Krośnie oraz przestawiono
historię i zasady funkcjonowania sądów w poszczególnych okresach historycznych.
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Przybliżono obraz sądownictwa krośnieńskiego i jego rozwój. Rozdział obrazuje
jak w świetle wydarzeń historycznych zmieniał się sąd krośnieński i jak wydarzenia
polityczne wpływały na jego funkcjonowanie.
Wartym podkreślenia i cennym dodatkiem książki jest aneks, w którym umieszczono materiał opisowy, dokumentujący przeszłość sądów krośnieńskich. Umieszczono w nim 8 relacji sędziów związanych z tymi instytucjami. Ten rodzaj źródeł
wywołanych znacznie wzbogacił poniższe opracowanie.
Książka posiada znaczne walory poznawcze. Jest pierwszą próbą ukazania historii
sądownictwa w Krośnie i na ziemi krośnieńskiej. Uważam, ze recenzowana książka
jest ciekawym przyczynkiem do dziejów miasta oraz polskiego sądownictwa od
XIX do początków XXI w.

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

– w tekście przy autorach podajemy inicjały imienia i nazwisko konsekwentnie
za każdym razem;
– przy powtórnych cytowaniach stosujemy: K. Olechnicki, P. Załęcki,
Słownik..., s. 23;
– bibliografia powinna być przygotowana w układzie alfabetycznym bez podziału na rodzaje publikacji;
– bibliografia powinna obejmować wyłącznie pozycje cytowane w artykule.
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• Akty prawne
– w tekście: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi;
– w przypisie i w wykazie tak samo: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. nr 153, poz. 1270
z późniejszymi zmianami;
– jeśli tekst jednolity: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi, tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 153, poz.
1270 z późniejszymi zmianami;
– jeśli ustawa wielokrotnie cytowana to: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.
prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. nr 153, poz.
1270 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: p.p.s.a.
Wykaz aktów prawnych ułożony według hierarchii ważności: najpierw ustawy,
następnie rozporządzenia i chronologicznie od najmłodszej.
Strony WEB – muszą być dołączone do wersji elektronicznej pracy, jako kompletne strony sieci WEB, według wzoru:
Autorzy (jeśli podani), Tytuł strony (do tytułu link do kompletnej strony WEB
zapisanej na CD-ROM), adres z dokładnością do pliku i do „query string”
(adres pobrany z właściwości linku), stan na dzień: data
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.
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