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Wstęp
Świat jest wielowymiarowy, zarówno w ujęciu czasowym, jak i przestrzennym. Człowiek, spoglądając nań i próbując ogarnąć umysłem to, co widzi, stara się uporządkować
docierające do niego informacje, tworząc swój własny obraz otaczającej go rzeczywistości. I
pomimo tego porządkowania, także i ten obraz, jako zbiór wzajemnie powiązanych informacji, własnych przemyśleń, abstraktów, jest wielowymiarowy. Każdy więc widzi świat i to, co
w nim zachodzi, z własnej perspektywy, samemu nadając wartości temu, co obserwuje i
tworząc tego hierarchie. Dlatego, każdy człowiek ma swój subiektywny punkt widzenia, co
nie znaczy, że wyraźnie różniący się od innych, gdyż pomimo naszego subiektywizmu,
wszyscy jesteśmy ludźmi, potrafiącymi dostrzec pewne obiektywne wartości, powiązania,
pojęcia abstrakcyjne wytworzone na podstawie uogólnienia tego, co dostrzegamy, obserwując otaczający nas świat. Dochodzimy więc do wniosku, iż to, co poznajemy i traktujemy
jako obiektywne, takie może być, ale nie musi, dlatego nie należy tego absolutyzować, czy
przyjmować za punkt wyjściowy bądź odniesienia do dalszych rozważań, co może poważnie
wpłynąć na rzeczywisty odbiór zachodzących obok nas zdarzeń, czy nawet poważnie zniekształcać ten obraz, lecz opisując najważniejsze zagrożenia współczesnego świata jako zjawiska o charakterze globalnym, co jest tematem mojego referatu, postaram się zachować
należyty dystans do wszystkiego, co będę opisywał, nie stopniując problemów związanych z
zagadnieniami z punktu widzenia jednej, jedynej, dajmy na to, szeroko dziś rozpowszechnionej, hierarchii szeroko rozumianych wartości zachodnich, ale starając się objąć problem
jak najszerszym horyzontem myślowym , ukazującym możliwie najszerszy punkt widzenia
na daną sprawę, niekoniecznie zgodny z utartymi, powszechnie znanymi, lecz mimo to nie
zawsze rozumianymi, przekonaniami.
W „Evangelium vitae” - „Ewangelii życia”, encyklice Jana Pawła II ogłoszonej 25
marca 1995 r., uporczywie powtarza się pytanie Kaina: „Czyż jestem stróżem brata mego?” i pytanie Boga: „Cóżeś uczynił?”. Obydwa te pytania zadaje Papież współczesnemu
człowiekowi i światu, ogarniętemu - jak pisze - przez kulturę śmierci. Posługując się mocnymi biblijnymi sformułowaniami (niespotykanymi dotychczas w jego encyklikach), wytyka coraz liczniejsze ustępstwa człowieka na rzecz zła; głoszenie „Ewangelii życia” uważa Papież za szczególnie naglące, gdyż „lęk budzą coraz liczniejsze i poważniejsze zagrożenia życia ludzi i narodów, zwłaszcza życia słabego i bezbronnego”.
Papież z przykrością stwierdza, że nowe perspektywy otwarte przez postęp i technikę dają początek nowym formom zamachów na godność ludzkiej istoty. Przestępstwa
przeciw życiu zyskują aspekt dotąd nieznany i bardziej niegodziwy, gdyż dokonywane są
przy aprobacie znacznej części opinii publicznej, w imię prawa do indywidualnej wolności. Dramatem współczesnego człowieka jest to, że coraz słabsza jest wrażliwość na Boga i
człowieka. Człowiek nie traktuje życia jako wspaniałego daru Bożego. Przeciwnie - życie
staje się dla niego po prostu „rzeczą”, której on używa jako swej wyłącznej własności,
podlegającej bez reszty jego panowaniu i wszelkim manipulacjom. Taka mentalność idąca
w kierunku „kultury śmierci” dotyczy także wierzących chrześcijan.
Bezpieczeństwo jest podstawową potrzebą ludzkiej egzystencji. Zaspokojenie tej potrzeby warunkuje pomyślne funkcjonowanie jednostki e sferze emocjonalnej, społecznej
jest niezbędne w drodze do samorealizacji. Jak podkreśla Abraham Maslow brak poczucia
bezpieczeństwa i wynikające z tego lęki mogą być przyczyną degresji a nawet regresji w
rozwoju. Do czynników zagrażających współczesnemu człowiekowi należy zaliczyć: wewnętrzne (zależne od człowieka) i zewnętrzne (niezależne od człowieka). Brak więzi uczu-
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ciowych, przywiązania, stałego kontaktem z bliskimi osobami, poczucia przynależnością i
wsparcia może być przyczyną osamotnienia i zaburzenia osobowości. Z kolei bariery
strukturalne, architektoniczne, wzrost patologii społecznej aż po fizyczne zagrożenie egzystencji płyną z otoczenia a jednostka nie ma wpływu na ich istnienie.
Zapewne nikogo nie trzeba dziś przekonywać jak wiele różnych zagrożeń czyha na
człowieka, często na jego życie. I nieważne gdzie jesteśmy, gdzie żyjemy, zagrożenia są
naszą codziennością, wpisane w naszą rzeczywistość. Wydawać by się mogło, że współczesne osiągnięcia techniki powodują bezpieczeństwo, jednak bywa inaczej. Ich wielkość i
skala jest często tak wielka, że trudno jest zrozumieć sens życia. Tym zagrożeniem człowieka bywa wielokrotnie drugi człowiek, jego działanie, postawa, zachowanie. A ileż to
zagrożeń stanowi współczesna cywilizacja, która rzekomo miała być przyjazna człowiekowi. Podejmowane wysiłki w kierunku zniwelowania owych zagrożeń nie dają oczekiwanych efektów. W jakim więc kierunku zmierza rzeczywistość? Co nas czeka jutro i w
kolejnych dniach, miesiącach, latach? Czy świat poprzez zagrożenia zmierza ku zagładzie?
Już dziś nie dziwi nas maksyma: „homo homini lupus est” (Człowiek człowiekowi wilkiem jest). Czy rzeczywiście tak możemy powiedzieć wobec każdego człowieka?
Żyjemy w XXI wieku, uważając, nie bez podstaw, iż jest to wyjątkowy okres w historii ludzkości, nacechowany bowiem niewyobrażalnymi zmianami, jakie zaszły w bardzo
krótkim czasie, w stosunku do tego, co już przeżyliśmy przez całe tysiąclecia jako ludzkość. Możemy uważać to za wyjątkowe, lecz jest to raczej cecha ludzi, żyjących w każdym
okresie, jak np. u Tomasza Malthusa, żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku, i już wtedy roztaczającego apokaliptyczne niemal wizje demograficznej eksplozji ludzkości ponad
możliwości ich utrzymania prze naturę. Niemniej jednak, niewyobrażalny jakościowo ilościowy skok cywilizacyjny, jaki zaszedł w XX stuleciu, jest faktem.
Niniejsza publikacja jest odpowiedzią na wiele pytań jakie rodzą się w sercu i umysłach ludzkich wobec wielu przeżyć, a szczególnie wobec istniejących zagrożeń. Ptzedstawiony na ten temat materiał w pięciu odrębnych tematycznie rozdziałach stanowi kompendium spojrzenia na wybrane zagrożenia człowieka i próbę ich oceny. Jest to oczywiście
pewien skrót myślowy, ale nakreślony głównie ręką ludzi młodych, których ostrość spostrzeżeń jest szczególna. Świeżośc umysłu, wrażliwość życiowa, chęc poznawania świata,
zapewne pozwoliły autorom bardziej wnikliwie wejść w tematyke przez nich podjętą. Fakt
ten wzbogaca jakośc spojrzenia na przestrzeń w której nie brak niepokoju, lęków, obaw,
agresji itp.
Każdy czytelnik biorący tę publikację do ręki wzbogaci swoje myślenie, swoją refelksję o kolejną ocenę rzeczywistości w kategoriach współczesnych zagrożeń. Wiele tekstów poprowadzi szlakami ludzkich wędrówek napełnionych bystrością wieloaspektowych
spostrzeżeń.
Ks. Jan Zimny
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ROZDZIAŁ I
ZAGROŻENIA WOBEC DUCHOWEGO WYMIARU
CZŁOWIEKA
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Jowita Berdzik

Środki masowego przekazu jako zagrożenie światopoglądu współczesnej młodzieży
Wstęp
Współczesne media charakteryzują się silnym i trwałym fundamentem, pozwalając
nam korzystać z wirtualnej rzeczywistości. Niewątpliwie należy stwierdzić, iż uzyskały
one dostęp do nowoczesnej generacji wysoko zaawansowanych technologii oraz technicznych środków przekazu. Dodatkowo media stały się powszechnie użytkowane przez społeczeństwo, a technologie oddziaływania mediów na ludzi zostały doprowadzone do perfekcji. Ludzie żyjący w XXI wieku nieustannie wyrażają zainteresowanie takimi przekazami
medialnymi1. Mottem przewodnim swojego artykułu chciałabym uczynić fragment wykładu bp. Adama Lepy pt. „Mediów katolickich misja specjalna”: w którym porusza tematykę
fundamentalnych zadań, jakie powinny realizować media katolickie. Zadania wymienione
przez biskupa brzmiały następująco: „1. Pogłębienie wiary odbiorców mediów, a ściślej
pomoc w osiągnięciu wiary dojrzałej, która charakteryzuje się tym przede wszystkim, że
staje się wiarą apostolską. Wtedy chrześcijanin „dzieli się” swoją wiarą z innymi. 2. Poszerzenie wiedzy religijnej czytelników. Obalanie w związku z tym mitów, jakie fabrykowano
wokół wydarzeń z życia Kościoła, czy w stosunku do wybitnych postaci Kościoła. Np.
fałszowanie roli jaką spełnił w czasie II wojny światowej Pius XII wobec Holokaustu. 3.
Osoby pracujące w mediach katolickich są świadome, że ich najważniejszą funkcją jest
funkcja ewangelizacyjna. Wszystkie inne powinny być jej podporządkowane (funkcja
edukacyjna, informacyjna, rozrywkowa itp.) Przy czym realizowana jest podstawowa zasada, że ewangelizacja wtedy jest skuteczna, gdy media są jej miejscem, a nie tylko narzędziem (np. miejscem dawanego świadectwa, modlitwy, katechezy itp.). W związku z tym
nie można pominąć wypowiedzi na temat szkodliwości ze strony tzw. funkcji uzurpowanych w mediach komercyjnych a nawet publicznych (np. funkcja antagonizowania społeczeństwa, czy funkcja budowania oligarchicznego systemu mediów). 4. Stała troska całego
zespołu redakcyjnego, kręgu współpracowników oraz rzeszy przyjaciół pisma, czy radia
aby stawało się ono coraz bardziej opiniotwórcze, a więc powszechnie cytowane, nawet w
ogniu stronniczej krytyki”2.
1. Negatywne skutki oddziaływań mass mediów
W obecnych czasach można zauważyć znaczny wzrost popularności, jaką cieszą się
mass media wśród młodzieży i dzieci. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenie można
przyjąć, iż odbiór przesyłanych wiadomości ową drogą informacji nie pozostanie bez
wpływu na dziecięce emocje oraz zachowania. Szczególnie niepokojący zmiany mające
miejsce w sferze emocjonalnej. Mowa tu o znaczącym wzroście poziomu agresji, kształtowaniu postaw konsumenckich czy formowanie załamanej wizji siebie i świata. Przekazy
zamieszczane w mass mediach w znacznym stopniu nasycone są obrazami przemocy.
Można się na nie natknąć już w „kreskówkach”, filmach, w programach informacyjnych
1

E. Łaskarzewska, Social media- zagrożenie dla współczesnego człowieka [w:] Jan Zimny
(red.), Współczesne zagrożenia fakty czy mity, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w
Lublinie, Stalowa Wola 2014.
2
http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x1133/wyklad-bp-adama-lepy-pt-mediow-katolickichmisja-specjalna/?print=1, dostęp: 03.04.2016r.
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oraz w grach komputerowych. Zawierające agresję sceny rozgrywają się w wirtualnej rzeczywistości i rodzą psychiczny dystans, co skutkuje tym, iż odbiorca obserwując zachowanie danej osoby, z którą często się identyfikuje (bohater filmowy, żołnierz, policjant ),
młody człowiek stopniowo modyfikuje swój stosunek do zasadności unikania przemocy.
Biorąc pod uwagę gry komputerowe, które toczą się w wirtualnym świecie, mamy do czynienia ze zjawiskiem oderwania się od rzeczywistości. Gracz poddaje się iluzji wirtualnej
rzeczywistości. Zasady gry ulegają wypaczeniu, a następnie dochodzi do zatarcia granicy
między grą i zabawą a rzeczywistością. Dodatkowo liczne gry komputerowe ukazują
człowieka wszechwładnego, lecz nie przy pomocy rozumu, tylko z użyciem siły i broni;
obraz człowieka niezniszczalnego, którego rozjechał samochód, ale on nadal żyje; człowieka absolutnego, którego żądania muszą być spełnione, czy też człowieka konsumpcyjnego nastawionego włącznie na spełnianie kaprysów i zachcianek, człowieka próżnego,
interesownego oraz zakłamanego. W grach komputerowych można natknąć się na ogromną liczbę oburzających dialogów. Rozsądni rodzice powinni kupować dzieciom gry wyłącznie o tematyce edukacyjnej oraz osobiście sprawdzać ich zawartość. Następnym groźnym skutkiem nadmiernego i nie kontrolowanego korzystania z mass mediów dzieci o
młodzieży jest wzrost poziomu lęku. Telewizja niechętnie przedstawia świat, w którym
samoloty docierają do celu, rodzice opiekują się swoimi dziećmi, a zgodni sąsiedzi witają
się życzliwie przy spotkaniu3.
2. Wpływ reklam na emocje współczesnej młodzieży
Ogólnodostępna literatura przedmiotu zawiera liczne definicje emocji. Określane są
one głównie jako stan, skutek pobudzenia, który wpływa na rozchwianie równowagi pomiędzy organizmem a otoczeniem. Poznawcza koncepcja emocji znajduje odzwierciedlenie w dziedzinach reklamy. Jest ona wykorzystywana w szczególności w celach manipulacji zachowań potencjalnych konsumentów. Specyfika współczesnych przekazów reklamowych może w znaczący sposób oddziaływać na tworzenie warunków, które mają
wpływ na efekty pożądane przez reklamodawców. Ma to bezpośredni związek z percepcją
komunikatu reklamowego, jak i z rozumieniem ukazywanych treści. Sposób wyrażania
emocji w kontekście odbioru reklamy odgrywa duże znaczenie. Jak podaje P. Sadło: „Dostarczają one zróżnicowanych i wewnętrznie spójnych sposobów radzenia sobie z głównymi wyzwaniami, przed jakimi staje człowiek. Sygnały wysyłane przez reklamy przyczyniają się do powstania takich emocji, jak radość, wstręt, lęk czy wzruszenie. Mogą być
uruchamiane w dwóch sytuacjach. Z pierwszą ma się do czynienia podczas bezpośredniego kontaktu z określoną sytuacją. Przykładem są emocje powstające podczas oglądania
reklam w telewizji lub Internecie. Druga sytuacja związana jest ze wspomnieniami, które
pozostały w świadomości odbiorcy. Powstają one po obejrzeniu danego przekazu reklamowego. Konsumenci mogą doświadczać zarówno pozytywnego, jak i negatywnego
wpływu reklamy na swoje emocje. Reklama przestała sprzedawać produkty, zaczęła odwoływać się do marzeń, posiadanie danego produktu łączy z określonym standardem życia,
przynależnością do jakieś grupy. Współcześnie jej podstawowym celem jest oddziaływanie na emocje człowieka. Elementem, który opiera się na pozytywnych emocjach jest
schemat dziecięcości czy wykorzystywanie małych, bezbronnych zwierzątek. Zamierzone
zastosowanie wizerunku dziecka ma wpływać na odpowiedni odbiór reklamowanego pro-

3
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http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU5540, Dostęp: 04.04.2016r.

duktu”4. Twórcy reklam posiadają własne sposoby, mające na celu jak najefektywniejszy
wpływ na emocje potencjalnego odbiorcy. W ostatnich czasach niezwykle popularne stało
się wykorzystywanie przez nich negatywnych emocji, by osiągnąć oczekiwany skutek.
Reklamy wzbudzające lęk informują klienta o tym, że jeśli nie będzie korzystał z danej
usługi, to może znaleźć się w niekomfortowej lub przykrej sytuacji. W przypadku dzieci
najbardziej wpływające na ich psychikę są telewizyjne lub internetowe przekazy, które
reklamują zabawki oraz akcesoria dziecięce. Kształtują pragnienia najmłodszych odbiorców. Poczucie niesprawiedliwości, wywołane brakiem danej zabawki wywołuje w dziecku
uczucie niepokoju i rozdrażnienie5.
Dzieci, identyfikując się z bohaterami reklam kształtują u siebie przekonanie, że bogactwo, uroda, siła, gromadzenie zabawek, słodyczy oraz innych przedmiotów jest najważniejszą sprawą w życiu ludzkim. Wielogodzinne przesiadywanie przed ekranem telewizyjnym powodują niemal całkowity zanik więzi rodzinnych oraz możliwość oddziaływań wychowawczych ze strony rodziców. Dodatkowo szkodzi zdrowiu, gdyż oznacza
wielogodzinne wystawienie dzieci na promieniowanie w zamkniętym pomieszczeniu oraz
na rezygnację z ruchu i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Ponadto wywołuje uczucie zmęczenia, zaniedbywania obowiązków szkolnych, domowych oraz religijnych. Kolejnym niezwykle niebezpiecznym uzależnieniem jest uzależnienie od komputera oraz od Internetu. Często można zaobserwować osoby, całkowicie odcięte się od świata zewnętrznego, które nie chcą chodzić do szkoły, jedynie kilkanaście godzin spędzają
przed komputerem, a następnie kilka godzin śpią6. Jak już wspomniałam w powyższej
części artykułu, reklamy telewizyjne są źródłem silnych emocji, które kumulują się i mogą
w istotny sposób wpływać na odbiorcę. Jak twierdzi W. Dudek duża część owych emocji
ma destrukcyjny wpływ na kształtującą się osobowość dziecka lub młodego człowieka. Ma
to związek w szczególności z agresywnością i seksualnością propagowaną przez środki
masowego przekazu. Nadmierna erotyzacja wyobraźni niesie poważne konsekwencje dla
właściwego rozwoju jednostki7.
3. Zachowania agresywne
Współczesna młodzież żyje w świecie, który z pewnością można nazwać światem
przemocy. Publikowane codziennie i nagłaśniane przez radio i telewizję drastyczne treści
w gazetach, informujące o morderstwach, napaściach, zamieszkach, samobójstwa i konfliktach zbrojnych stanowią bogaty materiał dowodowy, świadczący o rozmiarach krzywd,
jakie ludzie potrafią wyrządzić sobie oraz innym. Pod wpływem owych obrazów i treści
rodzi się agresja. Warto się więc zastanowić nad tym, czym jest i jak rodzi się agresja u
młodych ludzi. Jak mówi M. Braun- Gałkowska jest to zespół przeżyć, postaw oraz zachowań, których celem, czy też skutkiem (zamierzonym lub niezamierzonym) jest wyrządzenie krzywdy (pośrednio i bezpośrednio) drugiej osobie lub sobie samemu8.

4

M. Kuśpit, Temperament i kontrola emocjonalna a percepcja reklamy wizualnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin, 2010, s. 122-124.
5
M. Kuśpit, Temperament i kontrola emocjonalna a percepcja reklamy wizualnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin, 2010, s. 122-125.
6
http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU5615, DOSTĘP: 05.04.2016r.
7
K. Litwińska, Reklamy telewizyjne i ich oddziaływanie na emocje dzieci w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 44.
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Inni autorzy podobnie definiują owe zjawisko. Tak więc agresja może przejawiać się
w wielu postaciach. Definicja agresji powinna zawierać w sobie elementy wspólne dla
wszystkich postaci, aczkolwiek naukowcy zajmujący się tym zjawiskiem mieli trudności
ze zdecydowaniem się na taką definicję, która odzwierciedlałaby w odpowiednim stopniu
cele naukowe, ponadto byłaby jednocześnie zgodna z ogólno przyjętym postrzeganiem
tego, co jest, a co nie jest uznawane za zachowania agresywne. Pojęcie agresji pojawia się
w książkach psychologicznych i pedagogicznych oznacza czynność lub właściwość. Dzięki temu spotyka się takie określenia jak: agresja, zachowania agresywne oraz agresywność.
Owe stanowiska czynią agresję jako „zjawisko psychologiczne wyrażające się w specyficznych czynnościach fizycznych i werbalnych oraz w postawach przyjmowanych przez
ludzi”. Według A. Frączka agresja jest trwałym przymiot Em człowieka polegającym na
aktywnym poszukiwaniu możliwości uszkodzenia i przynoszenia cierpienia innym9. Jak
mówi Z. Skorny agresja jest to jedna z form dewiacji, która pojawia się w życiu społecznym. Głównie można ją zaobserwować w kontaktach międzyludzkich oraz w przypadku
gdzie mamy do czynienia z podmiotem agresji – agresorem i osobą stanowiącą jej przedmiot – z potencjalną ofiarą. Należy wspomnieć, iż agresja jest to również „zachowanie
występujące w formie ataku skierowanego przeciw określonym osobom lub przedmiotom,
wyrządzające szkody materialne lub moralne, będące wskutek tego przedmiotem dezaprobaty społecznej”10.
4. Środki masowego przekazu przyczyną niedostosowania społecznego młodzieży
XXI wiek jest czasem, gdzie środki masowego przekazu znacznie oddziaływują na
kreowanie wzorców osobowych u dzieci i młodzieży. Mass media, a więc telewizja, prasa,
radio, Internet oraz gry komputerowe mają istotny wpływ na kształtowanie postaw, zachowanie oraz system wartości. Zdarzają się sytuacje, gdzie mass media wpływają również
na rozwój zachowań nieakceptowanych społecznie oraz zachowań przestępczych11. Internet jest skarbnicą wiedzy i informacji. Można odnaleźć w nim praktycznie wszystko co nas
interesuje i co w danej chwili potrzebujemy wiedzieć. Gry sieciowe zazwyczaj balansują
pomiędzy poczuciem przewidywalności i bezpieczeństwem, a elementami wprowadzanymi do gry przez innych użytkowników12. Potęga Internetu jest tak wielka, że wpływa nie
tylko na myślenie poszczególnych grup ludzi, ale także na ich czyny. Sieć globalna jest
narzędziem kreowania świata realnego, manipulacji życia jednostek, grup społecznych, czy
ogromnych mas ludzkich. Istotną rolę w tej kwestii odgrywają gry komputerowe. Maluchy
już od najmłodszych lat są pod ich urokiem. Nie jest to zaskakujące, gdyż w grach komputerowych odnajdują to, czego w świecie realnym doświadczyć nie mogą. W grach komputerowych mogą jeździć samochodami, nurkować wiele kilometrów w głąb morza, zwiedzać nieznane zakątki świata, czy też stoczyć walkę z różnymi potworami, piratami mając
przy tym wiele żyć. Świat poznawanych w ten sposób kolorowych baśni, wciąga je na tyle,
że utożsamiają się z postaciami z gier. W świecie wirtualnym dziecko bez problemu może
odszukać różnorodne gry i zabawy. Aby przenieść się do innego lepszego świata potrzebuje zaledwie jednego kliknięcia myszką. I tak dzień po dniu… Po powrocie do rzeczywistości dziecko traci orientację, co wolno, a czego robić nie wolno. Z owych powodów dzieci
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rzucają się z okien myśląc, że posiadają nadzwyczajne siły i potrafią latać. Dopuszczają się
zachowań agresywnych, bijąc czy tez nawet próbując pozbawić innych ludzi życia. Czynią
tak, ponieważ błędnie myślą, że ludzie tak jak postacie z gier posiadają kilka żyć. Zadaniem pedagogów, rodziców jest wyznaczenie swoim podopiecznym granic i reguł jakie
obowiązują w świecie wirtualnym, a jakie w świecie realnym13.
5. Resocjalizacja młodzieży w polsce
Można wymienić bardzo wiele czynników wpływających na niedostosowanie społecznego młodzieży. Owe przyczyny można podzielić w sposób następujący: środowiskowe oraz biologiczne. Omawiając przyczyny biologiczne można wyróżnić czynniki genetyczne, upośledzenie umysłowe, właściwości systemu nerwowego, moment narodzin
(uszkodzenia okołoporodowe), zaburzenia hormonalne oraz zaburzenia czynności biochemicznych mózgu (niski poziom serotoniny predysponuje ludzi do zachowań impulsywnych oraz do przejawów zachowań agresywnych). Można stwierdzić więc, że czynniki
środowiskowe, które stanowią podłoże nieprzystosowania społeczne dzieci i młodzieży
mają odzwierciedlenie w środowisku rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym, środkach masowego przekazu oraz czynnikach makrospołecznych. Jednym z najważniejszych czynników, wywołującym problem nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży są warunki
środowiskowe rodziny. Bardzo istotną rolę odgrywa struktura rodziny, czyli sieroctwo,
półsieroctwo, rodzina rozbita, rola macochy oraz rola ojczyma. Trudna sytuacja materialna
może powodować utratę możliwości zapewnienia własnemu dziecku opieki (w przypadku,
gdy matka i ojciec pracują zawodowo). Brak wsparcia ze strony opiekunów, brak zrozumienia, kontroli oraz zainteresowania z ich strony, obojętny stosunek do dziecka, brak
reakcji na jego potrzeby, niekonsekwentne oddziaływania wychowawcze, stosowanie nieodpowiednich metod wychowawczych, liberalny lub zbyt rygorystyczny system wychowawczy, przecenianie, czy też niedocenianie możliwości i umiejętności swojej pociechy,
brak zainteresowania troskami dziecka (osobistymi, szkolnymi, rozwojem jego zainteresowań), niezaspokajanie potrzeb biologicznych, psychologicznych oraz społecznych młodego człowieka. Kolejnymi przyczynami niedostosowania społecznego są także wszelkiego rodzaju używki, narkotyki, zły wpływ rówieśniczy, czy omawiane w powyższej części
artykułu mass media14.
Polski system postępowania z nieletnimi przewiduje, iż zadania resocjalizacyjne w
stosunku do dzieci i młodzieży o mniejszym stopniu demoralizacji należą do szkoły i placówek pozaszkolnych. Wyżej wymienione szkoły podejmują zadania organizacji świetlic,
dożywiania, prowadzenia kół zainteresowań, otwartych boisk, a w czasie lata obozów,
kolonii oraz wycieczek. Młodzież, która jest zaniedbana wychowawczo i pozbawiona dostatecznej opieki w domu właśnie w takich placówka może odnaleźć pomoc i odpowiednie
wsparcie. W resocjalizacji nieletnich ważną rolę spełniają również poradnie specjalistyczne, a szczególnie poradnie psychologiczne, wychowawcze oraz zawodowe. Badają przyczyny trudności wychowawczych. Ponadto wyjaśniają rodzicom źródła trudności wychowawczych, wskazują im sposoby ich przezwyciężenia. Poradnie prowadzą również zajęcia
psychoterapeutyczne z dziećmi, współpracują ze służbą zdrowia, z opieką społeczną oraz
różnymi zakładami pracy itp. Młodzież i dzieci oraz o głębszym stopniu niedostosowania,
którym środowisko rodzinne nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej opieki, umieszczana
jest w zakładach wychowawczych, domach dziecka oraz domach młodzieżowych. Czyny
13
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przestępcze popełniane przez młodzież powyżej czternastego roku życia powoduje ingerencję organów bezpieczeństwa oraz resortu sprawiedliwości. Po wydanym orzeczeniu z
sądu dla nieletnich, małoletni przestępca może pozostać w rodzinie pod właściwą opieką
opiekuna lub rodziców. Może być również oddany pod nadzór kuratora sądowego lub skierowany do zakładu wychowawczego, czy też poprawczego15.
6. Święty Jan Paweł ii odnośnie współczesnych form komunikacji
Niewątpliwie Jan Paweł II często w swych wypowiedziach podejmował tematykę
mass mediów i ich oddziaływanie na ludzkość. Święty Jan Paweł II w swym Orędziu na
36. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu o nazwie Internet: nowe forum głoszenia Ewangelii poruszył kwestię rewolucyjnych przemian z dziedziny komunikacji oraz
przekazywania treści o charakterze informacyjno- komunikacyjnym. Internet, który z pewnością jest wyznacznikiem nowych przemian został określony mianem „nowego forum”,
„nowego horyzontu”. Papież Polak podkreślał, iż kryje on w sobie obietnice, ale także i
niebezpieczeństwa. Zauważył także, że świat cyberprzestrzeni stał się we współczesnym
świecie wyzwaniem dla Kościoła na następne tysiąclecia. Przesłanie to można odszukać w
słowach: „(…) wzywam cały Kościół do odważnego przekroczenia nowego progu, do
wpłynięcia na głębię cyberprzestrzeni (…)”. Święty Jan Paweł II podkreślał przesłankę
Internetu jako jedynie środka komunikacji a nie celu samego w sobie. Należy zauważyć, iż
jest to narzędzie, poprzez które można stworzyć idealne warunki do prowadzenia ewangelizacji. Owy proces ma szansę na powodzenie wyłącznie wtedy, gdy będzie on używany w
sposób kompetentny, z pełną świadomością zalet i wad. Zauważając liczne zalety Internetu
Jan Paweł II ostrzegał przed chwilowym charakterem pojawiających się w sieci komunikatów. Relatywny powiew różnorakich poglądów wyrażanych w sieci początkowo ironizuje
prawdę, aby następnie podważyć ją, odebrać jej przekaz oraz w ostateczności zastąpić ją
kłamstwem. Zdaniem Świętego Jana Pawła II mass media mimo tego, że oferują niezliczony zasób wiedzy i informacji oraz tego, ze zawierają w sobie ogromny potencjał dobra,
często używane są do celów złych i niosących przykre, a czasami wręcz niebezpieczne
konsekwencje. Ponadto Internet dość radykalnie oddziaływuje na ludzkie podejście do
czasoprzestrzeni. Dodatkowo, aby przybliżyć owy problem należy bliżej przyjrzeć się słowom Świętego Jana Pawła II, który mówił, iż aby pozyskać mądrość i zrozumieć świat
„(…) nie wystarczy gromadzić fakty, choćby najciekawsze, ale trzeba przyjąć względem
świata postawę kontemplacji, która pozwala dociekać głębszego sensu rzeczy w ich wzajemnej relacji w odniesieniu do całej rzeczywistości; należy pamiętać, iż Internet jako forum, na którym praktycznie wszystko jest dozwolone i niemal nic nie jest trwałe, sprzyja
relatywistycznemu sposobowi myślenie i nierzadko prowadzi do wyzbycia się osobistej
odpowiedzialności i zaangażowania”16.
Zakończenie
Z pewnością nie trzeba nikogo przekonywać, iż media obejmują swym zasięgiem
niemal wszystkich współcześnie żyjących ludzi. Niezwykle istotne jest, aby informacje
przekazywane przez telewizję, radio, czy Internet nie mijały się z prawdą i nie posiadały
15
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negatywnego wpływu na ludzkość. Człowiek z natury jest podatny na różnorakie oddziaływanie z zewnątrz. Potrzebuje autorytetu, przykładu, życiowego drogowskazu. Osobami
szczególnie narażonymi na negatywny wpływ mediów są osoby wkraczające w dorosłe
życie, niedojrzałe, które pracują jeszcze nad własną osobowością. Współczesne lata to
czas, w którym można zauważyć wzrost podatności na wzorce kreowane w telewizji, Internecie czy innych środkach masowego przekazu. Treści, które są tam publikowane jako
autorytatywne zarówno przez dorosłych jak i tych najmłodszych, skupiają uwagę dowolną
oraz mimowolną. W okresie poszukiwań własnych punktów odniesienia i wzorów do naśladowania współcześni nastolatkowie utożsamiają się z całą gamą idoli kreowanych przez
media. Jest to zależne w szczególności od tego, kto w danym czasie cieszy się popularnością oraz o kim ukazuje się największa ilość artykułów czy audycji. Ich autorytetami są
główniej aktorzy, dziennikarze, prezenterzy telewizyjni, sportowcy oraz popularni w ostatnich latach celebryci. Młodzi ludzie utożsamiają się ze swoimi idolami naśladując ich sposób na życie, zachowanie, sposób ubierania czy prezentacji własnego ja. Z przykrością
należy stwierdzić że, w większości przypadków nie są świadomi tego, że zazwyczaj są to
ludzie specjalnie „przygotowani” przez redaktorów artykułów do tego, aby pełnili role
autorytetów. Są to najczęściej osoby atrakcyjne zewnętrznie i wewnętrznie dla potencjalnego fana. W mediach panuje zasada, że im większą uwagę skupi na sobie dana osoba oraz
im większe wywoła zamieszanie wobec swojej osoby, tym lepiej dana informacja się
„sprzeda”. Przewaga osób zachowujących się w sposób negatywny, którzy zdaniem mediów są z reguły ciekawsi i budzący różnorodne emocje odbiorców, sprawia że dla dorastającej osoby ocenienie postaw jest bardzo trudne. Skutkiem tego, jest fakt, iż nastolatkowie w codziennym życiu nie potrafią odróżnić dobrego postępowania od złego. Jednakże
należy podkreślić, iż nie wszyscy ludzie propagowani w medialnej przestrzeni mają destrukcyjny wpływ na światopogląd współczesnej młodzieży. Należy zauważyć, iż zdarzają
się idole, odgrywający pozytywną role w procesie wychowania dorastającego człowieka.
Pomimo nietypowych form zachowania czy wyglądu przekazują młodym ludziom autentyczne wartości17.
Streszczenie
Media stały się powszechnie użytkowane przez społeczeństwo, a technologie oddziaływania mediów na ludzi zostały doprowadzone do perfekcji. Ludzie żyjący w XXI
wieku nieustannie wyrażają zainteresowanie takimi przekazami medialnymi. Przekazy
zamieszczane w mass mediach w znacznym stopniu nasycone są obrazami przemocy.
Można się na nie natknąć już w „kreskówkach”, filmach, w programach informacyjnych
oraz w grach komputerowych. Zawierające agresję sceny rozgrywają się w wirtualnej rzeczywistości i rodzą psychiczny dystans, co skutkuje tym, iż odbiorca obserwując zachowanie danej osoby, z którą często się identyfikuje. . Człowiek z natury jest podatny na różnorakie oddziaływanie z zewnątrz. Potrzebuje autorytetu, przykładu, życiowego drogowskazu. Osobami szczególnie narażonymi na negatywny wpływ mediów są osoby wkraczające
w dorosłe życie, niedojrzałe, które pracują jeszcze nad własną osobowością. Współczesne
lata to czas, w którym można zauważyć wzrost podatności na wzorce kreowane w telewizji, Internecie czy innych środkach masowego przekazu. Treści, które są tam publikowane
jako autorytatywne zarówno przez dorosłych jak i tych najmłodszych, skupiają uwagę
dowolną oraz mimowolną.
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Abstract
Media have become widely used by the public, and the technologies of the media
people have been brought to perfection. People living in the XXI century constantly express interest in such media messages. Transfers published in the mass media largely are
saturated with images of violence. You can often be found already in the "cartoons", films,
news programs and computer games. Containing aggression scenes take place in virtual
reality and generate psychological distance, which results in the fact that the recipient of
observing the behavior of a person, which often identifies. . Man is naturally susceptible to
various impacts from the outside. He needs the authority, example, life signpost. Persons
particularly vulnerable to the negative impact of the media are those that enter adult life,
immature, which will continue to run on its own personality. Modern summer is a time in
which there is an increase susceptibility patterns created on television, the Internet or other
media. The content that is published there as authoritative by both the adults and the children, and focus attention any involuntary.
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Małgorzata Chałupczak-Styczeń

Pęknięcie cywilizacji - ekspansja kultury wschodniej wobec cywilizacji zachodniej
Wstęp
O swoistym pęknięciu cywilizacji możemy mówić właściwie od samych początków
jej istnienia. Rozwój gospodarczy i idący za tym rozwój społeczny były silniejsze w jednych ośrodkach na czym traciły inne obszary. Początki cywilizacyjne to okres pełnego
rozkwitu wschodniej kultury. To na Bliskim Wschodzie wzrastały potęgi militarne a rodzące się tam państwa nabierały sił do ekspansji terytorialnych. W skutek wydarzeń historycznych, wojen i rewolucji przemysłowych obszary wschodnie traciły na znaczeniu na
rzecz zachodniej cywilizacji, która nabierała rozpędu do rozwoju. Wynalazki techniczne i
konsekwentnie wprowadzane nowe technologie doprowadziły do szybkiego rozwoju
głównych ośrodków na Zachodzie Europy. Spowodowało to nieproporcjonalny układ sił,
coraz silniejszy zachód poszerzał swoje wpływy i budował swoja potęgę gospodarczą.
Przy tym biedniejszy Wschód stawał się peryferiami cywilizacji. Podział stawał się coraz
bardziej widoczny i radykalny. Coraz mniej spraw łączyło te odległe obszary, co sprzyjało
pogłębianiu się różnic. Na zachodzie ustrój państwowy zdominowała demokracja podczas,
gdy wschód zmierzał w kierunku ustrojów niedemokratycznych, monarchicznych a nawet
autokratycznych. Równolegle powstawały dwa różne systemy i sposoby organizacji państwa. Wraz z rozwojem technologicznym wymiana międzykulturowa była coraz bardziej
powszechna. Dwa różne style wychowania i postrzegania świata zaczęły przenikać się
wzajemnie inspirując się do głębszego rozwoju.
Wraz z biegiem czasu i szybkim tempem rozwoju różnice między dwiema cywilizacjami znacząco się pogłębiły. Jest to widoczne przede wszystkim w sferze politycznych
uwarunkowań oraz w kwestii wierzeń i obrzędów. Do napisania tego artykułu skłoniła
mnie publikacja autorstwa Rogera Scrutona, pt.: „Zachód i cała reszta”.
W XXI wieku wzrosło zagrożenie terrorystyczne na całym świecie. Nierozerwalnie
związane są z tym wydarzenia rewolucyjne w państwach islamskich. Przepływ imigrantów
ze wschodniej półkuli na zachodnią powoduje lęk i liczne obawy o bezpieczeństwo obywateli wysoce rozwiniętych cywilizacji zachodnich. W obliczu licznych zamachów terrorystycznych, jak np. te z 13 listopada 2015 roku w Paryżu, w których śmierć poniosło ponad 130 osób a setki zostały ranne stajemy się coraz bardziej nieufni i z niechęcią przyjmujemy nowe doświadczenia. Zamachy są utożsamiane z przepływem imigrantów oraz z falą
uchodźców z państw objętych wpływami Państwa Islamskiego ISIS. Nie sposób oddzielić
od siebie dwóch istotnych pojęć: terroryzmu i islamu. W skutek wydarzeń politycznych,
religijnych. militarnych, ekonomicznych oraz społecznych nierozerwalnie łączymy ze sobą
te dwie kwestie. Przypisując tym samym możliwość czynienia zła wyłącznie wierze w
Mahometa i utożsamiając terrorystę z muzułmaninem. Czy obawy związane ze zmianami
politycznymi w państwach wschodnich i toczącymi się tam wojnami religijnymi są słuszne? Czy rzeczywiście islam jako silna religia odpowiada za wzrastające zagrożenie terrorystyczne? Czy muzułmanie nawołują do krzywdzenia innowierców, czy bronią sfery swoich wpływów przed wyniszczającą tradycję i wiarę cywilizacją zachodnią? Odpowiedzi na
te i inne pytania możemy śmiało szukać w przywołanej publikacji. Roger Scruton ukazał
nowe oblicze relacji między Wschodem a Zachodem świata. W sposób dobitny zwrócił
uwagę na zmieniające się stosunki i zależności między poszczególnymi państwami.
Wreszcie śmiało i bez obaw o krytykę, podkreślił że Zachód nie może czuć się bez winy
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wobec świata pogrążającego się w wojnie i kryzysie wartości moralnych. W poniższym
artykule spróbuję odpowiedzieć na pytanie czy rzeczywiście istnieje pewien podział, pomiędzy tak skrajnymi kulturami oraz jeśli tak, to z czego może on wynikać.
1. Rozłam cywilizacyjny
W przywołanej przeze mnie publikacji autor odwołał się do tezy postawionej przez
Samuela Huntingtona “o zderzeniu cywilizacji”. Teza postawiona w latach 80 –tych XX
wieku zyskała na aktualności w obliczu obecnych wydarzeń politycznych na świecie. Huntington przewidział konflikt kulturowy, walkę o ład moralny i poszanowanie wartości. W
wielowymiarowym świecie wyróżnił kilka cywilizacji, które zaczną ścierać się ze sobą o
własne miejsce na arenie światowej.
Tabela 1. Cywilizacje na świecie po 1990 roku, wyróżnione przez Samuela Huntingtona.

Źródło: D. Miłoszewska, Zderzenie Cywilizacji –mit, czy rzeczywistość?, Poznań 2008.
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Wśród wymienionych powyżej cywilizacji, pojawia się cywilizacja islamska. To
właśnie Islam najszybciej rośnie w siłę. To wyznawcy Mahometa skupieni w kręgu wymagającej posłuszeństwa wiary poszerzają swoje wpływy, najszybciej spośród wszystkich
innych religii świata.
Mapa poniżej obrazuje rozmieszczenie największych religii na świecie pod względem liczby wyznawców.
Mapa 1. Rozmieszczenie religii na świecie.

Źródło: Geografia polityczna, ludność na świecie, www.maximus.pl, (12.03.2016).

Islam to religia mająca wielowiekowe tradycje. Dyskusje na temat islamu nabrały
nowego wydźwięku w ostatnich latach, głownie w związku z coraz częstszymi i coraz
bardziej brutalnymi zamachami terrorystycznymi, o zorganizowanie których oskarżani są
muzułmanie emigrujący do państw wysoce rozwiniętych. Nowe spojrzenie na relacje pomiędzy mieszkańcami Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych a muzułmanów dodają
wydarzenia z 11 września 2001 roku, wówczas w wyniku zamachów terrorystycznych
przeprowadzonych na terenie USA dokonano swoistego podziału świata1. Wyodrębniono
część, utożsamianą z Zachodem w której dominuje wolność i demokracja oraz obszar braku tej wolności, fanatyzmu religijnego i zacofania cywilizacyjnego, te określenia przyporządkowano państwom Wschodnim. Już Huntington twierdził, iż próba przeniesienia uniwersalizmu zachodniego na inną część świata, która silnie broni swojej kultury i religii
spowoduje konfrontację, której nie będziemy w stanie kontrolować2.
2. Cywilizacja Zachodnia
W przywołanej książce, która stała się podstawą do napisania tego artykułu, cywilizacja
zachodnia została poddana krytyce. Krytyka dotyczy nie tyle cywilizacji jako stopnia rozwoju
ale opiera się głownie na niechęci do konsumpcyjnego stylu życia i braku poszanowania wartości, niegdyś uznawanych za ważne i trwałe. Cywilizacja zachodnia oparta głownie na przyna1
2

J. Piwowarski, Fundamentalizm islamski a terroryzm w XXI wieku, Kraków 2013, S. 111.
R. Scruton, Zachód i cała reszta, globalizacja a zagrożenie terrorystyczne, Poznań 2003, s. 3.
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leżności terytorialnej oraz jurysdykcji prawnej została pozbawiona w znacznej mierze więzów,
które mogłyby być lepiszczem dla rozległych społeczeństw. Swoistym łącznikiem społecznym
mogłaby być wspólnie wyznawana religia. Jednakże w skutek licznych migracji i ciągłego
przepływu ludności z różnych kręgów kulturowych niemożliwym jest zunifikowanie systemu
wierzeń w celu zacieśniania więzów społecznych.
Przynależność terytorialna związana jest głównie z przyjęciem za słuszne panujących reguł politycznych, które są nietrwałe i zależne od obecnego układu sił na arenie
międzynarodowej. Brak stabilnych fundamentów do budowy silnego i trwałego społeczeństwa spowodował pojawienie się kryzysu wartości. Dynamiczne zmiany społeczne i gospodarcze związane z globalizacją obnażają w pewnym sensie brak podłoża religijnego
wśród społeczności zachodniej i świadczą o słabości jej więzów wśród członków społeczeństwa zachodniego, zwanego również mutikulturalnym3.
3. Cywilizacja Wschodnia
Skupiona wokół jednego systemu wartości, bardzo konserwatywna, szanująca wielowiekowe tradycje religijne. Walcząca. Cywilizacja wschodnia utożsamiana wielokrotnie z
brakiem postępu cywilizacyjnego, słabym rozwojem gospodarczym i społecznym wreszcie
zacofaniem i brakiem poszanowania elementarnych praw człowieka. Obszar, na którym
przewaga siły nadal stanowi o wyższości racji a instytucja państwa służy do pilnowania porządku, dyscyplinowania obywateli i egzekwowania ustanowionych zakazów. Taki obraz to
chyba najczęściej pojawiające się wzmianki i doniesienia na temat państw wschodu. Obecnie
cywilizację wschodnią utożsamiamy z jedną panującą religią. Jest to Islam. Równie zniekształcony obraz rzeczywistości dotyczy muzułmanów, których najczęściej utożsamiamy z
terrorystami4. Islam to obecnie najszybciej powiększającą się religia na świecie. Liczba wyznawców rośnie w zastraszającym tempie, obecnie jedynie 20 % wiernych, to rdzenni Arabowie, niesłusznym jest więc utożsamianie tej religii wyłącznie z kulturą arabską5.
Muzułmanie zamieszkują obecnie na całym świecie. Największe ich skupiska pozostają nadal na obszarach państw bliskiego i dalekiego wschodu oraz w północnej i środkowej części kontynentu afrykańskiego. Islam to wyjątkowa religia, w której doceniane jest
poświęcenie, oddanie a nawet śmierć w imię wiary. Religia dla muzułmanów jest święta.
Jakkolwiek podchodzimy do tego nastawienia, należy zwrócić uwagę na niezwykły wpływ
islamu na proces kształtowania się społeczeństwa wschodniego. W przeciwieństwie do
rozproszonego zachodu, społeczeństwo wschodnie posiada silne więzy religijne. Wynikają
one najczęściej z relacji rodzinnych, plemiennych, zakorzenionych głęboko w naturze
człowieka. Są to więzy, bardzo trudne do zerwania. Nie można o nich zapomnieć i się ich
wyprzeć. Całokształt relacji jakie panują między wyznawcami islamu, powoduje, że są oni
ze sobą bardzo związani, gotowi do wsparcia współwyznawcy ale i do walki z niewiernym, który wkracza na ich terytorium6.
4. Wschód czy Zachód. Kto będzie potęgą?
Dwie rozbieżne koncepcje życia, czyli koncepcja związana z jurysdykcją terytorialną i druga, koncepcja pobożności i więzów religijnych ścierają się ze sobą w świecie, w
którym przekraczanie granic stało się łatwe. Jest to proces, który rzutuje na kształt relacji
3

Tamże, s. 78-80.
Tamże, s. 98.
5
Tamże.
6
Tamże, s. 101.
4
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politycznych i gospodarczych na całym świecie. W przywołanej przeze mnie publikacji,
postawiona została hipoteza, że islamski terroryzm będzie się rozrastał z powodu niedostosowania polityki imigracyjnej do potrzeb emigrantów ze wschodu. Emigranci muzułmańscy nie odnajdują się w rzeczywistości jaka determinuje zachodnią cywilizację. Emigrantom z państw wschodnich brakuje wartości związanych z procesem narodowotwórczym.
Nie mogą przez to włączyć się aktywnie w otaczający ich porządek polityczny i społeczny.
W poszukiwaniu lepszych warunków życia, przeniosą się do świata z którym nie będą
czuli się związani emocjonalnie. Zachodnie superpaństwo dla emigrantów wyznających
islam jest wyłącznie miejscem lepszego ekonomicznie życia. Nie wiążą się z nim emocjonalnie ani kulturowo7.
Istnieje wiele czynników które doprowadziły do tak niebezpiecznych relacji pomiędzy muzułmańskimi imigrantami a obywatelami państw zachodnich. Wśród tych niekorzystnych sytuacji należy wymienić przede wszystkim niedostosowanie polityki imigracyjnej do zaistniałej sytuacji, pozwolenie na swobodne podróżowanie po całym świecie
bez konieczności wcześniejszego zapoznania się z kulturą odwiedzanego obszaru. Za błędy popełnione za sprawą propagowanej polityki państw zachodnich należy uznać ponadto:
• aprobatę dla "wielokulturowości" jako elementu edukacyjnego,
• przywiązanie do dostatniego życia,
• akceptację działalności korporacji międzynarodowych a także rozszerzanie granic
"wolnego handlu"8.
Największym problemem z jakim nie potrafi uporać się społeczeństwo zachodnie
jest sytuacja, w której obniżona została wartość autorytetu jurysdykcji terytorialnej i brak
poszanowania prawa świeckiego.
Wnioski
W historii wyróżniono już wiele podziałów, zarówno tych kulturowych jak i politycznych, i gospodarczych. Podział cywilizacyjny to nowe pojęcie, które niesie za sobą
poważne konsekwencje w postaci konfrontacji dwóch najsilniejszych ośrodków. W omawianym przypadku, do starć dochodzi pomiędzy obywatelami dwóch różnych kultur, stylów wychowania i sposób życia. Z przyczyn religijnych podziałów mieszkańcy wschodniej
cywilizacji to zazwyczaj muzułmanie, opierający swoje istnienie na wierze i oddaniu. Zachód trudno zdefiniować na podstawie religijnych preferencji. To w dużej mierze mieszanka wyznań o różnym pochodzeniu.
Utożsamianie terroryzmu z islamem nie jest do końca słuszne. Oczywiście należy
przyjąć za fakt, że organizatorami i wykonawcami zamachów terrorystycznych w ostatnich
czasie są w dużej mierze islamiści. Są to jednak członkowie radykalnych ugrupowań, skupiających bojowników, którzy oddają swoje życie w ramach walki o utworzenie imperium
Państwa Islamskiego. Nie każdy wyznający wiarę w Mahometa to bojownik islamski, który gardzi obca kulturą. Samo istnienie Państwa Islamskiego i rozpętanie licznych wojen
religijnych jest niekorzystnym efektem ingerencji i próby narzucenia zachodniego stylu
życia na obszary, które nie były ku temu przygotowane. Istnieją teorie sugerujące, ze to
dzięki zachodniemu rozwojowi i wzrastającej roli mocarstw zachodnich, nastąpiło pewnego rodzaju „zachłyśnięcie” kulturą zachodnią. Większość pierwszych przywódców państw
niedemokratycznych, takich jak Libia, Syria, Egipt, Iran zdobywała wykształcenie na za7
8

J. Piwowarski, Fundamentalizm islamski a terroryzm w XXI wieku, Kraków 2013, S. 115.
R. Scruton, dz. cyt., s. 126.

21

chodnich uczelniach wyższych9. Osoby te miały zatem kontakt z nowoczesnymi technologiami i przeskokiem cywilizacyjnym. Mimo wszystko nie przenosiły tych doświadczeń na
grunt własnego państwa, głównie z pogardy tym co zachodnie, nowoczesne. Utożsamiając
przez to współczesną zachodnią cywilizację z brakiem moralnych wartości i swoistym
upadkiem społeczeństwa, jakie istniało w ich świadomości.
Obecnie jesteśmy świadkami przepływu kultur. Zachodnia wpływa na obszary niegdyś dostępne wyłącznie dla silnych więzów religijnych, wschodnia zaś organizuje miejsce na swój rozkwit w państwach wysoce rozwiniętych. W obliczu tak intensywnego przepływu osób i dóbr, to nic dziwnego. Problemem budzącym niepokój jest jednak niedostosowanie polityki imigracyjnej do potrzeb emigrantów z różnych stron świata. Starcie się
cywilizacji to sytuacja patowa, z której trudno znaleźć wyjście. Nie możliwa jest całkowita
separacja. Nie uda się uniknąć wpływów jednej kultury na drugą. Jedynym rozsądnym
rozwiązaniem na obecną chwilę jest próba podjęcia dialogu. Takiego, który przy zawieszeniu broni i ataków militarnych mógłby doprowadzić do wspólnej egzystencji na bliskim
terytorium. Niestety należy przyjąć za prawdę, że obecnie podejmowane działania w celu
zmniejszenia wpływów kultury wschodniej nie przynoszą pożądanego efektu. Zachodnie
superpaństwo dominuje siłą gospodarczą i militarną, nie panuje natomiast nad możliwościami gromadzenia się i jednoczenia wśród muzułmanów.
O słuszności danej kultury i sposobu życia każdy musi zadecydować w obliczu własnego sumienia. Warto jednak zastanowić się nad tym, czy zachodnia cywilizacja nie przysłużyła się obecnemu konfliktowi religijnemu na świecie. Być może interwencje podejmowane przez najsilniejsze mocarstwa świata w celu nawracania do demokratycznego
stylu życia są równie niebezpieczne jak islamski terroryzm.
Streszczenie
Cywilizacja to najwyższy poziom rozwoju społecznego i kulturowego. Od początków istnienia świata był on podzielony, na rodzące się ośrodki państwowe, które gospodarowały większym mieniem i miały lepsze warunki do rozwoju oraz na te, które borykały
się z licznymi problemami. Cywilizacja nigdy nie była jednorodnym tworem. Zmiany,
które nastąpiły na przestrzeni wieków a zwłaszcza na przełomie wieku XX i XIX utworzyły podział na dwie najbardziej odznaczające się cywilizacje, zachodnią i wschodnią. Obie
silne, obie z wielowiekową tradycją i kulturą. Każda z nich rozwija się w innym tempie
kierując się różnymi priorytetami. Podział istniał od zawsze, swoiste pęknięcie nastąpiło w
wyniku procesów politycznych i gospodarczych jakie zawładnęły światem w ostatnim
stuleciu.
Artykuł powstał na podstawie książki Rogera Scrutona pt” Zachód i Cała reszta”.
Książka ta była bodźcem do przemyślan związanych z trwającym kryzysem migracyjnym
oraz coraz częstszymi zamachami terrorystycznymi, o które słusznie są oskarżani radykalni bojownicy islamu.
W artykule podjęłam próbę wyjaśnienia zależności i czynników, które mogły mieć
wpływ na zaostrzający się konflikt w ramach podzielonej cywilizacji. Trwające wojny
religijne i organizowane zamachy terrorystyczne na zachodzie Europy uwydatniają braki w
podejmowanych działaniach. Wzrastające zagrożenie terrorystyczne ze strony islamskich
bojowników budzi niepokój nawet wśród dotychczasowych potęg militarnych. Czy dwie
tak bardzo zróżnicowane kultury mogą współistnieć obok siebie? Czy musi dojść do zmarginalizowania jednej z nich? W obliczu ostatnich wydarzeń pojawia się coraz więcej pytań,
9
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związanych nie tylko z bezpieczeństwem ale również tych o dalszy rozwój sytuacji. Cywilizacja wschodnia za sprawą muzułmanów wkracza na obszar dotychczasowej demokracji,
równości i wolności słowa, i wyznania.
Summary
The kind of rupture of civilization, we can speak properly from the very beginning
of its existence. Economic development and reaching for the social development were
stronger in some centers on the losing other areas. The beginnings of civilization is the
period of full flowering eastern culture. It is in the Middle East increased military powers
and the emerging countries there grew in strength for territorial expansion. As a result of
historical events, wars and revolutions eastern industrial areas lost in importance for
Western civilization, which took on a momentum of development. Technical inventions
and consistently introduced new technologies led to the rapid development of major
centers in Western Europe. This resulted in a disproportionate balance of power, getting
stronger West expanded its influence and build their economic power. At the East became
poorer periphery of civilization. The division became more and more visible and dramatic.
Fewer and fewer things in common these remote areas, which contributed to the deepening
of differences. In the west the state system dominated democracy while heading east
towards undemocratic regimes, monarchical and even autocratic. In parallel, they formed
two different systems and ways of organization of the state. With the development of
technology intercultural exchange was becoming more and more common. Two different
parenting styles and perception of the world began to penetrate each inspired to a deeper
development. With the passage of time and the fast pace of development of the differences
between the two civilizations have deepened considerably. This is evident above all in the
sphere of political conditions and on the beliefs and rituals.
To write this article prompted me publication by Roger Scruton, Fri .: "The West and
the rest”. In the twenty-first century it has increased the terrorist threat around the world.
They are inextricably linked with the revolutionary events in Islamic countries. The flow of
immigrants from the eastern to the western hemisphere causes anxiety and a number of
concerns about the safety of the citizens of highly developed Western civilization. In the face
of numerous terrorist attacks, for example. Those of 13 November 2015 in Paris, which
killed more than 130 people and hundreds were injured, we become increasingly wary and
reluctant welcome new experiences. The attacks are identified with the flow of immigrants
and with the wave of refugees from countries under the influence of the Islamic State ISIS. It
is impossible to separate the two important concepts of terrorism and Islam. As a result of
political, religious. military, economic and social inextricably we combine together these two
issues. By assigning the same opportunity to do evil only believe in Muhammad and
identifying terrorist with a Muslim. Are concerns about political changes in the Eastern
countries and the ongoing religious wars there are correct? Is Islam really a strong religion is
responsible for the increasing terrorist threat? Are Muslims urge to harm dissenters, or
defend their sphere of influence before the destructive tradition and faith of Western
civilization? The answers to these and other questions, we can confidently look in the cited
publication. Roger Scruton revealed the new face of the relationship between East and West
of the world. The way pointedly drew attention to the changing relationships and
dependencies between countries. Finally, boldly and without fear of criticism, he stressed
that the West can not feel no guilt to the world sinking in war and crisis of moral values. In
this article I will try to answer the question whether in fact there is a division between so
extreme cultures and, if so, with what may result.
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Agnieszka Kaźmierczak

Nowe formy przestrzeni - zagrożenia dla człowieka
Wstęp
W momencie stworzenia przestrzeni świata wirtualnego przez człowieka, ludzkość
weszła na nowy obszar możliwości działania i przekazu. Kiedy w roku 1968 Ivan Sutherland stworzył pierwszy interfejs w postaci hełmu HMD (head- mounted display) otworzyła
się „brama do innego świata”, jakim jest trójwymiarowa przestrzeń elektroniczna. Doprowadziło to do powstania nowego wymiaru, jakim jest cyberprzestrzeń rozumiana jako
„[…] witalność nieograniczona przestrzenią i czasem, [jako] domena bitów- matematycznie uporządkowanych kodem binarnym abstrakcyjnych rzeczywistości”1. Bardziej literacko i metaforycznie określił to J. P. Barlow założyciel Fundacji Elektronicznego Pogranicza: „cyberprzestrzeń, w obecnym kształcie, ma dużo wspólnego z XIX wiecznym Dzikim
Zachodem, pograniczem. Jest rozległym terytorium, nieopisanym, niejednoznacznym kulturowo i prawnie, sprawiającym trudności w poruszaniu się, a zarazem otwartym na zasiedlenie. Wiele instytucji już rości sobie prawa do tego miejsca, choć faktyczni tubylcy są
niezależni i samotni, czasem aż do granic socjopatii. Jest doskonałym miejscem dla wyrzutków społecznych i nowych idei na temat wolności” 2. Z definicji tych wynika, że określenie pojęcie przestrzeni wirtualne należy szukać na pograniczu informatyki, filozofii i
potocznego rozumienia. W filozofii rozumienie wirtualności jest tożsame z tym, co potencjalne, czyli tym co nie jest aktem. W Słowniku PWN odnajdujemy dwa rozumienia wirtualności: filozoficzne i informatyczne. Wirtualny to: „1. stworzony w ludzkim umyśle, ale
prawdopodobnie istniejący w rzeczywistości lub mogący zaistnieć 2. wykreowany na
ekranie komputera, telewizora, ale tak realistyczny, że wydaje się rzeczywisty”3. W rozumieniu potocznym wirtualność kojarzy się z nierzeczywistością, z abstrakcją. Rozumienie
to prowadzi do stwierdzenia, że rzeczywistość wirtualna posiada wszystkie cechy rzeczywistości w ogóle, oprócz jednej- realności. Nie przeszkadza to jednak człowiekowi współczesnemu w coraz powszechniejszym korzystaniu z jej możliwości. Przenosi on coraz
wyraźniej swoje życie do cyberprzestrzeni. Realność rzeczywista i wirtualności stają do
siebie w relacji, przenikają się, co w konsekwencji prowadzi do zatarcia się granicy między tym co empiryczne i tym co wygenerowane przez maszynę. W. Welsch opisuje to
zjawisko twierdzenie, że „[…] wstępując w wirtualny świat jak w realny, dostajemy konkretnego doświadczenia, że wirtualności także bywa realnością, a stąd może zrodzić się
przypuszczenie, że wszystko co realne z innego punktu widzenia, jest wirtualne”4. Na obszarze tych dwóch światów znajduje się świadomość człowieka, oraz elementy, które
kształtują jego tożsamość. Czy jednak w tak zmiennej i nieokreślonej rzeczywistości, jakim jest przestrzeń wirtualna możemy mówić o tożsamość istoty ludzkiej? Aby odpowiedzieć na to pytanie przedstawię analizy aktywności człowieka współczesnego w przestrzeni wirtualnej na podstawie badań statystycznych, następnie wyjaśnię pojęcie tożsamości,
oraz przedstawię zagrożenia i szanse wynikające z ukształtowania się nowego zjawiska
1

M.
Konieczak,
Poszukiwanie
tożsamości
w
cyberprzestrzeni.http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2011/ referaty2011/konieczniak.pdf [wejście 11.02.2013].
2
Tamże., s. 2.
3
Wirtualność, [w:] http://sjp.pwn.pl/slownik/2536590/wirtualny [wejście 11.02.2013].
4
M Ostrowicki, Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki, Kraków 2006, s. 26.
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jakim jest labilna tożsamość wirtualna. W podsumowaniu przeanalizuję współczesne formy wyrazu tożsamościowego człowieka, które określają go na obszarach aktywności własnej jak praca, komunikacji interpersonalna oraz działalności kulturowa i społeczna,jednak
bardzo mocno związane z wpływem powstania i ingerencji nowych technologii w egzystencję istoty ludzkiej.
1. Obecność przestrzeni wirtualnej w życiu człowieka
Według badań CBOS z czerwca 2012 roku ponad połowa, bo aż 56% Polaków korzysta regularnie z Internetu, czyli przynajmniej raz w tygodniu. Jest to bardzo duży wzrost
w stosunku do ostatnich dziesięciu lat. W roku 2002 tylko 17% dorosłych Polaków korzystała z możliwości przestrzeni wirtualnej regularnie. Samo użytkowanie przestrzeni online
przez przeciętnego obywatela RP odbywa się najczęściej w domu. Z tej metody korzysta
aż 97% respondentów. W następnej kolejności korzystają w szkole lub pracy (45%). Najrzadziej w kawiarenkach internetowych (2%), oraz innych form dostępu jak np. sieci bezprzewodowe w centrach handlowych lub bezpłatnych strefach dostępu miejskiego (13%).
Zauważalna jest tendencja do zmniejszania się korzystania z tzw. stałego łącza. Rozwój
systemów łączności bezprzewodowej spowodował wzrosła liczba internautów korzystających z indywidualnej sieci tego rodzaju. 92% respondentów korzysta z tej formy łączności
poza domem, a 65% w domu5. Wśród osób korzystających z internetu w domu dominują
studenci, właściciele firm, oraz pracownicy etatowi i zatrudnieni na część etatu. Do tej
grupy zaliczamy również osoby, które posiadają pod opieką dzieci do lat 186.
Wśród osób korzystających z możliwości świata wirtualnego dominują osoby w
wieku 18-24 lat według badań CBOS-u7 oraz 15-19 lat według raportu World Internet
Projekt Polska 20118. Cechuje je regularność interakcji między świtem internetu a działanie własnym w świecie realnym. Regularność korzystania z możliwości strefy online łączy
się z takimi czynnikami jak poziom wykształcenia jednostki, miejsce zamieszkania, wykonywaną pracą oraz płcią9. W 2011 roku w Polsce wśród osób o wykształceniu wyższym
85% z nich korzystało z możliwości strefy wirtualnej.Studenci i uczniowie aż w 100%
korzysta z tej formy zdobywania informacji. O wykształceniu podstawowym tylko 19% z
nich wchodziło w obszary przestrzeni wirtualnej, z wykształceniem zawodowym 52%, a z
średnim 71%10. W 2012 roku tendencja ta wśród badanych respondentów CBOS utrzymała
się. Z internetu korzystali niemal wszyscy dorośli posiadający wykształcenie wyższe
(94%) i ponad dwie trzecie ankietowanych z wykształceniem średnim (69%), a najrzadziej
osoby z wykształceniem zawodowym (38%) i podstawowym (21%)11. Osoby młodsze
częściej korzystają z internetu. Poruszanie się dla nich w świecie onlinestało się jednym z
powszechniejszych sposobów zdobywania wiedzy. Osoby starsze rzadziej korzystają z
możliwości przestrzeni wirtualnej12.

5

Zob. Komunikat z badań CBOS Korzystanie z internetu, Warszawa, czerwiec 2012, s. 1-5.
Zob. World Internet Projekt Polska 2011, s. 23.
7
Zob. Komunikat z badań CBOS Korzystanie z internetu, Warszawa, Czerwiec 2012., s. 5.
8
Zob. World Internet Projekt Polska 2011, s. 21.
9
Zob., Tamże., s. 21.
10
Zob. ,Tamże., s. 21.
11
Zob. ,Komunikat z badań CBOS Korzystanie…, s. 2.
12
W wieku 45-54poziom korzystania z internetu wynosi 52%, w wieku 55-64 34 %, a w wieku
powyżej 65 lat tylko 11 %. -Zob. ,Tamże.
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Zauważalne jest coraz częstsze przenoszenie prozaicznych czynności życia codziennego w sferę wirtualną. Według badań CBOS-u z 2012 roku co piąty dorosły Polak robi
zakupy przez internet. Do rzeczy najczęściej kupowanych należy odzież, obuwie, sprzed
elektroniczny, oraz artykuły dziecięce, motoryzacyjne i edukacujne w postaci e-booków i
audiobooków. Trzy piąte z internautów korzysta z wirtualnych kont bankowych, a co trzeci pobiera darmowe programy, muzykę i filmy. 9% internautów korzysta z elektronicznego
dostępu do archiwów czasopism, oraz uczestniczy w debatach na serwisach zamkniętych
(wymagających wcześniejszego zalogowania się). Niemal połowa internautów korzysta z
komunikatorów tekstowych. Stanowią oni 47% respondentów. 36% robi to przy użyciu
komunikatorów głosowych typu np. Skype13.
Dużą popularnością wśród osób wchodzących w obszar wirtualnego realis cieszą się
portale społecznościowe typu faacebook lub nasza klasa. Korzysta z nich aż 59% internautów. Podstawowym celem do jakiego zostają użyte jest podtrzymanie kontaktów towarzyskich. 19% respondentów poszukuje nowych znajomości za ich pośrednictwem. Wykorzystywane są one również do pozyskiwania informacji dotyczących życia prywatnego innych
osób, oraz wymiany materiałów i różnego rodzaju treści jak np. muzyka, filmy, informacje
o wydarzeniach kulturalnych14.
Badania te dowodzą, że coraz częściej człowiek współczesny sięga do możliwości
sfery wirtualnej i przenosi na jej obszary swoją aktywność. Wchodząc w tak niestabilny i
mozaikowo aksjologicznie świat staje przed dylematem określenia swojej tożsamości, oraz
próby samookreślenia.
2. Pojęcia tożsamości
Sam termin „tożsamości” pochodzi z filozofii. Rozumiany jest on w dwojaki sposób. W pierwszym znaczeniu oznacza bycie takim samym lub tym samym. Jest to tożsamości numeryczna lub jakościowa. W tym znaczeniu pytami o podobieństwo danych rzeczy do siebie. Jest to myślenie w kategoriach logicznych. Zastanawiamy się, czy możemy
mówić o jednej rzeczy tego samego rodzaju w obszarze bytów ożywionych, czy o wielu
różnych. Inne rozumienie tożsamości przedstawia J. Lock. Odróżnił on treść przedmiotu,
od tego czym dany przedmiot jest. Analizując tego rodzaju tożsamość pytamy, o to czym
jest, lub kim jest dany przedmiot. Lock twierdzi przy tym, że „[…] dwie rzeczy tego samego rodzaju nie mogą się dokładnie w tym samym miejscu i w tym samym czasie”15.
Miejsce i czas określa jako kryterium stwierdzenia tożsamości przedmiotów martwych i
organizmów żywych. Dla określenia tożsamości dwojga ludzi filozof przewiduje dodatkowe kryteria- uczestnictwo w jednym życiu oraz posiadanie miana osoby. Dla Locka
bycie człowiekiem i osoba nie było tym samym. Termin człowiek odnosił się do biologiczne obszaru życia istoty ludzkiej. Określenie osoba obejmuje natomiast wszystko to, co
jest wyrazem czysto ludzkiego działania, czyli inteligencję i zdolność namysłu nad sobą
samym16. Często te dwie tożsamości określane są dla ułatwienia terminami angielskimi:
same dla określenia pierwszego typui selfdla drugiego. We współczesnej literaturze psychologicznej i filozoficznej najczęściej dla określenia tożsamości człowieka używa się
rozumienia zawartego w typie self17.
13
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Pojęcie tożsamości należy odróżnić od pojęcia osobowości, charakteru lub temperamentu. Mimo, iż terminy te często używane są zamiennie, to nie obejmują swoim zakresem tego samego obszaru aktywności istoty ludzkiej. Badając osobowość, temperament
lub charakter człowieka dowiadujemy się jaki on jest, czyli np. co lubi, jakie preferencje
zachowania w danej sytuacji przedstawia oraz jak reaguje na elementy stresogenne. Parametry te opisują najbardziej typowe zachowanie danej osoby w danej sytuacji. Znajomość
ich pozwala na przewidzenie tego, jak się ktoś zachowa. Analizując zagadnienie tożsamości człowieka dowiadujemy się kim jest. Samo pojęcie jest trudne do zdefiniowania i jednoznacznego określenia. Szereg filozofów i psychologów posiłkowało się z próbą zdefiniowania tego zagadnienia. B. Russell pisał, że „[…] tożsamość to nic innego jak zbiór
właściwości czy faktów związanych z danym kimś (kogo można wskazać, np. palcem), a
określić czyjaś tożsamość, to wyliczyć fakty czy tez podać listę właściwości charakteryzujących tego kogoś. Te fakty określane są często jako biograficzne”18. W tym znaczeniu
tożsamość będzie elementem składowym pojemności pamięci autobiograficznej wyrażonej
w reprezentacjach poznawczych właściwości istotnych dla danego człowieka, oraz reprezentacji jakiejś części siebie samego. Inne rozumienie tożsamości przedstawia polski psycholog J. Madrosz- Wróblewska. Pisze, że „[…] na tożsamość składają się elementy wiedzy o własnej osobie, które są w najwyższym stopniu charakterystyczne dla Ja, którym
podmiot przypisuje szczególną wagę. […]”19.
E. Erikson definiuje tożsamość „[…] jako nabyta w procesie rozwoju przekonanie,
że wewnętrznej niezmienności i ciągłości towarzyszą niezmienność i ciągłość znaczenia
własnej osoby dla innych ludzi. Tożsamość to poczucie, że jest się kimś unikalnym, a jednocześnie zintegrowanym w obrębie społecznego układu odniesienia, w którym pełni się
określoną rolę, zgodnie z która można postępować”20. Podobne stanowisko zajmuje W.
Schlenker. Twierdzi on, że mianem tożsamości można określić obraz danej jednostki w
świadomości ludzi go otaczających. Za jej komponenty uważa fakty, konstrukty, przekonania, wartości, standardy postępowania i składniki obrazowe tworzące całościowy portret
jednostki jako istoty społecznej21.
Na gruncie nauk humanistycznych istnieje wiele definicji i określeń tożsamości
człowieka. W tak dużej różnorodności myśli i założeń można odnaleźć jednak pewne
wspólne elementy. Najczęściej wymienianymi kryteriami określającymi tożsamości człowieka są: poczucie własnej spójności, poczucie ciągłości, względnej niezmienności własnej osoby oraz poczucie odrębności od otoczenia. To właśnie te podstawowe kryteria
pozwalają nam określić, czy tożsamość danego człowieka jest ukształtowana.
3. Tożsamość a świat wirtualny
Kryteria opisane powyżej nie odnoszą się jednak do rzeczywistości wirtualnej. Nie
zachodzą tutaj relacje społeczne, tylko pomiędzy maszyną a człowiekiem. Jest to bardzo
specyficzna relacja. „Związek człowieka z urządzeniem nie jest traktowany w kategoriach
użytkowych, jest to raczej współistnienie na tej samej płaszczyźnie- człowiek i urządzenie
prowadzą dialog, w pewnym sensie człowiek staje się urządzeniem, które traktowane jest
jak elektroniczny partner. Sztuczna rzeczywistość jest środowiskiem przestrzennym, zdol18

Tamże., s.59.
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nym do zamanifestowania się człowiekowi poprzez światło i dźwięk, angażując odbiorcę i
powodującym zaitrygowanie – jakby sztuczna rzeczywistość na swój sposób wciągała,
zapraszała człowieka do wspólnego tworzenia lub zaistnienia. Jest jako potencjalne i zdolne do współtworzenia z odbioru medium, podbudowujące działania człowieka, swoiście
wspomagające ludzkie możliwości w procesach interaktywnego oddziaływania”22. W obszarze tego rodzaju oddziaływania tworzą się dwie tożsamości : człowieka off i człowieka
on. Człowiek off istnieje w świecie realnym. Jego tożsamość wyznacza się poprzez wskaźniki opisane wcześniej. Człowiek on istnieje w przestrzeni wirtualnej poprzez swojego
awatara, kamerę lubwpis na blogu. Nie jest to tożsamość stała. Do świata wirtualnego istota ludzka może wchodzić, lub nie. Może podejmować interakcje z maszyną, lub nie. To
czy przyjmuje tożsamość człowieka on zależy tylko i wyłącznie od jego preferencji, ponieważ na obszarze rzeczywistości wirtualnej to on określa kim jest23. Istota ludzka musi
podjąć wysiłek, aby zdefiniować siebie w tak wąskim obszarze możliwości jakie daje maszyna. Z drugiej jednak strony rzeczywistość wirtualna jest pewnego rodzaju formą „elektronicznego raju”. Welch opisuje ryzyko wynikające z samodefiniowania się człowieka w
obszarze cyberprzestrzeni. Pisze: „podmiot może utracić przywilej wyboru [świata w którym egzystuje], nie ze względu na nieświadome pomieszanie sfer, ale ze względu na postępujące przyswajanie i przyzwyczajanie się do doskonalszej formy ‘realnego’, tj. świata
elektronicznego rzeczywistości wirtualnej. Świadomość „wchłania” sferę wirtualną, sposoby w niej działania i wzorce doświadczenia, które mogą się stać jedynym wzorcem działania. Doświadczenie rzeczywistości elektronicznej jest zapośredniczone poprzez technologię, która jakby ochrania i zabezpiecza wirtualność przed porównaniem ze światem realnym, interaktywny interfejs jest strażnikiem bezpiecznej egzystencji w wirtualności. Dokonując wyboru świata elektronicznego, człowiek wybiera świat, w którym może lokować
myśli, wyobrażenia, umieszczać samego siebie lub prowadzić równoległe do rzeczywistości życie, egzystować”24. Człowiek dzięki swojemu awatarowi może przybrać nowe, doskonalsze ciało. Przykładem tej formy samokreowania się człowieka w przestrzeni wirtualnej są gry Second Life. W tym świecie nie ma słabości takich jak choroby, starość czy
niepełnosprawność. Wszyscy są młodzi i piękni. Nie są ograniczeni żadnymi zasadami
moralnymi, czy prawami. Tylko od nich zależy, jaką płeć wybiorą, kolor włosów czy budowę ciała. „Ten elektroniczny świat w komputerze jest tak skonstruowany, że użytkownik
zostaje w niego włączony nie tylko w znaczeniu systemu komputerowego, ale w sieć zobowiązań, które są przenoszone z realności, np. zasady współżycia, emocje, uczucia. Może
się tak stać, że „życie” jest tam dla nas łatwiejsze i pełniejsze, chociaż toczy się w środowisku elektronicznym”25. Z drugiej jednak strony cyberprzestrzeń stwarza duże możliwości dla człowieka. Dzięki obecności wirtualnej istota ludzka może znajdować się w wielu
miejscach jednocześnie. Nie jest ograniczona czasem, ani przestrzenią. Dodatkowo funkcjonuje ona, nawet po wylogowania się człowieka z systemu. Przestrzeń wirtualna pozwala
również na komunikowanie się w nowej perspektywie. Wideo rozmowy pozwalają na prowadzenie rozmów biznesowych, o pracę lub przyjęcie na studia bez wychodzenia z domu
lub biura. Wirtualny doradca pomoże w kupnie domu, wyborze kredytu, partnera życiowego lub wypisze nam wirtualną receptę jeśli opiszemy mu nasze objawy chorobowe. Za
jednym kliknięciem myszki możemy zrobić przelew, zakupić kurs językowy a nawet do22
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wiedzieć się kiedy umrzemy. Wszystko to jest możliwe w przestrzeni wirtualnej, ponieważ
nie posiada ona ograniczeń w aspekcie pojemności wiedzy w niej zawartej, a w przyszłości
nawet może zastąpić nasz niedoskonały empiryczny świat.
4. Nowe formy określania siebie
Według Erika Fromma współczesny człowiek spostrzega siebie jako towaru, a wartość samego siebie jako wartość wymienną. Zjawisko to psycholog opisuje w swojej książce Niech się stanie człowiek. Z psychologii religii z roku 1947. Fromm wysuwa tezę, że dla
odniesienia sukcesu przez współczesnego człowieka nie wystarczają same umiejętności,
lecz potrzebne są, także odpowiednie predyspozycje charakteru. Najważniejsza jest jednak
„transakcja” dokonywana przez każdą istotę ludzką wewnątrz swojej świadomości.
Współcześnie liczy się, czy dana osoba jest w stanie się „sprzedać”, czy jej zespół cech
osobowościowych jest godny zainteresowania. Prowadzi to do zaprzestaniem zainteresowania się własnym życiem czy szczęściem, a nakierowaniem działań na dostosowanie się
do potrzeb rynku. Potrzebne informacje na ten temat człowiek zdobywa od wychowawców, ale także przez różnego rodzaju formy przekazu jak telewizja, kolorowa praca, reklamy oraz internet. Na podstawie zdobytych informacji tworzy życiowe wzorce zachowania26. Miejsce rzeczywistego poczucia tożsamości zajmuje prestiż, statut, oraz sukces rozumiany jako wizerunek społeczny, a współcześnie również na obszarze online. Indywidualne cechy człowieka, to co w nim dobre i wartościowe, stają się dla niego obciążeniem.
Relacje międzyludzkie stają się powierzchowne i pozbawione uczuć. Człowiek jako towar
nic nie znaczy, ponieważ jest zastępowalny. Według Fromma prowadzi to do zmienności i
kolaży zachowań człowieka dostosowanych do danych okoliczności. „Dominuje właściwie
pustka tj. brak jakichkolwiek specyficznych własności. Pustak ta może się wypełnić taką
cechą, na jaką jaka jest akurat zapotrzebowanie. Cechy stałe mogą być nawet szkodliwe.
Każda stała cecha charakteru mogłaby któregoś dnia wejść w konflikt z wymogami rynku.
Dlatego lepiej, że takich cech nie ma. Osobowość merkantalna musi być wolna od wszelkiej identyczności czy indywidualności”27.
Żadna z opisanych form tożsamości, czy to na obszarze realnym, czy wirtualnym,
nie występuje u człowieka współczesnego w formie czystej. Kumuluje on wszystkie opisane formy tożsamościowe w postaci mozaiki zawartej w świadomości. Trudno określić,
która z nich dominuje w danym momencie. Prowadzi to do sytuacji w której ludzie, nie są
wstanie określić w jakim kierunku podążają i do czego dążą. Jest to sytuacja niezwykle
trudna. Człowiek współczesny odczuwa samotność. W świecie realnym w którym dominuje zmienność i brak autorytetów nie może znaleźć oparcia. W świecie wirtualnym, w którym dodatkowo nie ma żadnych praw i ograniczeń w kreowaniu siebie tworzy się sztuczne
punkty odniesienia, które wprowadzają chaos do i tak relatywnego życia człowieka współczesnego.
Podsumowanie
W temacie artykułu zadałam pytanie, czy tożsamość wirtualna jest szansą czy zagrożeniem dla człowieka. W świetle analizy stwierdzić mogę, że zależy to od samej jednostki, oraz jej poczucia autonomii rozumianego jako istnienie własnego systemu ocen,
zadań i odpowiedniej wiedzy, wyróżniające ją w obszarze tak trudnego do zdefiniowania
26
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świta online. Dysponując wiedzą o świecie i o sobie samym istota ludzka jest w stanie
zrozumieć sens zdarzeń i faktów. Sprawia to, że człowiek jest w stanie modyfikować dążenia i pragnienia w stosunku do rzeczywistości (wirtualnej lub realnej), lub tę rzeczywistość zmieniać, gdy nie jest z nimi zgodna. To właśnie od tego rodzaju świadomości zależy, czy rzeczywistość wirtualna zniewoli człowiek, czy stanie się tylko narzędziem pozwalającym na dalszy jego rozwój.
Streszczenie
Żyjemy w czasach niezwykle szybkiego rozwoju technologii i techniki. Cyberprzestrzeń staje się nieodłącznym elementem życia człowieka. Bez wychodzenia z domu internauta może robić zakupy, przelewy bankowe, ukończyć studia a nawet komunikować się i
odnaleźć partnera życiowego. Może również stworzyć „siebie od nowa” dzięki platformom
secondo life. Dzięki nim istota ludzka może stać się tym, kim naprawdę chce być. Nie
musi ograniczać się do słabości i niedoskonałości stworzonych przez naturę. Z jednej strony stwarza to ogromne możliwości rozwoju, zdobywania wiedzy oraz nowych doświadczeń przez człowieka, z drugiej natomiast, tworzy zagrożenie utraty tożsamości, oraz zdolności odróżniania rzeczywistości realnej od wirtualnej.
Słowa klucze: przestrzeń, tożsamość, technologia, cyberprzestrzeń
Summary
New forms of space and the threat to human
We live in times of extremely fast technical development. Cyberspace becomes part
and parcel of everyday life. Internaut can do the shopping, make a bank transfer, graduate,
communicate with others or find a life partner without even leaving his room. He can also
‘create himself anew’ through the second life platforms, where human being can become
what he really wants to be. He doesn’t need to limit himself to his nature’s weaknesses and
imperfections. On the one hand it gives great opportunities to development, acquire knowledge and new experiences, on the other hand it creates danger of loss of identity and the
ability to distinguish the real from virtual reality.
Key words: space , identity , technology, cyberspace
Bibliografia:
Źródła:
1. Fromm E., „Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki”, tłum. Robert Staciuk,
Warszawa 2005.
2. Gaudowa A., Tożsamość człowieka, Kraków 2000.
3. Komunikat z badań CBOS Korzystanie z internetu, Warszawa, Czerwiec 2012.
4. Konieczak M., Poszukiwanie tożsamości w cyberprzestrzeni.http://www.ktime.
up.krakow.pl/symp2011/ referaty2011/konieczniak.pdf [wejście 11.02.2013].
5. Mardrosz- Wróblewska J., Tożsamość i niespójność Ja a poszukiwanie własnej
odrębności, Wrocław 1988.
6. Ostrowicki M, Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki, Kraków 2006.
7. World Internet Projekt Polska 2011.

Opracowania:
1. Baumeister R., How the self-become a problem: A psychological review of historical
research [w:] "Journal of Personality and Social Psychology” 1987 nr. 52, s. 163-176.
2. Boski P, Tożsamość a odmienność kulturowa, Warszawa 2004.
3. Erikson E., Tożsamość a cykl życia, tłum. Mateusz Żywicki, Poznań 2004.

31

4. Locke J. Rozważania na temat rozumu ludzkiego, t.1, tłum. B. Gawęcki, Warszawa 1955.
5. Wirtualność, [w:] http://sjp.pwn.pl/slownik/2536590/wirtualny [11.02.2013]

32

Urszula Potyczka

Bariery komunikacyjne przeszkodą w tworzeniu satysfakcjonujących
relacji małżeńskich
Wstęp
Współcześnie coraz częściej mówi się o kryzysie rodziny i małżeństwa. Badania
ukazują spadek liczby zawieranych małżeństw, wzrost liczby rozwodów, związków nieformalnych oraz homoseksualnych, czy wreszcie osłabienie więzi między samymi małżonkami. Równocześnie, mimo szybkiego rozwoju technicznego, w tym także w zakresie
komunikacji, można zauważyć coraz większe trudności ludzi w porozumiewaniu się. Te
dwa zjawiska bynajmniej nie pozostają dla siebie obojętne. Trudności komunikacyjne w
małżeństwie, wynikające zwłaszcza ze stosowania różnego rodzaju barier komunikacyjnych, mają istotny wpływ na stan samego małżeństwa i trwałość więzi między małżonkami. Kondycja samego małżeństwa ma istotnie znaczenie nie tylko dla jakości życia małżonków, ale wpływa także na całe społeczeństwo. Diada małżeńska jest bowiem fundamentem istnienia rodziny, która stanowi podstawową komórkę społeczną. W niej wychowują się dzieci, a wiec przyszli obywatele. Od jakości relacji między samymi małżonkami
zależy klimat panujący w rodzinie, który pełni istotną rolę w rozwoju osobowości dziecka.
Dlatego podjęty temat jest ważny nie tylko z punktu widzenia samych małżonków, ale
także z perspektywy kondycji całego społeczeństwa.
1. Kondycja współczesnego małżeństwa
Socjologowie podkreślają istotny związek między przemianami makrospołecznymi
a przeobrażeniami w życiu rodzinnym. „(…) To, co dzieje się z rodziną nie odbywa się w
izolacji. Rodzina, jako instytucja społeczna oraz przemiany jakim podlega, jest tylko częścią szerszego kontekstu relacji i procesów społecznych”1. Przeobrażenia jakim ulega społeczeństwo wywołuje zmiany w postrzeganiu oraz funkcjonowaniu rodziny i małżeństwa.
Badacze zajmujący się przemianami społecznymi i ich wpływem na zmiany wewnątrz rodziny, wskazują na liczne czynniki, które doprowadziły do obecnego kształtu
małżeństw a także powstania nowych form związków. Próbując odnaleźć źródła owych
przemian, socjologowie odwołują się do wielu teorii. Jedna z nich, teoria drugiego przejścia demograficznego, za główny czynnik przemian uznaje proces modernizacji, w obrębie
którego zachodzą jednocześnie zmiany: techniczno-ekonomiczne, do których zaliczyć
można urbanizację, wzrost sektora usług, rozwój medycyny czy industrializację, transformacje społeczne i kulturowe, dotyczące rozpowszechniania wiedzy psychologicznej i medycznej, rozwoju demokracji czy wreszcie laicyzację społeczeństwa oraz przemiany wartości, dotyczące głównie wzrostu znaczenia wolności jednostek2.
Do czynników wpływających na przeobrażenia małżeństw i rodzin F. Adamski zalicza: procesy industrializacji i urbanizacji, nowe warunki społeczno-ustrojowe, zmiany
strukturalno-ekonomiczne, w tym także zmiany prawa własności, liberalizację gospodarki i
towarzyszące tym zmianom bezrobocie. Nie bez znaczenia pozostaje także kondycja społeczno-moralna kraju i związany z nią proces laicyzacji3.
1
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Czynniki te mają istotny wpływ na kształt współczesnych rodzin i małżeństw, a także na pojawienie się nowych, alternatywnych form życia małżeńskiego. Za socjologiem A.
Giddens’em można mówić o globalnej rewolucji stylu życia, która wynika z nowego podejścia do siebie samego i swoich związków intymnych4, co jest z kolei efektem wskazanych wyżej uwarunkowań społeczno-kulturowych. Zauważyć można również zmiany w
sferze potrzeb ludzkich, ściśle związanymi ze zmianami stylu życia. Z jednej strony pojawienie się, a raczej uświadomienie potrzeby domaga się zmiany sposobu funkcjonowania
w celu jej realizacji, z drugiej zaś nowy styl życia powoduje uświadomienie sobie nieznanych dotąd potrzeb.
Dla lepszego zrozumienia zmian jakie zaszły w życiu małżeńskim i rodzinnym w
przeciągu trzech ostatnich stuleci, przedstawione zostaną krótko charakterystyczne cechy
dotyczące rodziny i małżeństwa w epokach przedindustrialnej, industrialnej oraz postindustrialnej. Utożsamiane z feudalnym, społeczeństwo preindustrialne, funkcjonowało przed
pojawieniem się maszyny parowej. Specyficzny dla tego okresu był typ rodziny klasycznej, patriarchalnej, gdzie wszyscy członkowie podporządkowani byli mężczyźnie. Rodziny
te były przede wszystkim instytucjami ekonomicznymi i opiekuńczo-socjalizującymi. Charakterystyczne dla tego okresu były rodzinne warsztaty produkcyjne i usługowe. Wszyscy
członkowie zaangażowani byli w pracę na rzecz rodziny. Stosunki materialno-rzeczowe
przeważały nad emocjonalno-osobistymi. Potrzeby wspólne były ważniejsze od indywidualnych. Rodziny te, mimo podporządkowania mężczyźnie, cechowała duża spójność i
trwałość oraz gotowość do wzajemnej pomocy. Wielodzietność i wielopokoleniowość to
kolejne cechy charakterystyczne dla tej epoki. Było to związane z podtrzymywaniem tradycji, szacunkiem dla starszych oraz możliwością korzystania z ich autorytetu. Głęboka
religijność służyła kontroli życia moralnego członków rodziny5.
Wiek XIX i XX wiąże się z industrializacją, urbanizacją, wzmożoną ruchliwością
ludności oraz rozwojem nauki i oświaty. Przemiany te nie pozostały bez wpływu na kształt
rodziny polskiej. Wielkie przedsiębiorstwa przemysłowe zaczęły wypierać rodzinne warsztaty, w poszukiwaniu pracy rodziny migrowały do miast, pozostawiając jednak najstarsze
pokolenia. Pojawił się nowy typ rodziny: małej, dwupokoleniowej, posiadającej oddzielne
mieszkanie i prowadzącej własne gospodarstwo domowe. Zmiana nastąpiła także we wzajemnych stosunkach. Ekonomiczne zeszły na plan dalszy, ustępując miejsca emocjonalnoosobistym. Większego znaczenia nabrała interakcja oraz ekspresja własnej osobowości.
Pojawiło się miejsce dla odmiennych przeżyć, zainteresowań i poglądów. Role męża i
żony nie były już tak sztywne i jednoznaczne. Nastąpiła ich unifikacja. Czynności, którymi
niegdyś zajmowały się wyłącznie kobiety, teraz mógł wykonywać również mężczyzna.
Utrzymanie rodziny nie spoczywało już tylko na barkach mężczyzny – także kobieta mogła pracować zawodowo. Oprócz ekonomicznych funkcji rodziny w epoce preindustrialnej, pojawiły się inne, takie jak ekspresyjna, relaksacyjna czy emocjonalna. Rodziny te nie
były już tak spójne i trwałe. Były bardziej podatne na konflikty i rozpad6.
Z epoką postindustrialną mamy do czynienia od połowy XX wieku. Wiąże się ona z
wieloma przemianami: spadkiem udziału sektora produkcyjnego, wzrostem sektora usług
oraz znaczenia osób uczonych i wykształconych, spotęgowaniem przepływu informacji,
dużym nasileniem ruchliwości ludnościowej oraz autonomizacją i liberalizacją zarówno w
sferze życia publicznego jak i prywatnego. Zjawiska te spowodowały wiele przemian w
4
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funkcjonowaniu samej rodziny, takich jak: wzrost zatrudnienia kobiet, egalitaryzm w małżeństwie i rodzinie, odkładanie decyzji o poczęciu dziecka, rezygnacja z jego posiadania,
ograniczenie do jednego lub dwojga, zróżnicowanie norm i wartości poszczególnych
członków rodziny, wypieranie tradycji rodzinnych, indywidualizacja zainteresowań i sposobów spędzania czasu wolnego, wzrost liczby konfliktów i rozwodów, osłabienie funkcji
kontrolnej w rodzinie, związane z atomizacją i autonomizacją jej członków oraz wzrost
związków niesformalizowanych7.
Zmianie uległ także stosunek do instytucji małżeństwa i rodziny jako wartości samej
w sobie. Niegdyś rodzina stanowiła najwyższe dobro. Jej członkowie byli wobec siebie
lojalni, pomocni, gotowi do poświęceń, na pierwszym miejscu stawiając dobro wspólne
oraz rezygnując z własnych celów i potrzeb na rzecz interesu całej rodziny. Współcześnie
rodzina uznawana jest wprawdzie za wartość, jednak wyniki badań wskazują na zmiany,
idące w kierunku osłabienia tradycyjnych postaw odnośnie do posiadania dzieci, wchodzenia w związki małżeńskie i pozostawania w nich8. Pojawiają się także nowe rodzaje
związków – związki niesformalizowane.
Socjologowie rodzinni: A. S. Skolnicki i J. H. Skolnicki twierdzą, że na obecny
kształt rodziny i powstanie nowych stylów życia wpłynęły trzy rewolucje. Pierwszą jest
rewolucja w zakresie edukacji psychologicznej, polegająca na poszerzaniu przez jednostki
wiedzy o swoich związkach i emocjach. Druga rewolucja dotyczy zmian ekonomicznych i
technologicznych. Jest to rewolucja postindustrialna. Trzecia nazwana została rewolucją
cyklu życia. Współcześnie możemy mówić o wydłużeniu cyklu życia, co niewątpliwie
wpływa na zmiany stylu życia9.
Zmiany zachodzące w społeczeństwie w istotny sposób wpływają na kształt i funkcjonowanie związków, które tworzą ludzie młodzi. Przeobrażenia, które dokonały się na
przełomie XX i XXI wieku doprowadziły do powstania nowych typów związków oraz
przyjęcia nowego stylu życia. Chociaż małżeństwo nadal jest najbardziej pożądane, nastąpił wzrost innych form związków, takich jak np.: kohabitacyjny, czyli „heteroseksualny
związek, nieusankcjonowany prawnie”10, czy typu LAT, czyli „living alone together –
samotnie żyjący razem. Są to stałe pary, czasem nawet małżeństwa, partnerzy seksualni (w
pewnym stopniu także emocjonalni), ale żyjący w różnych mieszkaniach, w różnych miastach, choć czasem nawet w tym samym mieście”11. Pary znacznie później decydują się na
sformalizowanie związku, a niektóre nawet do tego nie dążą. Relacje, jakie tworzą, mają
charakter partnerski, w których role płci są traktowane równo. Nastąpiła emancypacja kobiet, które coraz częściej podejmują pracę zawodową. Ponadto ludzie młodzi stawiają sobie nowe cele, takie jak: samorealizacja, wysoka jakość życia, wolność, czy wysoki standard ekonomiczny. Wynikają one z odczuwania nowych potrzeb, które z jednej strony
rodzą się w związku z nowym stylem życia, z drugiej zaś ten styl życia umożliwia ich zaspokojenie.
Wyróżnione czynniki makrospołeczne spowodowały istotne zmiany w obrębie samego postrzegania i funkcjonowania małżeństwa. Do najważniejszych i najbardziej powszechnych zaliczyć można: pojawienie się nowych, alternatywnych dla małżeństwa, typów związków (kohabitujących, typu LAT czy homoseksualnych), wzrost liczby rozwo7
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dów, zamianę ról mężczyzny i kobiety, priorytet samorealizacji, dążenie do polepszenia
własnej sytuacji materialnej, odkładanie decyzji lub całkowita rezygnacja z posiadania
dziecka, większa atomizacja członków rodziny12.
2. Znaczenie komunikacji interpersonalnej
Termin „komunikacja” pochodzi od łacińskiego czasownika communico, communicare (uczynić wspólnym, połączyć, udzielić komuś wiadomości, naradzić się) i rzeczownika communitio (wspólność, poczucie łączności)13. Pojęcie to oznacza więc przede wszystkim utrzymanie z kimś stosunków, wspólnoty. Komunikacja interpersonalna stanowi najniższy poziom szeroko rozumianej komunikacji. W. Głodowski definiuje ją jako „proces
przekazywania i odbierania informacji między dwiema osobami lub między małą grupą
osób, wywołujący określone skutki i rodzaje sprzężeń zwrotnych”14. Według innej definicji „komunikacja interpersonalna jest procesem wymiany znaków i/lub symboli, które
nabierają znaczenia w kontekście interakcji kilku osób”15.
Tak skonstruowane definicje pozwalają wyodrębnić kilka istotnych elementów charakteryzujących komunikację interpersonalną: jest procesem wymiany, co oznacza jej
dwukierunkowość, składają się na nią znaki i symbole, dzięki którym uczestnicy komunikacji przekazują informacje, przebiega ona w interakcji, co implikuje zaangażowanie
wszystkich uczestników w ten proces oraz naprzemienność roli nadawcy i odbiorcy. W
proces ten, wywołujący określone skutki i sprzężenia zwrotne, zaangażowana jest niewielka liczba osób (przez niektórych autorów podkreślana jest konieczność występowania jedynie dwóch). Podczas komunikacji interpersonalnej mamy do czynienia z najszerszym
zakresem treści (dziedziny dotyczące np. życia wewnętrznego nie sposób komunikować na
poziomie grupowym czy instytucjonalnym).
Znaczenie komunikacji w życiu człowieka podkreśla M. Wawrzak-Chodaczek:
„komunikacja stwarza człowiekowi szansę, dzięki której ludzie mogą przekazywać sobie
niezbędne informacje dotyczące zaspokojenia różnorodnych potrzeb, mogą też przekazywać swoje emocje, wyrażać opinie czy prezentować postawy. (…) Proces komunikacji
określa człowieka jako istotę, która potrafi w sposób racjonalny posługiwać się językiem z
innymi istotami przy wymianie informacji, a komunikacja jest naturalną konsekwencją
funkcjonowania jednostki w środowisku społecznym”16. Człowiek, jako istota społeczna,
ze swej natury nastawiony jest na komunikację, która umożliwia zaspokajanie potrzeb,
realizowanie celów oraz rozwijanie się. Ponieważ naturalną skłonnością każdej jednostki
jest tworzenie różnego rodzaju relacji, szczególną rolę komunikacja odgrywa w związkach.
Im bliższe i bardziej intymne związki, tym większe jest znaczenie komunikacji.
Realizuje ona wiele istotnych, z punktu widzenia tworzonych relacji, celów. Można
do nich zaliczyć: możliwość podzielenia się własnymi poglądami, emocjami, doświadczeniami, uzgodnienia poglądów, podzielenia się posiadanymi informacjami, dokonywania
zmian w zachowaniu innych, wykonywania wspólnych zadań, określenia własnej pozycji
12

Por. M. Braun-Gałkowska, Psychologia domowa, Lublin 2008, s. 95-98, A. Kwak, dz. cyt., s.
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15
S. P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge, Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza,
umiejętności, przeł. P. Izdebski, A. Jaworska, D. Kobylińska, Warszawa 2007, s. 280.
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M. Wawrzak-Chodaczek, Wstęp, [w:] Wybrane aspekty komunikacji społecznej, red. M.
Wawrzak-Chodaczek, Toruń 2007, s. 7.
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w związku oraz zaspokajania potrzeb własnych i partnera17. Realizacja przedstawionych
celów daje zatem możliwość lepszego poznania i zrozumienia drugiego człowieka, zaspokojenia własnych i jego potrzeb oraz bardziej skutecznego wspólnego działania, co stanowi podstawę budowania satysfakcjonującego związku. „Komunikacja daje możliwość
akceptacji partnera w jego inności, odrębności. Pomaga go rozumieć i wybaczać mu. Zapobiega przede wszystkim traktowaniu partnera jako swojej własności potrzebnej do zaspokojenia wyłącznie własnych potrzeb. (…) Otwarta i pełna komunikacja sprzyja występowaniu u partnerów bardziej dojrzałej relacji (…)”18. Bez komunikowania się partnerzy
nie są wstanie poznać się w pełni, zrozumieć, uzgadniać wspólnych celów, poglądów, czy
strategii działania. Tylko właściwa komunikacja umożliwia twórcze rozwiązywanie konfliktów, które są nieuniknionym elementem życia każdego człowieka.
3. Bariery komunikacyjne
Bariery komunikacyjne najogólniej zdefiniować można jako coś, co powoduje, że
komunikacja zostaje zablokowana i staje się nieskuteczna. Pociąga to za sobą również inne
skutki, takie jak: brak rozwiązania problemu, opór ze strony odbiorcy, uruchomienie przez
niego mechanizmów obronnych, ukrywanie prawdziwych uczuć. To wszystko sprawia, że
komunikacja nie przynosi zadowolenia, nie spełnia swoich funkcji oraz nie prowadzi do
osiągnięcia przez uczestników aktu komunikacyjnego zamierzonych celów. Przeszkody w
komunikacji pojawić się mogą zarówno po stronie nadawcy jak i odbiorcy. Dotyczą zatem
sposobu nadawania komunikatu oraz jego odbierania i interpretacji.
Literatura przedmiotu przedstawia liczne katalogi barier komunikacyjnych. Najbardziej popularna jest klasyfikacja stworzona przez R. Boltona, który podzielił dwanaście
barier T. Gordona na trzy kategorie. Należy zaznaczyć, że autor definiuje bariery jako „reakcje o wysokim stopniu ryzyka”19. Umieszcza więc bariery jednie na etapie nadawania
komunikatów, które często, choć nie zawsze, wpływają negatywnie na przebieg komunikacji. Autor dzieli bariery na trzy kategorie: osądzania, dawania rozwiązań oraz unikania
udziału w troskach drugiego człowieka.
W pierwszej kategorii autor wymienia: krytykowanie, pochwałę połączoną z oceną,
stawianie diagnozy oraz przezywanie i nadawanie etykietek. Wszystkie te formy osądzania
wywołują blokadę w komunikacji. Są jednak powszechnie stosowane, a ponadto, jak
stwierdził C. Rogers, „choć skłonność do wyrażania ocen występuje powszechnie w niemal każdej wymianie komunikatów, to rośnie ona zdecydowanie w tych sytuacjach, w
których pojawiają się głębokie emocje i uczucia”20. Zatem w związkach małżeńskich ryzyko występowania tego rodzaju barier wzrasta, ponieważ zaangażowanie emocjonalne partnerów jest wysokie.
Do kolejnej grupy barier zaliczono rozkazywanie, grożenie, moralizowanie, stawianie zbyt wielu lub niewłaściwych pytań oraz doradzanie. Chociaż stosowanie tego typu
reakcji wynikać może z chęci pomocy i prawdziwej troski, w rzeczywistości powoduje u
partnera poczucie niższości, obniża jego samoocenę i wcale nie pomaga w rozwiązaniu
problemu.
17
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W ostatniej grupie barier autor umieścił: odwracanie uwagi, logiczne argumentowanie oraz uspokajanie. Reakcje te związane są z niechęcią do zaangażowania się w problemy innych lub z nieumiejętnością radzenia sobie w sytuacjach, gdy druga osoba znajduje
się w negatywnym położeniu i potrzebuje wsparcia. Dla relacji damsko-męskich kategoria
ta ma szczególne znaczenie, gdyż mężczyźni mają większą tendencję do ich stosowania, co
według D. Tannen wynika z ich stylu komunikacyjnego. Kobiety, udzielając pomocy, odwołują się do uczuć. Swoją postawą i reakcją ukazują, że rozumieją partnera i w podobnej
sytuacji czułyby się tak samo, utwierdzając odbiorcę w tym, że ma prawo czuć to, co czuje
i nie ma w tym nic złego. Mężczyźni z kolei podchodzą do problemu w sposób bardziej
praktyczny, poszukują rozwiązań (mogą też zmieniać temat rozmowy, by dać dowód respektowania niezależności partnera komunikacji – co nie oznacza bynajmniej braku zaangażowania). Dlatego właśnie w przypadku komunikacji między mężczyzną a kobietą mogą
pojawić się nieporozumienia. D. Tannen podsumowuje swoje refleksje w następujący sposób: „Gdy kobieta i mężczyzna rozmawiają ze sobą, problem polega na tym, że każdy z
nich oczekuje odmiennych odpowiedzi. Podejście mężczyzn polega na pośrednim uśmierzaniu uczuć przez zaatakowanie ich przyczyn. A ponieważ kobiety oczekują, że ich uczucia zostaną wzmocnione, podejście mężczyzn sprawia, że same czują się zaatakowane”21.
Omówione wyżej bariery dotyczą jedynie wysyłanych komunikatów. M. MądryKrąpiec, biorąc pod uwagę zachowania uczestników komunikacji, ich sposób myślenia,
czucia i patrzenia, pewne cechy osobowe, czy problemy osobiste, wymienia dwie grupy
barier komunikacyjnych22. Pierwsza kategoria dotyczy odbierania komunikatów, druga ich
nadawania.
Błędy w odbieraniu komunikatów wiążą się z ich niewłaściwą interpretacją, czego
przyczyną może być nie tylko mała uwaga i zaangażowanie w rozmowę, ale także aktualnie przeżywane problemy czy emocje. Problem stanowi także projekcja, polegająca na
przypisywaniu partnerowi komunikacji negatywnych cech, motywów, czy myśli. Ryzyko
stosowania tych barier rośnie, gdy uczestnik komunikacji przeżywa aktualnie problemy,
czy negatywne emocje. Osoba doświadczająca tego typu przeżyć może przerzucać swoje
nieprzyjemne odczucia na partnera, przypisując mu nieakceptowane przez siebie cechy,
czy myśli, nie słuchając jego rzeczywistych komunikatów, lecz poddając je błędnym interpretacjom.
Równie istotną przeszkodą komunikacyjną jest nastawienie i samospełniająca się
przepowiednia. „Niekiedy osoba jest tak nastawiona na powiedzenie tego, co chce powiedzieć, że słucha innych po to, by znaleźć dogodny moment do zabrania głosu. Takie nastawienie przesłania osobę nadawcy i przeszkadza w odbiorze oraz właściwym odczytaniu
przekazów”23.
Do innych wymienianych przez autorkę barier należą: wybiórcze słuchanie, polegające na słuchaniu tylko tych komunikatów, które potwierdzają z góry przyjęte przekonania,
poglądy, nastawienia, zainteresowania, czy emocje, niesłuchanie, polegające na stwarzaniu
jedynie pozorów słuchania, przyjęcie postawy słuchającego i nadmierna spolegliwość,
odnosząca się do sytuacji nadmiernej aktywności jednej z osób. W takim wypadku nie
21
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można mówić o dialogu, a po pewnym czasie u obu osób może zrodzić się frustracja, nieszczerość, ocenianie, przekonanie odbiorcy o własnej racji, błędna empatia, polegająca na
patrzeniu na osobę przez pryzmat własnych odczuć, czy myśli. Chcąc znaleźć się na czyimś miejscu, w konsekwencji zajmujemy się sobą samym i naszymi odczuciami. W przypadku braku zaufania, poczucia żalu, czy krzywdy do partnera, może powstać dystans w
rozmowach prywatnych. Ponieważ związek małżeński wymaga otwartości i szczerości,
szczególnie istotne jest unikanie tego typu barier.
Druga grupa barier dotyczy problemów w nadawaniu komunikatów. Należą do nich:
trudności z emisją przekazu, polegające na nieumiejętności przekazu tego, co naprawdę się
myśli, pragnie lub czuje. Trudność ta w sposób szczególny odnosi się do mężczyzn, którzy
w toku socjalizacji nauczyli się, że wyrażanie uczuć jest czymś złym i świadczy o ich słabości. Wzorzec mężczyzny do którego wychowuje się chłopców, sprawia, że mężczyzna
„utraci zdolność nie tylko do ujawniania uczuć, lecz także do doświadczania i rozpoznawania ich”24.
Inną barierą w tej grupie jest przekaz niedokładny i komunikaty podwójnego wiązania. Dzieje się tak wówczas, gdy osoba przekazuje sprzeczne komunikaty werbalne i niewerbalne. Problemem może być również specyficzny język nadawcy oraz chaotyczność
wypowiedzi. Jednak problem ten raczej w małym zakresie będzie dotyczył małżonków,
którzy spędzając ze sobą wiele czasu, szybko uczą się specyfiki swoich wypowiedzi.
Pozostałe bariery w tej kategorii to: egocentryzm i narcyzm, poniżanie innych i złośliwość, skłonność do dominacji i despotyzm oraz kompleksy i poczucie niższości, które
nie pozwalają na pełne wyrażenie siebie, co jest konieczne szczególnie w bliskich relacjach. Oprócz omówionych wyżej barier, które odnoszą się do każdego typu relacji, w
związkach partnerskich mogą pojawić się również inne trudności w porozumiewaniu się,
wynikające z połączenia dwóch płci i związane z koniecznością pogodzenia odmiennych
stylów komunikacyjnych, właściwych mężczyznom i kobietom. Trudno jednoznacznie
określić, które różnice mogą utrudniać komunikację, a które będą ją ubogacać. Przykładem
mogą być odmienne treści interesujące mężczyzn i kobiety. M. Argyle pisze: „grupy mężczyzn lubią mówić o pieniądzach, pracy, sportach i rywalizacji, i lubią sobie wzajemnie
dokuczać, natomiast kobiety rozmawiają o rodzinie, przyjaciołach, uczuciach, ubraniach,
zdrowiu i żywności. Kobiety bardziej się ujawniają i rozmawiają na bardziej intymne tematy (…)”25. Tak odmienne treści z jednej strony mogą być źródłem konfliktów i niechęci
do podejmowania rozmów, z drugiej zaś, przy zaangażowaniu obojga partnerów, mogą ich
ubogacać. Niemal każda odmienność w sposobie komunikacyjnym między płciami może
nieść, w zależności od odpowiedniego do niej podejścia, skutki negatywne lub pozytywne,
o których decyduje stopień wzajemnego zrozumienia i dojrzałości każdego z partnerów.
Chociaż każdy człowiek, w zależności od płci i osobowości, może mieć tendencje do stosowanie odmiennych barier, istotne jest ich poznanie. Pozwoli to na uświadomienie sobie
istnienia owych tendencji oraz zmianę sposobu komunikowania się z innymi tak, by zredukować do minimum stosowanie poszczególnych barier.
4. Komunikacja a jakość relacji
Poczucie satysfakcji polega na subiektywnym odczuciu dobrostanu. Choć trudno ją
jednoznacznie zdefiniować, z pewnością jest to coś pozytywnego, cennego. Istnieje wiele
24
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czynników wpływających na poczucie satysfakcji z tworzonych relacji26. Jednym z nich,
co podkreśla wielu badaczy, jest właśnie komunikacja. Co więcej, wielu autorów przypisuje jej rolę nadrzędną, twierdząc, że „jakość komunikacji decyduje bezpośrednio o jakości
relacji międzyludzkich”27. Właściwa komunikacja, oparta na otwartości, szczerości, wzajemnym szacunku oraz zrozumieniu „(…) sprzyja realizacji zamierzeń przez współpartnerów związku oraz uzyskiwaniu przez nich satysfakcji we wspólnym pożyciu”28. Komunikacja wpływa nie tylko na poczucie zadowolenia z rozmów z partnerem, ale także na ogólne poczucie zadowolenia z tworzonej relacji. Sposób porozumiewania się partnerów ma
także wpływ na wzrost poczucia bliskości między nimi, co z kolei podnosi jakość tworzonych relacji.
Ponieważ relacje międzyludzkie odgrywają istotną rolę w życiu każdego człowieka,
ich jakość w sposób znaczący wpływa na ogólne poczucie zadowolenia. Potwierdzają to
badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, na podstawie których wykazano, że
największym źródłem zadowolenia jest współmałżonek, w następnej kolejności bliscy i
znajomi oraz współpracownicy i sąsiedzi. „Stwierdzono, że osoby pozostające w związku
małżeńskim są przeciętnie bardziej szczęśliwe niż osoby samotne, rozwiedzione czy
owdowiałe. (…) Udowodniono również, że pary żyjące razem, ale nie będące razem, są
szczęśliwsze niż osoby samotne, chociaż nie tak szczęśliwe jak małżeństwa”29. Największe
źródło szczęścia wypływa zatem z bliskich związków i chociaż badania wykazały różnicę
między różnymi typami związków, nie ulega wątpliwości, że bliskie, intymne związki
jakie tworzą mężczyzna i kobieta, są największym źródłem zadowolenia. Wśród nich
szczególne miejsce zajmuje diada małżeńska.
Duże zadowolenie jakie niosą bliskie związki, jest spowodowane specyficzną relacją
łączącą partnerów. Chodzi tu przede wszystkim o stan zakochania czy miłość, które są
jednymi z najwyżej ocenianymi pozytywnymi wydarzeniami w życiu człowieka. Relacja
oparta na miłości wiąże się z dużą otwartością, wzajemną akceptacją, szacunkiem, wysokim stopniem bliskości fizycznej i psychicznej, wzajemną uwagą, opieką i troską. Już samo wspólne spędzanie czasu, którego elementem jest rozmowa, daje poczucie zadowolenia. Stopień zadowolenia, który partnerzy uzyskują z relacji ich łączących, zależy jednak
od jakości związku, która pozostaje w bezpośredniej zależności z procesem porozumiewania się ze sobą. W procesie tym istotne są nie tylko komunikowane treści, ale także sposób
ich wyrażania oraz przyjmowania komunikatów partnera. „Opanowanie umiejętności porozumiewania się stanowi tym samym czynnik warunkujący doświadczenie szczęścia,
poczucia zadowolenia i dobrego stanu psychicznego”30. Zależność komunikacji i poczucia
zadowolenia partnerów potwierdzają wyniki badań M. Plopy, który za pomocą Kwestionariusza Komunikacji Małżeńskiej ukazał, że „zaangażowana komunikacja współmałżonka
wpływa korzystnie na zadowolenie ze związku”31.
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Na istnienie takiej zależności wskazują również pośrednio wyniki badań B. Gottmana i współpracowników, przeprowadzone na próbie 700 par, przez 12 lat, które wykazały,
że najszczęśliwsze pary szukają w małżeństwie przyjaźni i bycia razem. Wnioski te nasuwają pytanie o sposób realizacji tego typu relacji. Zasadne jest z pewnością twierdzenie, że
„tym co jest najbardziej podstawowe i konieczne w związku partnerskim jest dobra komunikacja. Tylko tam, gdzie małżonkowie mają czas na dzielenie się swoimi przeżyciami,
przemyśleniami i uczuciami może zaistnieć poczucie akceptacji i przyjaźni”32. Przedstawione wyżej wyniki badań ukazują zatem, że poczucie zadowolenia w dużej mierze zależy
od relacji międzyludzkich, w których centralne miejsce zajmują bliskie związki. Te z kolei,
aby mogły być źródłem zadowolenie, muszą charakteryzować się wysoką jakością, na
którą ma wpływ komunikacja. Ponieważ zdolności i umiejętności komunikacyjne mogą
być przez człowieka rozwijane, trzeba tu również dodać, że także poczucie zadowolenia
zależy od samych małżonków.
Koncepcja M. Csikszentmihalya33, którą M. Argyle odniósł do umiejętności komunikacyjnych, pozwala na sformułowanie wniosku, że „(…) opanowanie sztuki sprawnego
komunikowania się i porozumiewania z innymi, może stanowić źródło szczęścia oraz zadowolenia jednostki, która będąc zaangażowana w dyskurs, ma duże szanse na doświadczenie uczucia przepływu”34.
Rozwijanie zdolności komunikacyjnych jawi się zatem jako możliwość poprawy jakości związku oraz podniesienia poczucia zadowolenia partnerów. Otwarta komunikacja
pozwala na bliższe poznanie partnera, co jest z kolei podstawą rozwoju związku. Właściwa
komunikacja ułatwia ponadto stosowanie bardziej konstruktywnych form rozwiązywania
konfliktów.
Bliskie związki są podstawowym źródłem poczucia szczęści. Na poczucie satysfakcji z relacji w związkach partnerskich wpływa z kolei jakość komunikacji między partnerami. „Umiejętne komunikowanie rozwija poczucie wzajemnej akceptacji (ale też z niego
wynika), dalej rozwija współpracę w codziennym życiu, prowadzi również do zaspokojenia wielu potrzeb i w konsekwencji wzmaga poczucie zadowolenia ze związku, w którym
dana osoba żyje”35. Tylko właściwie rozumiana, wolna od wszelkiego rodzaju barier, dojrzała komunikacja może przyczynić się do wzrostu poczucia bliskości i zadowolenia w
związku.

32

R. Szałachowski, Komunikacja w związkach partnerskich jako podstawa osiągania zadowolenia ze związku, [w:] Komunikowanie się. Nowe wyzwania, red. G.E. Kwiatkowska, K. Markiewicz,
Lublin 2010, s. 143-144.
33
M. Csikszentmihalyi jest twórcą oryginalnej koncepcji szczęścia, zwanej „koncepcją przepływu”, uznaną za przydatną zarówno przez psychologów, jak i socjologów. „Przepływem” autor nazywa stan umysłu, w którym jednostka doznaje satysfakcji z danej czynności, przez sam fakt jej
wykonywania i pragnie nadal ją wykonywać. Autor uważa, że „przepływ” pojawia się w sytuacji,
gdy jednostka staje wobec jasno sformułowanych celów, które wymagają określonych zachowań i
otrzymuje natychmiastowo informację zwrotną. Ponadto autor dodaje, że uczucie „przepływu”
występuje również w sytuacji, gdy możliwości jednostki są w pełni wykorzystane do przezwyciężenia trudności lub stawienia czoła pojawiającym się wyzwaniom. W sytuacjach komunikacyjnych
następuje analogiczna sytuacja. Jednostce przyświeca cel, który realizuje dzięki konkretnym zachowaniom werbalnym i niewerbalnym. Ponadto ma możliwość obserwowania osiągniętego efektu
oraz korekty swoich zachowań, dzięki udzielanej mu przez partnera informacji zwrotnej.
34
A. Porczyńska, dz. cyt., s. 11-12.
35
R. Szałachowski, dz. cyt., s. 144.

41

Zakończenie
Szeroko rozumiana komunikacja (zarówno werbalna i niewerbalna) jest jedyną drogą do poznania partnera, jego potrzeb, pragnień, myśli, marzeń i oczekiwań. Jest też jedynym środkiem do uzgodnienia wspólnych dążeń, celów i działań. Tylko dzięki właściwej
komunikacji możliwe jest pogłębienie wzajemnej relacji i poczucia bliskości, które stanowią element scalający małżeństwo. Samo komunikowanie się partnerów nie gwarantuje
jednak trwałości związku. Ważne jest bowiem, aby było ono oparte na otwartości, empatii
i zrozumieniu, unikaniu barier komunikacyjnych i dążeniu do wspólnego celu, jakim powinno być porozumienie. Tak dojrzała komunikacja jest trudna, ale jest ona jedyną drogą
do budowania trwałego i szczęśliwego związku, mimo pojawiających się przeciwności.
Streszczenie
Dla człowieka, jako istoty społecznej, komunikacja jest podstawą tworzenia wszelkiego rodzaju relacji. Najbardziej znaczące są jednak bliskie związki, wśród których
pierwsze miejsce zajmuje diada małżeńska. Zarówno realizowane funkcje, cele, sposób
funkcjonowania jak i samo podejście do instytucji małżeństwa uległo licznym przeobrażeniom, na które wpływ miały czynniki makrospołeczne. Zmiany w obrębie małżeństwa
ukazano w kontekście trzech epok: preindustrialnej, industrialnej oraz postindustrialnej.
Następnie podkreślono znaczenie komunikacji interpersonalnej w związku, o której decydują realizowane przez nią cele. W dalszej części opisano bariery komunikacyjne, jako
czynniki uniemożliwiające wypełnienie celów komunikacji oraz znaczenie komunikacji
jako elementu decydującego w tworzeniu trwałego i satysfakcjonującego małżeństwa.
Słowa klucze: bariery komunikacyjne, jakość relacji, związek małżeński, satysfakcja małżeńska
Summary
Communication barriers as an obstacle in creating satisfying marital relationships
For man as a social being, communication is the basis for creating all kinds of relationship. Close ties are, however, the most significant ones with the marital dyad at the top.
The functions, objectives, mode of fulfilling duties and the approach to the institution of
marriage itself have all undergone numerous transformations, which were affected by macrosocial factors. Changes in the marriage have been shown in the context of three eras: preindustrial, industrial and postindustrial ones. The topics that have been described next were:
the importance of interpersonal communication in a relationship, communication barriers as
the factors preventing the fulfillment of the purpose of communication, and the value of
communication as a decisive factor in creating a sustainable and satisfactory marriage.
Keywords: communication barriers, quality of relationships, marriage, marital satisfaction
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Magdalena Skolimowska

Działania duszpasterskie wobec uzależnień
Wstęp
Współcześnie głośno mówi się o tym, że uzależnienia stanowią powszechny problem społeczny1. Niektórzy autorzy przypuszczają nawet, że „[...] główną chorobą cywilizacyjną schyłku XX wieku stają się uzależnienia, czyli nałogi”2 i mówią o „nałogowej
osobowości naszych czasów”3. Dla poparcia tych przypuszczeń warto odnieść się do danych prezentujących skalę problemu, jakim są uzależnienia. W Stanach Zjednoczonych u
około 7 % ogólnej populacji występują zaburzenia jako konsekwencja używania alkoholu.
Około 15% populacji jest uzależniona od nikotyny. Zaburzenia związane z przyjmowaniem substancji nielegalnych dotyczą około 2% populacji. Uzależnienia behawioralne
również odnoszą się do dużej grupy osób. Przykładowo, nałogowi hazardziści to 5% populacji4. W Polsce najbardziej powszechnym uzależnieniem jest alkoholizm. Z danych prezentowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że około 800 tys. osób (2% populacji) jest uzależnionych od alkoholu, 1,5 mln osób
dorosłych żyje w otoczeniu alkoholika a 1,5 mln dzieci wychowuje się w rodzinach, gdzie
przynajmniej jeden z członków jest uzależniony od alkoholu5. W przypadku narkotyków,
jak podaje Europejski raport narkotykowych, około 25 % populacji osób dorosłych w Europie przynajmniej raz w życiu sięgnęła po narkotyki6. Próbują ich również ludzie młodzi.
Badania przeprowadzone przez Centrum Badań i Analiz Rynku pokazały, że młodzież
najczęściej sięga po marihuanę oraz haszysz. Tych substancji psychoaktywnych choć raz
w życiu spróbowało 40, 2% uczniów. Młodzież szkolona sięga także po leki uspokajające
oraz nasenne, które nie zostały zalecone przez lekarzy (przynajmniej jeden raz przyjęło je
19,7% uczniów)7. Coraz większym zagrożeniem stają się współcześnie tzw. „dopalacze”,
po które sięgają już bardzo młodzi ludzie. Dane dotyczące młodzieży pokazują, że 10, 5%
spośród uczniów III klasy gimnazjum choć raz spróbowało „dopalczy” a w II klasie szkoły
ponadgimnazjalnej odsetek ten wzrasta do 15, 8%8.
1

W. R. Miller, A. A. Forcehimes, A. Zweben. Terapia uzależnień. Podręcznik dla profesjonalistów. Kraków 2014, s. 19.
2
J. Mellibruda, Z. Sobolewska-Mellibruda. Integracyjna psychoterapia uzależnień. Teoria i
praktyka. Warszawa 2011, s. 9.
3
Tamże, s. 9.
4
Por. W. R. Miller, A. A. Forcehimes, A. Zweben, jw. s. 19.
5
Por. Statystyki [w:]
http://www.parpa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=155&Itemid=16. 28. 11. 2014.
6
Por. Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. Europejski Raport Narkotykowy. Tendencje i osiągnięcia [w:]
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_228272_PL_TDAT14001PLN.pdf, 06. 04. 2016.
7
Por. Centrum Badań i Analiz Rynku. Raport końcowy. ESPAD 2015. [w:]
http://rops.pomorskie.eu/documents/293764/756352/Raport++Badanie+dotycz%C4%85ce+stosowania+przez+m%C5%82odzie%C5%BC+wojew%C3%B3dztw
a+pomorskiego+%C5%9Brodk%C3%B3w+psychoaktywnych+(ASM+2015)/387c786c-3d8b4519-a61b-b9492b4a1f70
8
Por. J. Sierosławski. Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. [w:]
http://www.parpa.pl/images/file/Raport%20ESPAD_2011.pdf, 06. 04. 2016.
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Powyższe, jedynie wybiórcze dane pokazują, że zarówno problem uzależnień, jak i
ryzyka uzależnienia stanowią rzeczywiście powszechny problem. Ponadto wiążą się z
cierpieniem i szkodami dla samych uzależnionych, jak również członków ich rodzin. Przejawiają się one we wszystkich sferach funkcjonowania człowieka. Osoby uzależnione i ich
rodziny są również członkami Kościoła. Już te najprostsze względy wskazują, że problem
uzależnień powinien zostać poddany refleksji także w kontekście pastoralnym.
1. Czym jest uzależnienie?
Jedna z popularnych definicji określa uzależnienie jako: „stan nawykowego lub
przymusowego zaabsorbowania czymś lub zaangażowaniem w coś”9. Dla potrzeb klinicznych konieczne jest ścisłe określenie kryteriów uzależnia. Odnaleźć je można w takich
klasyfikacjach jak DSM – IV czy ICD-10. Uzależnienia można najogólniej podzielić na te
od substancji psychoaktywnych oraz uzależnienia behawioralne. W grupie pierwszej
mieszczą się takie używki jak: alkohol, narkotyki, dopalacze czy leki. Substancjami psychoaktywnymi nazywa się zatem wszelkiego rodzaju naturalne bądź syntetyczne środki
wpływające na funkcjonowanie organizmu człowieka, zwłaszcza układu nerwowego. Zachodzące zmiany spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych mogą mieć
zarówno pożądany, jaki niepożądany charakter10. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych wiąże się z objawami nieswoistymi oraz objawami swoistymi. Te pierwsze oznaczają zależność psychiczną i fizyczną od danej substancji psychoaktywnej, która jest podobna dla każdej z nich. Osoba zależna psychicznie od danej substancji w sposób obsesyjny sięga po określony środek, aby za jego pomocą dostarczyć sobie pożądanych doznań
emocjonalnych oraz umysłowych. W przypadku zależności fizycznej pojawia się kompulsywne dążenie, aby użyć dany środek psychoaktywny przy jednoczesnej utracie kontroli
nad jego zażywaniem. Pojawia się również tzw. zespół abstynencyjny, czyli fizyczne i
psychiczne dolegliwości pojawiające w wyniku nagłego przerwania zażywania danej substancji. Objawy nieswoiste dotyczą natomiast zmieniającej się tolerancji i reaktywności
oraz różnych zaburzeń osobowości, zaburzeń psychicznych i chorób fizycznych, które są
specyficzne dla danej używki11.
W grupie drugiej, uzależnień behawioralnych, mieszczą się przede wszystkim czynności związane z codziennym i podstawowym funkcjonowaniem człowieka, np: jedzeniem, seksem, pracą czy grami12. Tym co łączy te różne formy nałogowych zachowań są
spowodowane przez nie szkody oraz zagrożenia, jakie niosą dla samych osób uzależnionych, jak i innych osób z jej otoczenia oraz fakt, że osoba podejmująca nałogowe zachowanie nie potrafi się powstrzymać, nawet wówczas, gdy spostrzega jego szkodliwość.
Uzależnienia dotyczące tak wielu różnych substancji czy zachowań posiadają kilka
elementów wspólnych. Jednym z nich jest nieodparty przymus wewnętrzny związany z
przyjmowaniem używek lub powtarzaniem zachowań. Osoby uzależnione w sposób uporczywy podejmują się określonych czynności bez względu na szkody, jakie one niosą.
Podjęte próby zaprzestania danego postępowania kończą się niepowodzeniem i załamaniem się kontroli. Kiedy osoba uzależniona przez pewien okres czasu nie zażywa substancji lub nie podejmuje zachowań nałogowych, wówczas pojawiają się bardzo przykre stany
9

W. R. Miller, A. A. Forcehimes, A. Zweben, jw. s. 27.
L. Cierpiałkowska. Psychologia uzależnień. [w:] Psychologia kliniczna. Red. H. Sęk. Warszawa 2013, s. 158-159.
11
Tamże, s. 160-161.
12
Por. J. Mellibruda, Z. Sobolewska-Mellibruda, jw. s. 10.
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psychiczne i dolegliwości fizyczne13. Istotę uzależnienia jeszcze zwięźlej definiuje się w
następujący sposób: „człowiek wielokrotnie podejmuje zachowania, które przynoszą poważne szkody; mimo tych szkód kontynuuje te zachowania; jego próby powstrzymania
tego zachowania kończą się niepowodzeniem”14.
2. Działalność duszpasterska wobec uzależnień
Osoby uzależnione oraz członkowie ich rodzin muszą otrzymać pomoc płynącą z
zewnątrz. Wyróżnia się pomoc profesjonalną oraz pozaprofesjonalną. Ta pierwsza świadczona jest przez wyspecjalizowane w danym zakresie instytucje oraz specjalistów. Pomoc
pozaprofesjonalna wiąże się z aktywnością: grup samopomocowych, systemów wsparcia
lokalnego/gminnego i pozalokalnego a także działalnością duszpasterską15.
Działalność duszpasterską w kwestii uzależnień można ogólnie podzielić na dwa
wymiary. Pierwszy z nich stanowi działalność profilaktyczna. Drugim wymiarem jest pomoc dla osób uzależnionych, ich współmałżonków, rodziców oraz dzieci.
Celem działalności profilaktycznej w ramach duszpasterstwa jest formacja odpowiedniej świadomości i odpowiedzialnych postaw wobec życia ( a tym samym wobec
używek) oraz uczulenie wiernych na problemy związane z uzależnieniami16. Ową świadomość i odpowiedzialną postawę można wyrazić za pomocą jednego słowa, jakim jest
trzeźwość, gdyż „cnota trzeźwości w wymiarze teologicznym, to jednak coś więcej niż
tylko abstynencja czy nie nadużywanie alkoholu. To nie tylko trzeźwość w sensie fizycznym, materialnym. To także trzeźwość w sensie intelektualnym i duchowym. Można bowiem nie sięgać po alkohol, a mieć zaburzony sposób myślenia i zaburzoną duchowość.
Człowiek trzeźwy to zatem ktoś kto czuwa nad uczciwością, rzetelnością i roztropnością
swego myślenia”17. Ponadto autor podręcznika duszpasterstwa trzeźwości podkreśla, że „w
sytuacji radykalnego zagrożenia samych podstaw człowieczeństwa jakim jest nadużywanie
alkoholu i choroba alkoholowa, cnota trzeźwości jest jedną z podstawowych wartości
ludzkich, a jednocześnie jedną z podstawowych cnót teologicznych. Brak trzeźwości nie
tylko uniemożliwia życie odpowiedzialne i realizację chrześcijańskiego powołania. Uniemożliwia zachowanie i ochronę jakiejkolwiek cnoty”18. Warto ponadto wspomnieć, że o
upowszechnienie cnoty trzeźwości wśród wszystkich wiernych zabiega duszpasterstwo
trzeźwości19. Poczyniona refleksja dotycząca problemów alkoholowych może zostać rozszerzona na pozostałe formy uzależnień od substancji psychoaktywnych a także uzależnień
behawioralnych.
Pomoc dla osób uzależnionych i członków ich rodzin ma na celu wyjście z uzależnienia i przezwyciężenie pozostałych problemów dotyczących całej rodziny. W kwestii
pomocy dla osób uzależnionych najwięcej pastoralnej refleksji zostało poczynionej w odniesieniu do choroby alkoholowej, co ma związek przede wszystkim z rozwojem ruchów
13

Tamże, s. 10.
Tamże, s. 69.
15
Por. J. Chwaszcz. Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym. [w:] Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin 2013, s. 617.
16
Por. M. Dziewiecki. Nadprzyrodzone formy troski o trzeźwość. [w:] Nowe przesłanie nadziei.
Podręcznik duszpasterstwa trzeźwośc,i. Red. M. Dziewiecki. Warszawa 2000, s. 172.
17
M. Dziewiecki., Teologia trzeźwości. [w:] Nowe przesłanie nadziei. Red. M. Dziewicki. Warszawa 2000, s. 141.
18
Tamże, s. 140.
19
Tamże, s. 142.
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trzeźwościowych w ramach duszpasterskiej posługi Kościoła. Wysunięte zostały także
postulaty wyodrębnienia duszpasterstwa alkoholików, które ma zajmować się w sposób
ścisły osobami uzależnionymi i pomocom im20. Niemniej jednak pojawiły się również
publikacje zwracające uwagę na problematykę uzależnień w szerszym kontekście duszpasterskim, uwzględniającym również inne substancje psychoaktywne.
W ramach opieki duszpasterskiej wyróżnia się działania o charakterze indywidualnym (kierownictwo duchowe i posługa sakramentalna) oraz ukierunkowane na pomoc dla
całych rodzin (zaangażowanie ich w wspólnoty modlitewne lub grupy samopomocowe
istniejące przy parafiach)21. Ważne jest podkreślenie, że pomoc ma być skierowana do
wszystkich członków rodziny, jak również rodziny jako całości. Stąd nie wystarczy jedynie pomoc dla osoby będącej w nałogu. Tak samo ważna jest ona w przypadku współmałżonka, dzieci czy innych członków rodzin22.
Względem osoby uzależnionej kluczowym zadaniem pozostaje uświadomienie jej
roli profesjonalnej pomocy płynącej z zewnątrz i konieczności podjęcia terapii. W kontekście duszpasterskim wskazuje się również na istotę pomocy duchowej23. Sfera duchowa
odgrywa ważną rolę zarówno wówczas, gdy uzależnienie się rozwija, jak i wtedy, gdy
osoba pozostająca w nałogu podejmuje wysiłek leczenia24. Działania duszpasterskie podejmowane względem osób uzależnionych przyjmują różne formy. Przy ośrodkach duszpasterskich często powstają grupy Anonimowych Alkoholików lub Anonimowych Narkomanów. Choć ich działalność nie jest związana z żadną konkretną religią lub wyznaniem, członkowie grup bywają objęci duchową opieką właśnie ze strony duszpasterza25.
Inną formą pomocy dla osób uzależnionych jest bezpośredni kontakt z osobą duchowną. Zadania duszpasterza względem osoby uzależnionej wiążą się z pewnymi warunkami, jakie musi spełnić człowiek, aby móc trwać w trzeźwości. Są nimi: „ odzyskanie
wewnętrznej wolności, odbudowa dojrzałego systemu wartości, nawiązanie dojrzałych
relacji międzyludzkich oraz rozwiązanie problemu krzywdy, winy i zadośćuczynienia”26.
Poprzez osobisty kontakt duszpasterz może zatem pomóc zobaczyć osobie uzależnionej jej
życie i przeszłość w prawdzie. Może również wspierać proces przewartościowania własnego życia przez osobę uzależnione i budowania nowej hierarchii wartości. Ważnym zadaniem duszpasterza jest także udzielenie zrozumienia i okazania życzliwości, tak, aby w
osobie uzależnionej mogła rodzić się nadzieja na przyszłość27. Pewną formą pomocy jest
również uczestnictwo w trzeźwościowych wspólnotach. Należą do nich: Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom „Filadelfia”, Ruch Trzeźwościowy im. św. Maksymiliana Kolbego, Bractwo Trzeźwości im. św. Maksymiliana. Ich
działalność skupia się głównie na organizowaniu modlitewnych spotkań, pielgrzymek oraz
rekolekcji skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin28.
20
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Powyżej wspomniane zostało, że w przypadku uzależnień pomocy wymagają wszyscy członkowie rodziny, jak również rodzina jako całość. Konieczność tą uzasadnia spojrzenie na rodzinę jako na złożony system. W rozumieniu systemowym rodzina stanowi
grupę współzależnych od siebie osób, których łączą wspólne przeżycia, więzy emocjonalne oraz strategie działania mające zapewnić zaspokojenie potrzeb każdego członka rodziny, jak również rodziny jako całości. W tym ujęciu rodzina nie jest zatem jedynie prostym
zsumowaniem jednostek29. Ponadto zakłada się, że system rodziny wciąż na nowo zabiega,
aby utrzymać status quo, zarówno wewnątrz rodziny, jak również w relacji do środowiska
zewnętrznego, co może osiągnąć, dzięki zrównoważeniu sprzężeń zwrotnych ujemnych i
sprzężeń zwrotnych dodatnich. Oznacza to, że każda zmiana w systemie wpływa na
wszystkich członków rodziny30. Systemowe spojrzenie bardzo wyraźnie wskazuje jak
niszczący wpływ na rodzinę ma nałóg choćby jednego z jej członków. Postępujące uzależnienie powoduje przeorganizowanie całego rodzinnego systemu, w którym wszyscy jego
członkowie podejmują usilne próby przystosowania się do zachowania osoby uzależnionej31. Konsekwencje takiego stanu rzeczy szeroko omówione są w literaturze przedmiotu.
W tym miejscu warto jedynie nadmienić, że przetrwanie rodziny, w której pojawia się
problem uzależnia odbywa się kosztem autentycznych potrzeb członków rodziny wywierając na nich destrukcyjny wpływ32. Zaznacza się on we wszystkich sferach życia człowieka,
w tym w życiu duchowym i religijnym. Stąd pomoc skierowana w stronę pozostałych
członków rodziny okazuje się konieczna. Działalność duszpasterska w tym względzie podejmuje się form pomocy podobnych do tych, jakie kierowane są w stronę samej osoby
uzależnionej. Są nimi: osobisty kontakt, grupy modlitewno – formacyjne, rekolekcje,
warsztaty czy szkolenia, grupy samopomocowe, katolickie ośrodki terapeutyczne33.
Pomoc dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin jest zadaniem bardzo trudnym. Kwestia uzależnienia utrzymywana jest zazwyczaj w wielkim sekrecie, zarówno
wobec środowiska zewnętrznego, jak i w ramach samej rodziny. Nawet wówczas, gdy
nałóg staje się widoczny dla każdego, w dalszym ciągu usilnie może mu zaprzeczać sam
uzależniony, co wiąże się z działaniem mechanizmów uzależnienia. Osoba pomagająca
uzależnionemu w strukturach duszpasterskich powinna być świadoma ich działania. Mechanizmami uzależnienia są bowiem takie procesy, w wyniku których uzależniony traci w
sposób nieodwracalny kontrolę nad nałogiem i trwa w nim mimo oczywistych szkód spowodowanych przez kontynuację nałogowego zachowania34. Najbardziej prawdopodobne
jest, że zarówno osoby uzależnione, jak również ich bliscy (ze względu na przeżywany
wstyd i rodzinną tajemnicę) nie zwrócą się w sposób bezpośredni po pomoc. Zadaniem
osób zaangażowanych w duszpasterstwo będzie zatem szukanie odpowiednich form dotarcia do rodzin borykających się z problemem uzależnienia i stosowne udzielenie informacji
o sposobach wyjścia z doświadczanych trudności. Mając zaś świadomość jak funkcjonują
osoby i rodziny z problemem uzależnienia duszpasterze i animatorzy wspólnot chronią
samych siebie przed angażowaniem się w takie formy pomocy, które nie są w stanie przynieść adekwatnych rozwiązań. W ten sposób uniknąć można również błędów w podejściu
29
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do osób borykających się z uzależnieniami. Warto zatem pamiętać o kilku fundamentalnych założeniach dotyczących działalność duszpasterskiej wobec osób uzależnionych i
członków ich rodzin.
Pierwszym z nich jest poznanie specyfiki funkcjonowania rodziny z problemem uzależnienia. Jak już zostało to wspomniane wyżej uzależnienie jednego członka wpływa na
cały rodzinny system powodując jego dezorganizację a następnie podejmowanie usilnych
prób zachowania statusu quo w ramach zaburzonego systemu. Bez znajomości natury uzależnienia właściwa pomoc duszpasterska nie jest możliwa. Podobnie jest w przypadku
wpływu uzależnienia jednego z członków na rozwój poszczególnych osób w rodzinie. Ten
aspekt pojawia się w ramach pastoralnych rozważań, przy czym odnoszony jest raczej do
wpływu jedynie w sferze duchowej35. Dostrzegam potrzebę podkreślenia, że konieczna jest
znajomość tego wpływu we wszystkich sferach funkcjonowania człowieka. Przede
wszystkim dlatego, że sfery duchowej nie da się sztucznie oddzielić od pozostałych sfer.
Człowiek jest jednością cielesno – psychiczno – duchową. Stąd nawet jeśli główne cele
jakie przyświecają działalności duszpasterskiej są natury duchowej i religijnej, nie sposób
ich osiągnąć bez uwzględniania kondycji człowieka w jego cielesno - duchowej jedności.
Inne fundamentalne założenie dotyczy świadomości, że oddziaływanie duszpasterskie jako jedyna forma interwencji nie wystarczy. Ten aspekt pojawia się pod postacią
postulatów o konieczności współpracy duszpasterstwa z profesjonalistami, jak również
tych mówiących o zadaniach jakie stoją przed osobami zaangażowanymi w duszpasterstwo
a mianowicie umiejętnego wskazania zainteresowanym konieczności podjęcia terapii36.
Kwestia ta wydaje się być oczywista i nie wymagająca komentarza. Jednak nawet wówczas, gdy na oficjalnym poziomie nikt nie przeczy temu założeniu, w praktyce duszpasterskiej „zapomina się”, że zarówno osoby uzależnione, jak również ich bliscy wymagają
profesjonalnej pomocy. Stąd celowo użyte słowo „świadomość”. Zarówno natura uzależnień, gdzie dochodzi do silnego zaprzeczania pojawiającym się problemom, jak również
klimat wspólnoty wiary, która daje siłę na przetrwanie w krytycznych sytuacjach mogą
łącznie umacniać złudzenie, że dana osoba czy rodzina rozwiąże problem uzależnienia bez
profesjonalnej pomocy, jedynie za pomocą „środków duchowych”. Wiara i duchowość,
owszem, spełniają ważną rolę w procesie wyjścia z nałogu37. Jeśli jednak w ślad za zaangażowaniem duchowo-religijnym nie zostanie podjęte leczenie, wówczas dana osoba czy
rodzina w najlepszym wypadku zdoła przetrwać, co stanie się jednak za cenę autentycznej
zmiany i rozwoju a tym samym po prostu rodzinnej miłości i szczęścia.
Stąd ważne jest, aby osoby zaangażowane w duszpasterstwo nie ulegały złudzeniu,
że mocą samej wiary uzależniony poradzi sobie z nałogiem a członkowie rodziny odzyskają wewnętrzną równowagę. Istotną rolę może odegrać spowiednik lub duszpasterz pokazując jak można poradzić sobie z uzależnieniem zarówno dzięki wierze, jak i możliwościom
profesjonalnej pomocy. Pomoc psychologiczna bądź psychoterapeutyczna coraz częściej
spotyka się ze zrozumieniem ze strony społeczeństwa. Wciąż jednak można zderzyć się z
licznymi stereotypami dotyczącymi tych form pomocy. Często korzystanie z psychoterapii
wiąże się z przeżywaniem wstydu. Stąd duszpasterze czy animatorzy powinni być przekonani o słuszności pomocy psychologicznej i z wyczuciem powinni przekazać informację,
że taki sposób poradzenia sobie z trudnościami życiowymi jest skuteczny.
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Konsekwencją niespełnienia tych fundamentalnych założeń może być niewłaściwe
wykorzystanie wiary czy duchowości w celu pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin
oraz, mimo dobrych intencji, utrwalanie zaburzonych zachowań.
3. Postulaty pastoralne
Pastoralna refleksja dotycząca problematyki uzależnień coraz częściej znajduje wyraz w powstałych publikacjach naukowych, dając tym samym podstawy do dalszych dociekań oraz umożliwiając ich wykorzystanie w praktyce duszpasterskiej. W ten sposób
coraz bardziej zostaje zapełniana luka dotycząca wyzwań pastoralnych wobec osób i całych rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Taką sytuacją niewątpliwie pozostaje kwestia uzależnień. Dalsza refleksja poczyniona w tym względzie jest o tyle istotna, gdyż ze względu na specyficzne problemy doświadczane przez osoby uzależnione i ich
rodziny, konieczne staje się dostosowanie do nich oddziaływań o charakterze duszpasterskim. Uwzględniając istniejące już rozwiązania pastoralne wobec problematyki uzależnień
oraz poruszone do tej pory aspekty duszpasterskich oddziaływań, wskazane zostaną postulaty pastoralne nakreślające kierunek dalszych działań i proponujące pewne rozwiązania.
Dalsza działalność duszpasterska a także naukowa refleksja dotycząca problematyki
uzależnień może skupić się wokół następujących kwestii:
- rozwijania nowych form działalności duszpasterskiej wobec osób uzależnionych i
członków ich rodzin,
- szukanie sposobów dotarcia do wiernych z informacjami o problemie uzależnień i
wskazywanie miejsc, gdzie mogą uzyskać pomoc,
-rozwijanie współpracy z instytucjami świadczącymi profesjonalną pomoc,
-uwzględnienia w sposób bezpośredni problematyki uzależnień w planach formacyjnych wspólnot parafialnych,
- dostosowanie form przekazu Ewangelii i moralności chrześcijańskiej do specyficznych potrzeb osób uzależnionych i członków ich rodzin.
Podsumowanie
Uzależnia stanowiąc powszechny problem społeczny wymagają interdyscyplinarnej
refleksji. Konsekwencje nałogu dotyczą zarówno samej osoby uzależnionej, jak również
pozostałych członków rodziny. Są one także widoczne w obszarze życia społecznego.
Działalność duszpasterska wobec osób uzależnionych i ich bliskich dotyczy dwóch podstawowych wymiarów: profilaktyki oraz pomocy i wsparcia. Działalność duszpasterska w
wymiarze profilaktycznym stawia sobie za cel formację odpowiedniej świadomości i postawy wobec życia oraz ukazanie wiernym problemów związanych z uzależnieniami. Celem pomocy dla osób uzależnionych i członków ich rodzin jest wsparcie procesu wyjścia z
uzależnienia i przezwyciężenia pozostałych problemów dotyczących całej rodziny. Owocna działalność duszpasterska wobec osób uzależnionych i członków ich rodzin wymaga :
poznania specyfiki funkcjonowania rodziny z problemem uzależnienia, znajomości wpływu uzależnienia jednego z członków na rozwój poszczególnych osób w rodzinie, świadomości, że oddziaływanie duszpasterskie jako jedyna forma interwencji nie wystarczy.
Streszczenie
Uzależnienia są powszechnym problemem społecznym. Skala problemu oraz związane z uzależnieniami konsekwencje skłaniają do podejmowania interdyscyplinarnej refleksji. Działania duszpasterskie podejmowane wobec osób uzależnionych i członków ich
rodzin koncentrują się wokół dwóch głównych wymiarów: profilaktyki oraz pomocy i
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wsparcia pozaprofesjonalnego. Istotne jest wskazanie fundamentalnych założeń dotyczących oddziaływań duszpasterskich oraz postawienie pastoralnych postulatów dotyczące
dalszych rozwiązań.
Abstrakt
Addictions are a common social problem. The scale of the problem and the consequences associated with addictions tend to take interdisciplinary reflection. Pastoral action
taken against addicts and their family members are focused on two main aspects: prevention and assistance. It is important to indicate the fundamental assumptions about the effects of pastoral and pastoral place demands for further solutions.
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Kryzys finansowo-gospodarczy jako współczesna forma zagrożenia.
Podłoże kryzysu oraz sposoby jego przezwyciężania
Wstęp
Cykle koniunkturalne związane z czasami recesji i prosperity są wpisane w funkcjonowanie rynków zarówno lokalnych, jak i światowego. W ekonomii kryzys definiowany
jest jako nagłe zmniejszenie aktywności gospodarczej w sferze produkcji, zatrudnienia
oraz inwestycji1. Według Fredericka Mishkina kryzys finansowy to znaczące zakłócenia na
rynku finansowym, przejawiające się znacznym spadkiem cen aktywów oraz ogłoszeniem
upadłości wielu instytucji finansowych i niefinansowych2. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci do kryzysów o najbardziej doniosłym znaczeniu zaliczyć można tzw. kryzys lat
30. w USA, czy kryzys naftowy lat 80., jednak na szczególną uwagę zasługuje wielki kryzys finansowo-gospodarczy lat 2007-2008 – określa się go w ten sposób, ponieważ najbardziej intensywny jego przebieg przypadł właśnie na lata 2007-2008, jednak jego skutki
widoczne były przez wiele lat, a nawet można powiedzieć, że widoczne są do dziś. Kryzys
ten ukazał jak ogromne znaczenie dla reszty świata może mieć zapaść na jednej z czołowych światowych gospodarek.
Początek globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego lat 2007-2008 miał miejsce
w Stanach Zjednoczonych i stamtąd rozprzestrzenił się na szeroką skalę. Kryzys ten różnił
się pod względem jakościowym i ilościowym od wszystkich poprzednich, które zaistniały
po II wojnie światowej. Miał on swój początek w sferze finansowej, a następnie przeszedł
do sfery realnej gospodarki. Jeszcze w latach 2004-2005 wybitni ekonomiści głosili tezy o
stabilności rynku finansowo-gospodarczego nie przewidując nadchodzących wydarzeń.
1. Podłoże globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego
Polityka banku centralnego Stanów Zjednoczonych luzowania podaży pieniądza realizowana od 2000 roku w celu zapobiegnięcia recesji gospodarczej po załamaniu się rynku nowych technologii w pewnym stopniu przyczyniła się do powstania kryzysu w roku
20073. Jako główne czynniki, które doprowadziły do wybuchu globalnego kryzysu wymienia się nadmierną skłonność do ryzyka, która związana była z obniżką stóp procentowych
przez FED i związaną z tym chęć maksymalizacji zysków przez inwestorów4.
Za bezpośrednią przyczynę kryzysu powszechnie uważane jest wydarzenie związane
z załamaniem się w USA systemu tzw. kredytów subprime, czyli substandardowych kredytów hipotecznych. Kredyty te są zobowiązaniami dużego ryzyka, ponieważ udzielane są
osobom o niekorzystnej historii kredytowej. Niskie i spadające stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych od 2001 roku spowodowały wzrost liczby kredytów hipotecznych
udzielonych przez banki na zakup nieruchomości mieszkalnych, a tym samym doprowa-
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dziły do dynamicznego wzrostu ich cen5. Załamanie nastąpiło na skutek bardzo szybkiego
wzrostu ilości i wartości kredytów hipotecznych przyznawanych klientom o coraz mniejszej zdolności kredytowej6. Wzrost stóp procentowych w latach 2006–2007 w Stanach
Zjednoczonych z jednoczesnym spadkiem cen nieruchomości mieszkalnych spowodował,
iż znaczna grupa kredytobiorców o podwyższonym ryzyku nie była w stanie spłacać zaciągniętych przez siebie kredytów w sytuacji zwiększonych odsetek7. Zdarzenie to nazywane jest pęknięciem tzw. bańki spekulacyjnej na rynku kredytów hipotecznych. Pęknięcie
bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości spowodowało kłopoty finansowe banków, a
nawet w przypadku niektórych groźbę upadku. Następnie w duże kłopoty popadł rynek
samochodowy. W konsekwencji nastąpiły masowe zwolnienia w sektorach finansowym
oraz motoryzacyjnym. Wydarzeniem o szczególnie istotnym charakterze był upadek banku
Lehman Brothers, który doprowadził do utraty płynności bankowej, a następnie recesji
gospodarczej, ponieważ banki obawiały się udzielania kredytów zarówno sobie nawzajem,
jak i innym podmiotom8.
Do Europy kryzys dotarł nieco później przejawiając się w znacznym obniżeniu PKB
poszczególnych państw, spadku produkcji przemysłowej, eksportu i sprzedaży oraz wzroście bezrobocia.
Przyczyn pojawienia się kryzysu o takiej skali nie można sprowadzać do jednego wydarzenia. Powody jego zaistnienia mają charakter złożony i wieloaspektowy. Najczęściej wymienianym przez ekspertów powodem kryzysu jest wadliwe funkcjonowanie rynku finansowego.
Globalizacja rynków finansowych możliwa dzięki współczesnym wynalazkom technologicznym oraz liberalizacji przepływów kapitałowych spowodowała powstanie wielu płynnych
rynków finansowych. Gdzie finanse zostały oderwane od sfery realnej. Za główne motory
kryzysu uznawane są duże banki komercyjne i fundusze hedgingowe uwikłane w tzw. „toksyczne kredyty” hipoteczne przede wszystkim w USA i Europie Zachodniej. Kryzys finansowy często określany jest mianem kryzysu płynności lub kryzysu zaufania, ponieważ istnieje
duża niechęć instytucji finansowych do udzielania pożyczek z obawy przed upadkiem instytucji i utratą pieniędzy. Transakcje walutowe często mają charakter czysto spekulacyjny. Rynek
ten przekracza granice państw i kontynentów jednocześnie nie posiadając nadzoru i kontroli.
Wydarzenia na rynkach światowych mają duży wpływ na kondycję i funkcjonowanie rynków
poszczególnych państw9. Kolejną wymienianą przez ekspertów przyczyną kryzysu są wygórowane kursy akcji z ostatnich lat. Do kryzysu, zdaniem wielu, przyczyniła się także polityka
monetarna Stanów Zjednoczonych oraz niewystarczający nadzór nad rynkami finansowymi,
bankami i korporacjami zarówno finansowymi, jak i handlowo-produkcyjnymi. Przyczyną
kryzysu był także brak równowagi na poziomie globalnym. Niska skłonność do oszczędzania
w krajach wysoko rozwiniętych przy jednoczesnej skłonności do zaciągania kredytów10. Pando
państwa pożyczały zawrotne sumy pieniędzy stając się największymi emitentami papierów
dłużnych. Największymi dłużnikami na świecie są USA i Japonia. W sumie ogólny dług pu5
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bliczny sięga 33 bln dolarów i jest porównywany z kapitalizacją giełdy, która wynosi 45 bln
dolarów.
Halina Zadora i Tomasz Zieliński przyczyn kryzysu upatrują w specyfice współczesnego pieniądza11. Rynek finansowy jeszcze w latach 80. i 90. był odzwierciedleniem tego,
co miało miejsce w sferze realnej. Dziś pieniądz przyjął formę pieniądza fiducjarnego,
który nie ma odniesienia do towaru. Pieniądz współczesny ma charakter symboliczny.
Duże znaczenie dla ukształtowania się tego typu pieniądza maiły nowoczesne technologie
informacyjne. Rozwój pieniądza elektronicznego zaowocował nowym wyzwaniem w postaci pojawienia się gospodarki elektronicznej oraz pojawieniem się pieniądza sieciowego,
który jest emanacją pieniądza wkładowego. Zmieniło to funkcje pieniądza z dokonywania
płatności, alokacji oszczędności, transferu kapitału w sferze realnej do alokacji i transferu
ryzyka. Nastąpił handel ryzykiem oraz czerpanie zysków z prowizji i odsetek. Alokacja
ryzyka stała się odrębna wobec alokacji oszczędności. Swobodne rozprzestrzenianie się
płynnych aktywów finansowych umożliwiły ciągle udoskonalane nowoczesne technologie
informatyczne i telekomunikacyjne. W rezultacie granice pomiędzy pieniądzem a aktywami finansowymi zaczęły być nieostre, co ujawniło się kiedy w 2008 roku zaczęto masowo
żądać wypłacenia aktywów finansowych a rynek pieniężny okazał się niezdolny by to
uczynić12. Ponadto w warunkach współczesnego pieniądza mamy do czynienia ze zmiennością parametrów monetarnych, co również nie sprzyja stabilizacji.
Przy analizie przyczyn kryzysu nie do pominięcia jest także czynnik związany z naturą i zachowaniami człowieka jako podmiotu będącego aktorem rynku. Uczestnicy rynku
często działają pod wpływem emocji, nietrafnie postrzegają rzeczywistość, nie zauważają
zmian, przywiązują się do pewnych zachowań. Ich działania są często niezgodne z racjonalnością i niezwykle trudne do przewidzenia. Ulegają oni nastrojom zbytniego optymizmu bądź pesymizmu podejmując decyzje pod wpływem impulsu, paniki, strachu, bądź
tzw. społecznego dowodu słuszności, czyli przekonania, iż jeśli wszyscy coś robią, to ja
też powinienem13.
Do rozwoju kryzysu światowego 2007-2008 przyczyniły się także pomniejsze kryzysy finansowe, które w latach 90. były liczne. Badania wskazują na 45 kryzysów wśród
państw rozwiniętych i rozwijających się14. Bark równowagi miał negatywne skutki dla
dalszych wydarzeń.
2. Działania przezwyciężające sytuację kryzysową
Kiedy następuje stan kryzysowy muszą zostać podjęte działania zapobiegające rozrastaniu się kryzysu. Działania zaradcze mogą podejmować banki centralne, rządy oraz
instytucje ponadnarodowe. Jedną z możliwości regulowania sytuacji w stanie kryzysowym
jest skorzystanie z instytucji pożyczkodawcy ostatniej instancji. Funkcję tę pełnią banki
centralne przez powiększanie ilości pieniądza na rynku15. Zostało to również przeprowadzone przez FED i inne banki centralne w roku 2007. Pożyczkodawcami na arenie międzynarodowej są MFW oraz Bank Światowy, które mają za zadanie koordynować współpracę między bankami centralnymi.
11
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A. Działania FED
FED (Federal Reserve) System Rezerwy Federalnej utworzony w 1913 roku w Stanach Zjednoczonych, miał na celu uporządkowanie panującej wówczas chaotycznej sytuacji finansowej przez stworzenie zintegrowanego systemu bankowego. FED przejął rolę
banku centralnego, który początkowo miał jedynie wspomagać stabilność polityki pieniężnej USA, jednak później jego celem stała się odpowiedzialność za jej funkcjonowanie16.
Działalność FED budzi wiele kontrowersji zwłaszcza w sprawie aspektów dotyczących
stopnia jego możliwości wpływania na gospodarkę i jej kontrolowanie.
W reakcji na pojawiające się przesłanki o złej sytuacji na rynku FED w 2007 roku
zaczął wprowadzać liczne programy mające na celu rozwiązanie sytuacji problemowej.
Między innymi wymienić można następujące programy oraz narzędzia:
• Program jednotranszowych operacji otwartego rynku (Single-Tranche OMO
Program);
• Program terminowego okna dyskontowego (TDWP – Term Discount Window
Program), czyli tanich, krótkoterminowych pożyczek udzielanych pod zastaw bankom;
• Narzędzie aukcji terminowej (TAF – Term Auction Facility), dzięki któremu
banki mogły otrzymać finansowanie na trzy miesiące;
• Narzędzie kredytu dla pośredników pierwszego stopnia (PDCF – Primary Dealer
Credit Facility) w ramach, którego oferowano tanie pożyczki instytucjom finansowym
będącym animatorami rynku;
• TALF (Term Asset-Backed Securities Loan Facility) mający ożywić rynek kredytów konsumenckich;
• Tymczasowe rozszerzenia kredytu (TCE – Transitional Credit Extensions);
• Kredytowanie oparte na papierach wartościowych (TSLF – Term Securities Lending Facility Options Program), przez które banki mogły pożyczać od FEDu papiery skarbowe jako zabezpieczenie dając obligacje;
• Narzędzie finansowania inwestycji rynku pieniężnego (MMIFF – Money Market
Inwestor Funding Facility), co zahamowało spadek zaufania do aktywów finansowych i
dalsze wycofywanie pieniędzy z instytucji;
• Narzędzie finansowania na papierach komercyjnych (CPFF – Commercial Paper
Funding Facility), polegające na skupowaniu obligacji, które zaowocowało dodatkową
emisją pieniądza i zahamowaniem spadku jego cen;
• Narzędzie kredytowe na papierach wartościowych emitowanych w oparciu o
umarzalne aktywa;
• Wzajemne systemy walutowe (RCA - Reciprocal Currency Arrangements)17.
Działania te spowodowały na koniec 2008 roku wsparcie podmiotów publicznych
przez bank centralny Stanów Zjednoczonych w kwocie ponad 2 bln dolarów18. Inicjatywy
podjęte przez FED miały na celu ożywienie rynku. FED posiada dobrze zorganizowaną
politykę współpracy zarówno z Kongresem, jaki i przedstawicielami prezydenta, co sprzyja sprawnemu zarządzaniu i podejmowaniu efektywnych działań, których przykładem mogą być programy i narzędzia zaradcze stosowane w roku 2007. Działania banku centralnego USA są skrupulatnie monitorowane przez odpowiednie organy władzy, ponadto FED
posiada duży kredyt zaufania wśród obywateli USA, co umacnia jego pozycję.
16
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B. Działania EBC
EBC – Europejski Bank Centralny jest instytucją odpowiedzialną za politykę pieniężną państw strefy euro. Ustanowienie wspólnej waluty zaowocowało potrzebą powołania organu neutralnego o mocy decyzyjnej19. EBC wraz z bankami centralnymi poszczególnych państw tworzą tzw. Eurosystem.
EBC działania przezwyciężające kryzys zaczął podejmować nieco później niż FED.
W odpowiedzi na spowolnienie aktywności rynku międzybankowego (banki przestały
udzielać sobie kredytów z obawy, że same stracą pieniądze) wprowadził między innymi
dodatkowe operacje otwartego rynku z jednocześnie wydłużonymi terminami20. Kiedy
kryzys na dobre zawitał do Europy w postaci spadków PKB poszczególnych krajów oraz
bankructwa ogłoszonego przez Grecję EBC zaczęło skupować obligacje greckie oraz innych krajów zagrożonych bankructwem takich, jak Portugali i Irlandia, jednocześnie odciążając banki z Niemiec i Francji od toksycznych papierów wartościowych21. Przez niemal rok trwania tego projektu Europejski Bank Centralny nabył państwowy dług wart blisko 80 mld euro. W 2011 roku EBC wprowadził program LTRO (Long Term Refinancing
Operation), w którym banki otrzymały możliwość trzyletniej pożyczki na niskich kosztach.
Działania te podejmowane były w celu zachowania spójności strefy euro.
FED i EBC podejmowały także wspólne działania mające na celu przezwyciężenie
kryzysu, takie jak tymczasowa linia wymiany płynności, która była porozumieniem mówiącym o wzajemnym tymczasowym zapewnieniu płynności w walucie drugiej strony na
własnym rynku. Tzw. linia swapowa umożliwiała bankom centralnym z innych krajów
kupowanie waluty bezpośrednio u emitenta, po niższych kosztach niż na rynku międzybankowym. Działaniem kolejnym było wspólne obniżenie stóp procentowych o 50 pkt
bzowych w październiku 2008 roku22.
3. Działania rządów i organizacji międzynarodowych
W XX wieku powstało wiele organizacji międzynarodowych mających na celu rozwiązywanie różnego rodzaju problemów. Między innymi był to Bank Światowy oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy, których głównymi zadaniami były odbudowanie Europy
po II wojnie światowej oraz zapobieganie kryzysom gospodarczym23. Działania tych instytucji okazały się nie do końca skuteczne, czego dowodem jest wystąpienie kryzysu lat 20072008. W związku z tym w 2009 roku w celu poprawy funkcjonowania organizacji i faktycznego włączenia krajów rozwijających się w procesy decyzyjne podjęto ustalenia dotyczące
rozszerzenia grupy krajów G-7 na G-20. Zwiększono środki do dyspozycji MFW, co umożliwiło pomoc krajom borykającym się ze skutkami kryzysu np. w postaci nowego narzędzia
jakim była tzw. elastyczna linia kredytowa (FCL – Flexible Credit Line).
Działania interwencyjne w przypadku kryzysu w latach 2007-2008 podejmowały
także rządy poszczególnych państw. Były to między innymi: gwarancje pożyczek międzybankowych w Holandii, gwarancje kredytów we Francji, przywrócenie płynności na rynku
finansowym w Japonii i Szwecji, udostępnienie obligacji rządowych we Włoszech i Nor19
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wegii, dokapitalizowanie banków w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Belgii24. Działania te
przyjmowały w poszczególnych krajach różną formę, jednak wszystkie maiły na celu ratowanie sytuacji. Spadek PKB oraz wzrastające wydatki doprowadziły niektóre kraje do
bardzo trudnej sytuacji finansowej grożącej nawet bankructwem dlatego w Europie powstały nowe programy i fundusze mające na celu pomoc państwom z problemami finansowymi są to:
• Program Rynków Obligacji (SMP – Securities Markets Program), który pomaga
ECB w skupowaniu obligacji państw zadłużonych;
• Europejski Fundusz Stabilności Finansowej (EFSF- European Financial Stability
Facility) wspierający kraje strefy euro nieradzące sobie z długiem publicznym;
• Europejski Mechanizm Stabilności (ESM – European Stability Mechanizm), zakładający, że w przypadku kryzysu państwa część kosztów pomocy ponoszą wierzyciele.
Należy zauważyć, że rządy państw tworzą sieć prawnych regulacji mających na celu
sprawne funkcjonowanie systemu finansowo-gospodarczego oraz zapobieganie sytuacjom
kryzysowym. Przy czym, oddziaływanie to ma charakter zapobiegawczy wpływając na
przyczyny nie na skutki zjawisk.
Podsumowanie
Kryzys finansowy i związany z nim kryzys gospodarczy wpłynęły na wieloaspektowe zmiany w różnych sektorach wielu krajów świata. Współczesne zależności rynków i
państw, powodują rozprzestrzenianie się kryzysów, które zaistniały w jednym państwie na
pozostałe obszary. Konsekwencje kryzysu obserwowalne były na całym świecie, mimo iż
kryzys rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych. Zaistniała recesja odzwierciedlała się w
obniżaniu poziomu wskaźników PKB, spadku konsumpcji i inwestycji, a także rosnącym
bezrobociu. Aby przezwyciężyć sytuację kryzysową oraz uspokoić nastroje na rynkach
zostały przedsięwzięte odpowiednie działania ze strony USA, Europy, jak i wynikające ze
współpracy obu regionów. Podejmowane działania zaradcze koncentrowały się w dużym
stopniu na podwyższaniu gwarancji wkładów bankowych oraz zwiększeniu kontroli rynków finansowych25.
Niewątpliwie instytucje takie, jak FED oraz EBC w związku z zaistniałym kryzysem
o skali światowej zmuszone były do podjęcia działań nadzwyczajnych, które często wykraczały nawet poza ich kompetencje, jednak były niezbędne dla przezwyciężenia sytuacji
trudnej. Kryzys lat 2007-2008 był największym pod względem skali, kosztów oraz zasięgu. Zestaw instrumentów interwencyjnych stosowanych w przypadku zaistnienia kryzysu
musi być dostosowany do skali i charakteru zjawiska problemowego. Najogólniej można
powiedzieć, że strategie przyjęte w celu przezwyciężania kryzysu lat 2007-2008 podjęte
zarówno przez FED, jak i EBC były strategiami skutecznymi, ponieważ obawiano się
znacznie dłuższego trwania kryzysu i głębszych jego skutków.
Przy obecnym tempie oraz wielości zmian bardzo trudno zarządzać polityką finansowo-gospodarczą. Na rynki światowe oddziałuje bardzo wiele nowych, dotychczas nie
branych w dużym stopniu pod uwagę czynników. Zaliczyć do nich można szybki postęp
technologiczny, panikę, chciwość, szybki rozwój nauki, brak stabilności geopolitycznej.
Zasadniczo instytucje międzynarodowe takie, jak MFW, Bank Światowy oraz poszczególne państwa są pretendowane do pełnienia nadzoru nad rynkami finansowymi. Jednak
funkcja ta nie jest wykonywana w wystarczający i zadowalający sposób. Może to być po24
25
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wodowane ich strukturą oraz zasadami działania, które nie przystają do czasów współczesnych. Brak jednomyślności oraz szybkości w podejmowaniu decyzji powodują nieudolność systemu nadzoru. Zauważalny jest także brak współpracy między indywidualnymi
państwami. Mimo, iż łączą je wspólne problemy takie, jak brak równowagi fiskalnej, niskie wskaźniki PKB, brak równowagi na rynku pracy, to poszczególne rządy podejmują
niespójne działania zaradcze. Współpraca w warunkach gospodarki globalnej okazuje się
być wyjątkowo trudna, czego dowodem jest opisywany kryzys26.
Kryzysy finansowo-gospodarcze wbrew powszechnej opinii nie są zjawiskami sporadycznymi. Występują jako normalny element funkcjonowania rynków. Jednak skala jaką
mogą przybrać oraz możliwe konsekwencje w przypadku ich rozpowszechnienia są obecnie wysoce niepokojące zwłaszcza, że możemy przypuszczać, iż w najbliższej przyszłości
kryzysy finansowo-gospodarcze mogą być powiązane z procesami społecznymi oraz politycznymi.
Brak stabilności na rynkach surowców naturalnych, zachwianie równowagi struktur
Unii Europejskiej przez możliwość odłączenia się od niej Wielkiej Brytanii, następstwa
związane z masowym zjawiskiem migracji, to tylko niektóre potencjalne zagrożenia mogące spowodować zachwianie stabilizacji na arenie międzynarodowej już w najbliższej
przyszłości. Dlatego wszelkie reformy podejmowane w celu usprawnienia funkcjonowania
systemów mających przeciwdziałać pojawianiu się, a także podejmować czynności rozwiązujące problemy w przypadku wystąpienia kryzysów takich, jak instytucje międzynarodowe są niezwykle potrzebne. Jednak należy zauważyć, że instytucjom tym potrzebna
jest odbudowa prestiżu i zaufania. Niezbędnym jest wypracowanie bardziej efektywnego
systemu nadzoru.
Streszczenie
Kryzys finansowo-gospodarczy lat 2007-2008 uzmysłowił, jak ogromne znaczenie
dla reszty świata może mieć zapaść na jednej z czołowych światowych gospodarek. Kryzys ten wpłynął na wieloaspektowe zmiany w różnych sektorach, a jego konsekwencje
obserwowalne były na całym świecie. Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia pogrążyły
się w recesji. Aby przezwyciężyć sytuację kryzysową oraz uspokoić nastroje na rynkach
zostały przedsięwzięte odpowiednie działania zarówno ze strony USA, jak i Europy. Instytucje, takie jak FED oraz EBC zmuszone były do podjęcia działań nadzwyczajnych, niezbędnych dla przezwyciężenia sytuacji trudnej. Artykuł ukazuje podłoże kryzysu finansowo-gospodarczego lat 2007-2008 oraz sposoby jego przezwyciężania.
Słowa kluczowe: kryzys finansowo-gospodarczy, współczesne zagrożenia, podłoże
kryzysu, przezwyciężanie kryzysu
Abstract
Financial and economic crisis as a modern form of threats – sources of crisis and
ways of overcoming
Financial and economic crisis of 2007-2008 shows how important may be the collapse of one of the world's leading economies for the rest of the world. This crisis has affected the multi-faceted changes in various sectors and its consequences are observable
around the world. The United States and Western Europe plunged into recession. Suitable
institutions take appropriate action to overcome the crisis. Institutions, such as the Fed and
the ECB, have been forced to take emergency action necessary to overcome a difficult
26
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situation. The article shows the sources of financial and economic crisis of 2007-2008 and
ways of overcoming.
Keywords: financial and economic crisis, modern threats, sources of the crisis,
overcoming crisis
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Ks. Mirosław Twardowski

Relacja człowiek-przyroda w kontekście współczesnych zagrożeń środowiskowych
z perspektywy antropocentryzmu, biocentryzmu i ekocentryzmu
Wprowadzenie
„Kryzys ekologiczny”, którego wielowymiarowe konsekwencje tak dotkliwie dotykają współczesnego człowieka, domaga się od nas gruntownego przewartościowania w
postrzeganiu otaczającego nas świata przyrody. Człowiek, aby mógł żyć i rozwijać się,
potrzebuje bowiem dobrych relacji ze światem przyrodą, którego jest integralną częścią.
Tymczasem, w wyniku nieprzemyślanej ludzkiej ingerencji w naturalne ekosystemy, nastąpiły w nich radykalne, trudne do zahamowania, zmiany, które stwarzają bezpośrednie
zagrożenie dla dalszego istnienia całego bogactwa różnorodnych form życia, a pośrednio
zagrażają dalszej egzystencji na Ziemi samego człowieka. Na miejsce człowieka w przyrodzie i jego związki z otaczającym go środowiskiem można patrzeć z trzech różnych punktów widzenia: antropocentrycznego, biocentrycznego i ekocentrycznego. Każdy z tych
punktów widzenia proponuje określoną strategię rozwiązywania współczesnych problemów środowiskowych.
Antropocentrycznie zorientowana etyka środowiskowa formułuje powinności i postuluje działania człowieka w stosunku do środowiska naturalnego mając na uwadze to, iż
ich ostatecznym odbiorcą jest zawsze on sam1. W duchu antropocentryzmu, wszelkie zobowiązania człowieka względem przyrody muszą brać pod uwagę w każdym przypadku
realizację ludzkich wartości i praw. Na gruncie etyki antropocentrycznej, liczy się przede
wszystkim dobro i pomyślność człowieka i tym wartościom mają być ostatecznie podporządkowane dobro i interesy pozostałych istot zamieszkujących Ziemię.
Pod wieloma względami w opozycji względem ujęć antropocentrycznych sytuuje się
stanowisko biocentryczne2. Kluczowe jego założenia to: (i) wszystkie istoty żywe posiadają dobro własne, a zatem posiadają status moralny, tzn. mają zagwarantowaną moralną
troskę; (ii) ich dobre prosperowanie lub utrzymywanie dobra własnego jest wewnętrznie
wartościowe; (iii) potrzeby, pragnienia, interesy i cele nie są przywilejem ludzi; (iv) gatunek ludzki nie powinien ingerować w ekologię planety; (v) globalny system ekologiczny
jest zbyt złożony, by ludzie mogli go kiedykolwiek pojąć; (vi) ostatecznym celem, dobrem
i radością ludzkości jest kontemplacyjne zrozumienie przyrody; (vii) przyroda jest holistycznym systemem składającym się z części, z których wszystkie są wewnętrznie ze sobą
powiązane w dynamicznej i harmonijnej równowadze3.
Innym obok biocentryzmu nie-antropocentrycznym poglądem w etyce środowiskowej jest ekocentryzm, według którego całe żywe systemy posiadają własne dobro i wewnętrzną wartość. Biocentryści umiejscawiają poziom moralny w indywidualnych osobni-
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Por. W. Tyburski. Powstanie i rozwój filozofii ekologicznej. „Problemy Ekorozwoju” 1: 2006,
s. 11. Zob. Tenże. Spory w kręgu etyki środowiskowej. [w:] Między filozofią przyrody a ekofilozofią.
red. A. Latawiec, G. Bugajak. Wyd. UKSW, Warszawa 1999, s. 149-150.
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Por. Tenże. Spory w kręgu etyki środowiskowej…, s. 151.
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Por. R. Attfield. Biocentrism. [w:] Encyclopedia of Environmental Ethics and Philosophy. Volume 1. red. J.B. Callicott, R. Frodeman. Macmillan Reference, Detroit 2009, s. 97. Zob. R.A. Watson. A Critique of Anti-Anthropocentric Biocentrism. „Environmental Ethics” 5: 1983, s. 251.
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kach, a nie w systemach; ekocentryści przeciwnie, chronią całe systemy i włączają do
swych rozważań nie tylko wszelkie formy życia, ale również środowisko nieożywione4.
1. Antropocentryczne spojrzenie na relację człowiek-przyroda
Za antropocentryczną wizją relacji człowieka do środowiska naturalnego opowiada
się John Passmore. Uważa on, iż status moralny przysługuje tylko człowiekowi, gdyż tylko
z rodzajem ludzkim związana jest sfera moralności5. Odmawia poszerzenia zakresu moralności o istoty pozaludzkie. Twierdzi, że aby owocnie rozwiązywać współczesne problemy
środowiskowe, nie potrzeba budować żadnej nowej etyki, gdyż skutecznych „narzędzi”
dostarcza nam zastana tradycyjna etyka.
Passmore wskazuje na trzy powody, dla których człowiek powinien czuć się odpowiedzialnym za przyrodę. Człowiek jest odpowiedzialny za środowisko naturalne, po pierwsze, z
racji tego, że przez podejmowane działania ma wpływ na wiele zmian w biosferze – zmian,
które wynikają ze transformacji wzorców ludzkich zachowań6. Oczywiście, ludzie są częścią
przyrody; nie są odpowiedzialni per se za istnienie biosfery, ani też nie posiadają nad nią całkowitej kontroli. Różnią się jednak od innych komponentów biosfery w wielu fundamentalnych aspektach. „Nie będzie absurdalnym stwierdzenie – pisze – że możemy myśleć o każdej
postaci ludzkiego zanieczyszczenia jako produkcie naszego ‘wydalania’. Inne gatunki nie
zmieniają zawartości tego, co wydalają, co pozwoliło innym elementom biosfery stopniowo do
niej dostosować się. Jednak ludzie, a szczególnie uprzemysłowione społeczeństwa, mogą to
robić w znacznym stopniu, a do tego w krótkim okresie czasu. Po drugie, w przeciwieństwie do
innych gatunków, ludzie mogą wnikać w naturę tego, co ‘wydalają’ i próbować to modyfikować. Po trzecie, wreszcie, takie przyczynowe zobowiązania generują w naszym przypadku
powinności moralne – pojęcie, które nie ma zastosowania poza ludzkim gatunkiem. Ekolodzy
słusznie podkreślają podobieństwa między ludźmi i innymi gatunkami, jednak tylko ludzie są
w stanie opracować ‘ekofilozofię’”7.
Passmore nie zgadza się z kluczowymi argumentami wysuwanymi przez krytyków
zachodniej cywilizacji, która miałaby wyrażać zgodę na to, by człowiek ingerował w przyrodę, jak mu się podoba, tak jak gdyby istniała ona wyłącznie dla jego dobra, obarczając ją
pełną odpowiedzialnością za współczesny kryzys środowiskowy. Zdaniem tego autora,
krytycy ci mylą się w próbie szukania źródeł tej postawy w Biblijnej Księdze Rodzaju. „Z
pewnością Księga Rodzaju – pisze– a po niej cały Stary Testament, mówią człowiekowi,
że jest, lub ma prawo być, panem Ziemi i wszystkiego, co ta Ziemia zawiera. Jednocześnie
jednak daje nam do zrozumienia, że świat był dobry, zanim został stworzony człowiek i że
celem świata jest chwalić Boga, a nie służyć człowiekowi. Dopiero w wyniku greckich
wpływów teologia chrześcijańska zaczęła postrzegać przyrodę jako nic więcej niż zbiór
zasobów, któremu nie należy się żadne moralne poszanowanie. Ten stosunek do przyrody
czasem prowadził do ostrożnych konkluzji: przyroda została stworzona przez Boga dla
człowieka i byłoby zarozumiałością myśleć, że człowiek może poprawiać dzieło Boskie.
Można to jednak interpretować w nieco bardziej radykalny sposób: człowiek może ingerować i przekształcać przyrodę, jak mu się żywnie podoba”8. Passmore zauważa, że Bacon
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i Kartezjusz interpretują tę kwestię w ten drugi sposób, a ich myślenie – choć nie bez oporu – zostało wchłonięte do ideologii współczesnych społeczeństw zachodnich, tak komunistycznych jak i kapitalistycznych9. Znalazło to wyraz w metafizyce, dla której człowiek
jest jedynym skończonym podmiotem, zaś przyroda to nic innego jak system maszyn do
nieograniczonego użytku człowieka wedle jego uznania. Jest to metafizyka, którą autor ten
zdecydowanie odrzuca. Dodaje przy tym, że metafizyka ta nie stanowi o całej zachodniej
tradycji. Również jej odrzucenie nie pociąga za sobą odrzucenia nauki, z którą była ona tak
często kojarzona.
Antropocentryczne, chociaż pod wieloma względami różniące się od wyżej zarysowanego, spojrzenie na relację człowieka do przyrody, cechuje koncepcję etyczną Henryka
Skolimowskiego, w powszechnej opinii uchodzącego za twórcę ekofilozofii. Skolimowski
stworzył koncepcję „człowieka ekologicznego”, którą charakteryzuje w następujących
słowach: „Człowiek w świecie, który jest sanktuarium, to człowiek ekologiczny. Komunia
ze wszystkimi bytami przyrody jest częścią naszego nowego rozumienia, częścią naszej
partycypacji w całej kanwie życia, częścią naszego współtworzenia w świecie. Człowiek
ekologiczny to nie ten, który zastrasza nas istniejącymi horrorami środowiskowymi, ale
ten, który leczy Ziemię i siebie. Człowiek ekologiczny widzi też wyraźnie, że posłannictwo leczenia przyrody i stworzenia harmonii jest misją duchową. W tej misji duchowość i
ekologia się przenikają”10. Człowiek ekologiczny dostrzega we Wszechświecie sens i
piękno11. Cechuje go też wrażliwość na sieć powiązań ekologicznych i społecznych. Sam
Skolimowski wierzy w możliwość urzeczywistnienia tej idei przez ludzi zdeterminowanych i obdarzonych wolą wdrożenia jej w życie.
W ekofilozofii tego autora na czoło wysuwają się takie wartości, jak: cześć dla życia, odpowiedzialność człowieka za całą otaczającą go rzeczywistość, współczucie, umiar
bez marnotrawstwa, różnorodność12. Dzięki tym wartością możliwe jest, jego zdaniem,
połączenie uduchowionej filozofii Wschodu ze zmaterializowaną filozofią Zachodu. Ekofilozofia Skolimowskiego w związku z powyższym jest traktowana jako nowa „zekologizowana” wersja antropocentryzmu. Ekofilozofia, w przekonaniu tego myśliciela, ma być
antropocentryczną, gdyż to wynika wprost z praw ewolucji, którym podlega Wszechświat.
Na człowieku, jako zwieńczeniu ewolucji, spoczywa osobista odpowiedzialność za świat13.
Za tzw. „słabym” antropocentryzmem opowiada się Eugene C. Hargrove. Sformułował on ontologiczny argument za ochroną przyrody. Tradycyjnie, argument ten odnosi
się do różnych dowodów na istnienie Boga, zgodnie z którymi zakłada się, że istota Boga
wymaga Jego istnienia14. Dowody te są metafizycznymi argumentami bez bezpośrednich
implikacji etycznych. Sformułowany przez Hargrove’a ontologiczny argument za ochroną
przyrody jest dla odmiany przede wszystkim estetyczny i etyczny. Jego celem nie jest
udowodnienie istnienia przyrody będącej przyjmowanej za pewnik, lecz wykazanie, że
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ludzie mają obowiązek działać w taki sposób, aby zapewnić dalsze istnienie przyrody w jej
właściwej, naturalnej postaci15.
Sedno ontologicznej argumentacji na rzecz ochrony przyrody stanowi uznanie
szczególnego znaczenia fizycznego istnienia w estetycznych doznaniach i ochronie przyrody16. Argumentację tę można streścić w następujących punktach: (1) ludzie mają obowiązek promowania i ochrony istnienia dobra w świecie; (2) piękno, zarówno artystyczne i
naturalne, jest częścią tego dobra; (3) naturalne piękno jest, w większości przypadków,
równie cenne co piękno artystyczne i dlatego warto promować i chronić jego zachowanie
na „nieegzystencjalnych” zasadach; oraz (4) ponieważ stworzenie naturalnego piękna jest
zasadniczo uzależnione od istnienia fizycznego, w sposób, w jaki nie robi tego sztuka, tj.
ponieważ istnienie natury poprzedza jej istotę: (a) konieczność ochrony naturalnych obiektów i systemów jest większa od potrzeby ochrony dzieł sztuki i dlatego (b) obowiązek
promowania i ochrony naturalnych obiektów ma pierwszeństwo nad obowiązkiem ochrony
dzieł sztuki na podstawie samych powodów egzystencjalnych. Hargrove dodaje, że argument ten nie oznacza, że zawsze mamy obowiązek promowania i chronienia wszystkiego
co jest częścią przyrody, ani też że takie działania wobec dzieł sztuki nie mają w wielu
przypadkach pierwszeństwa.
Antropocentryczna wersja etyki środowiskowej, zdaniem jej krytyków, jest najczęściej bezradna wobec współczesnych problemów środowiskowych, gdyż: (i) nie jest w
stanie skutecznie motywować ludzi do podejmowania działań proekologicznych; (ii) w
sytuacji konfliktowej zawsze opowiada się po stronie interesów ludzkich, a nigdy środowiskowych17.
2. Człowiek-przyroda w paradygmacie biocentrycznym
Krańcowo różny program przezwyciężenia kryzysu środowiskowego opracowali
rzecznicy biocentrycznie zorientowanej etyki środowiskowej. Bill Devall i George
Sessions w następujących słowach streszczają główne założenia biocentryzmu: „Ta podstawowa intuicja głosi, że wszystkie organizmy i jednostki w ekosferze, jako części powiązanej całości, są równe w kwestii wartości wewnętrznej. Biocentryczna równość jest
powiązana ze wszystkimi łącznymi formami samorealizacji w takim sensie, że jeśli
skrzywdzimy resztę natury, wtedy krzywdzimy siebie samych. Nie ma granic, a wszystko
jest ze sobą powiązane. Jednakże o tyle, o ile postrzegamy byty jako indywidualne organizmy lub jednostki, przenikliwość sprawia, że szanujemy indywidualne organizmy należące
do gatunku ludzkiego i innych gatunków jako części całości bez odczuwania potrzeby
tworzenia hierarchii gatunków z ludźmi na jej szczycie”18.
Biocentryczną wersję ekoetyki rozwija m.in. Robin Attfield, zwłaszcza w swych
dwóch pracach: „The Good of Trees” (1981) oraz „Environmental Philosophy: Principles
and Prospects” (1995)19. Attfield wskazuje na kilka równorzędnych interpretacji samego
tytuł pracy „The Good of Trees”: „dobro drzew” jako przeciwieństwo krzywdzenia drzew
15
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lub „dobro drzew” jako wartość drzew20. Można też spojrzeć na niego jako „wykorzystywanie drzew”, szczególnie przez tych, którzy utrzymują, że drzewa nie mają własnego dobra i
służą jedynie zaspokojeniu interesów człowieka. Ale nawet jeśli drzewa mają potrzeby i
dobro własne, mogą nadal nie posiadać własnej wartości. Omawiany autor przekonuje, że
drzewa mogą posiadać wartość wewnętrzną, mimo że rzadko trzeba uwzględniać ją w praktyce. Twierdzi, że interesy drzew mają znaczenie moralne21. Mimo że rzadko pojawiają się
one w etycznych rozważaniach, mogą a nawet powinny, być w nich brane pod uwagę. Pisze:
„Praktyka daje nam, rzecz jasna, solidne podstawy do pominięcia interesów drzew w większości przypadków. Interesy człowieka i/lub zwierząt prawie zawsze biorą górę i roślinność
schodzi na drugi plan, gdy interesy tych pierwszych stają się zagrożone. Dobro drzew może
hamować niektóre z naszych zachcianek, ale nie przewyższa naszych interesów z wyjątkiem
sytuacji, gdzie nasze interesy są od nich zależne. To jeszcze nie czyni jednak drzew pozbawionymi etycznego znaczenia per se. Poniekąd mają one interesy odzwierciedlające te nasze; jakby nie patrzeć, są naszymi krewnymi w kręgu życia”22. Attfield twierdzi, że pewien
stopień szacunku jest należny niemal wszystkim formom życia, mimo że głównym powodem ochrony przyrody pozostają interesy człowieka23. Twardo wyraża swoje stanowisko:
„Tam gdzie naturalne drzewa mogą być zastąpione bez estetycznych strat lub innych niekorzyści z punktu widzenia człowieka, nadal istnieją powody, by tego nie robić. Na bardziej
teoretycznym poziomie moja dedukcja sugeruje, że nie należy traktować całkowicie instrumentalnie tego, co posiada interes, oraz że istoty, które mają interes, mają też na ogół pewną
wartość samą w sobie. Jeżeli drzewa posiadają własne dobro, które nie jest naszym dobrem,
wówczas one również stanowią dobro; jeśli mają własną formę rozwoju, stają się automatycznie wewnętrznie wartościowe”24.
W „Environmental Philosophy: Principles and Prospects” Attfield rozwija główne
założenia własnej wersji biocentryzmu. Broni stanowiska, według którego wszystkie istoty
żywe posiadają status moralny25. Zdaniem tego autora, żadne różnice pomiędzy ludźmi i
innymi istotami żywymi nie są istotne. Stwierdza: „Wszystko, co może odnieść korzyść
lub zostać skrzywdzone musi być postrzegane jako posiadające status moralny; wszystko
posiadające własne dobro może odnieść korzyść lub zostać skrzywdzone. […] to samo
rozumowanie ma zastosowanie do wszelkiego możliwego świata. Można myśleć, że będzie problem ze światami niezawierającymi podmiotów moralnych, ponieważ może się
wydawać, że czynienie krzywdy może być tutaj niemożliwe, nawet w przypadku istot posiadających własne dobro; ale tak właściwie, to nadal mogą być skrzywdzone przez siebie
lub innych członków własnego gatunku, nawet gdyby żaden z nich nie był podmiotem
moralnym”26.
Innym rzecznikiem biocentryzmu jest Paul Taylor. Opracowana przez niego „etyka
poszanowania dla przyrody” składa się z trzech podstawowych aspektów: systemu przeko-
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nań, definitywnej postawy moralnej, a także zbioru reguł i standardów27. „Aspekty te –
pisze Taylor – są połączone ze sobą w następujący sposób: system przekonań zapewnia
pewien pogląd na przyrodę, którą wspiera, i pozwala nam zrozumieć podmioty, które
przyjmują postawę poszanowania dla przyrody jako definitywną postawę moralną w tym
sensie, że uznają ją za jedyną słuszną postawę wobec dzikiej przyrody zamieszkującej
ziemską biosferę. Żywe istoty są postrzegane jako właściwe obiekty dla postawy szacunku
i są odpowiednio traktowane jako podmioty posiadające wewnętrzną wartość. W takim
scenariuszu wartość wewnętrzna tych istot jest promowana i chroniona, a więc istnieje
moralne zobowiązanie do przestrzegania określonego zbioru reguł. W momencie przyjęcia
przez jednostkę postawy poszanowania dla przyrody, postawa ta staje się moralnym zobowiązaniem, ponieważ taka jednostka stwierdza, iż te zasady i standardy są wiążące dla
wszystkich podmiotów moralnych. Są one postrzegane jako urzeczywistniające formy
postępowania i struktur charakteru, w których przejawia się postawa poszanowania dla
przyrody”28.
Taylor zdecydowanie odrzuca ideę wyższości człowieka, a zamiast niej wprowadza
jej pozytywny, jak twierdzi, odpowiednik: doktrynę gatunkowej równości29. Ten, kto ją
przyjmuje, uznaje wszystkie żywe istoty za posiadaczy tej samej wewnętrznej wartości.
Żaden gatunek nie jest traktowany jako „wyższy” bądź „niższy”. O ile postrzegamy żywą
istotę jako posiadającą wewnętrzną wartość, traktujemy ją za odpowiedni przedmiot postawy szacunku i uznajemy tę postawę za jedyną słuszną wobec wszystkich podmiotów
moralnych.
James P. Sterba, filozof z Uniwersytetu Notre Dame, broni stanowiska, które uznaje
równość wszystkich żywych istot, bez względu na gatunek, z którego się wywodzą30. „Z
ludzkiego punktu widzenia – pisze – racjonalność jest bardziej wartościowa niż którakolwiek z charakterystycznych cech innych gatunków, gdyż, jako ludzie, nic byśmy nie zyskali wymieniając tę cechę na zdolności, jakimi dysponują przedstawiciele innych gatunków. Działa to jednak na tej samej zasadzie w obie strony. Gołębie, gepardy i owce nic by
nie zyskały wymieniając się swoimi charakterystycznymi cechami z innymi gatunkami”31.
Amerykański filozof mimo swojego biocentrycznego zobowiązania do gatunkowego egalitaryzmu dopuszcza jednak możliwość preferowania w sytuacjach konfliktowych istot
ludzkich.
Mocne stanowisko biocentryczne, w tym sensie, że uznaje moralność wszystkich
organizmów żywych, przyjmuje Gary E. Varner. Pisze: „Uważam, że chociaż wzorcowe
przypadki interesów definiowane są przez odniesienie do przytomnych pragnień ‘wyższych’ organizmów, wyczerpujący opis dobrobytu tych istot uwzględnia odniesienie do
‘interesów biologicznych’, które mogą być sensownie przypisane nieświadomym organizmom, ale już nie gatunkom, biotycznym społecznościom czy ekosystemom”32. Varner
przyznaje, że sam kiedyś skłaniał się w stronę etyki ekocentrycznej, później jednak ją po27
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rzucił na rzecz etyki biocentrycznej. „Na początku mojej kariery – pisze – uwodziła mnie
idea etycznego holizmu, bo też myślałem, że kryzys środowiskowy może dokonać się wyłącznie za sprawą przyjęcia holistycznej etyki. Wierzyłem również, że praktyczny holizm
oznacza holizm etyczny. Holizm stoi jednak w obliczu ogromnego ciężaru dowodu, jakiego dotychczasowe wersje tego poglądu nie w są w stanie w pełni oddać”33.
Biocentryści są krytykowani głównie za to, iż przedstawiają swoje poglądy w sposób, który nie jest, koniec końców, stronniczy wobec ludzkiego gatunku34. Przykładowo,
Taylor, gdy zabiera się za omawianie praktycznych zastosowań swojego poglądu, dopuszcza możliwość przeciwstawienia się podstawowym interesom dzikich zwierząt i roślin, by
zaspokoić nie-podstawowe ludzkie potrzeby, pod warunkiem, że jest to kompatybilne z
podejściem szacunku dla natury oraz pod warunkiem, że nie ma alternatywnego sposobu
zaspokajania tych potrzeb, które wyrządzałoby mniej złego. Tym, co trudno tutaj zrozumieć, jest sposób, w jaki przeciwstawienie się podstawowym potrzebą innych istot dla
dobra zaspokojenia nie-podstawowych potrzeb ludzi może być kompatybilne z równością
gatunków. Krytycy biocentryzmu twierdzą, że nie może. Innym powszechnym zarzutem
wysuwanym pod adresem paradygmatu biocentrycznego, jest to, iż nie potrafi sformułować jasnego kryterium, na podstawie którego można by dokonać nie budzącego wątpliwości rozróżnienia między życiem, które posiada wartość wewnętrzną, a życiem, które jej nie
posiada35.
3. Ekocentryczna wizja relacji człowiek-przyroda
Ekocentryści uznają za najważniejsze dobro całej przyrody, postrzeganej jako
wspólnota wszystkich żywych organizmów36. Zwolennicy tego stanowiska opowiadają się
za uznaniem całego ekosystemu za dobro etyczne i przedmiot zobowiązań człowieka37.
Wszystko, co służy utrzymywaniu całego ekosystemu jest dobre, a wszystko, co temu
szkodzi – złe38.
Ekocentryści idą w ślady Aldo Leopolda i opierają swoje poglądy na koncepcji ekologii, która postrzega ekosystemy jako dążące do stabilności i harmonii39. Leopold wprowadził
pojęcie „biotycznej piramidy” jako symbol Ziemi, a następnie rozwinął jej implikacje w
zakresie użytkowania Ziemi40. „Rośliny – pisze – czerpią energię ze Słońca. Ta energia
przepływa przez obwód, tudzież układ, zwany biotą, który można przedstawić za pomocą
piramidy podzielonej na warstwy. Dolna warstwa to gleba. Warstwa roślin spoczywa na
glebie, warstwa owadów na roślinach, warstwa ptaków i gryzoni na owadach i tak dalej, aż
dojdziemy do grup zwierząt w najwyższej warstwie, która składa się z większych mięsożer33
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ców. Gatunki w każdej warstwie łączy nie to, skąd pochodzą lub jak wyglądają, ale raczej co
jedzą. Każda kolejna warstwa jest zależna od poprzedniej w kwestii pożywienia i często
także innych celów, jednocześnie stanowiąc to samo dla warstwy kolejnej. Kierując się ku
wierzchołkowi piramidy, każda kolejna warstwa staje się mniej liczna”41.
Szybkość i charakter przepływu energii w górę zależy od złożoności struktury środowiska wspólnoty roślin i zwierząt, podobnie jak przepływ soku roślinnego w drzewie
zależy od złożoności struktury komórkowej42. Przez strukturę Leopold rozumie charakterystyczne liczby, jak również charakterystyczne rodzaje i funkcje gatunków składowych.
Ta współzależność między złożonymi strukturami Ziemi i jej sprawnego funkcjonowania
jako jednostka energii jest jednym z jej podstawowych atrybutów. „Gdy w danej części
obwodu nastąpi zmiana – pisze – wiele innych części musi się do niej dostosować. Zmiana
nie musi wcale utrudniać ani odwracać przepływu energii; ewolucja jest długim szeregiem
samo nakładających się zmian, które mają w zwyczaju poprawiać przepływ i wydłużać
jego trajektorię. Ewolucyjne zmiany są jednak na ogół powolne i występują lokalnie. Wynalezienie przez człowieka narzędzi pozwoliło nam na dokonywanie zmian znacznie szybciej, bardziej bezprecedensowo i na większą skalę”43.
Zauważalne zmiany zachodzą w składzie flory i fauny44. Większe drapieżniki odcinają się od wierzchołka piramidy, łańcuchy pokarmowe stają się krótsze, zamiast dłuższe.
Udomowione gatunki z innych zakątków zajmują miejsce tych dzikich, zaś dzikie są przenoszone do nowych siedlisk. Niektóre gatunki zostają zepchnięte na margines jako szkodniki i choroby, inne wymierają. Takie skutki rzadko kiedy są zamierzone lub możliwe do
przewidzenia; stanowią niespodziewaną i często niewykrywalną reorganizacje wewnątrz
struktury. Leopold podkreśla, że rolnictwo jest w dużej mierze „wyścigiem” pomiędzy
pojawieniem się nowych szkodników a opracowywaniem nowych technik ich zwalczania.
Kolejna zmiana dotyczy przepływu energii przez rośliny i zwierzęta oraz jej powrotu do
gleby. Urodzajność jest zdolnością gleby do przyjmowania, przechowywania i uwalniania
energii. Leopold zauważa, że rolnictwo, poprzez nadmierne wykorzystywanie gleb lub
zbyt radykalne ingerowanie w obecność rodzimych gatunków, może doprowadzić do
zmiany kanału przepływu lub wyczerpania jej zdolności do przechowywania energii. Gleby pozbawione tej zdolności wymywają się szybciej, niż się tworzą. Mówimy wtedy o
erozji. Wody, jak gleby, są częścią obiegu energetycznego. Zanieczyszczając wody lub
tamując ich przepływ, przemysł może wyłączyć z obiegu rośliny i zwierzęta niezbędne do
utrzymania w nim energii.
Współczesnym czołowym przedstawicielem ekocentrycznie zorientowanej etyki
środowiskowej, jest Holmes Rolston, III. Kluczowym pojęciem, na którym w swych rozważaniach koncentruje się ten autor, jest „ekosystem”. Szczegółowo opisuje lansowany
przez niektórych współczesnych autorów bardzo uproszczony sposób myślenia o ekosystemach: „Ekosystem nie ma mózgu, genomu, skóry, tożsamości, ujednoliconego programu
i czegoś takiego jak telos. Nie broni się przed uszkodzeniami czy śmiercią. Ekosystem nie
jest wrażliwy na zmiany, a jego części (np. lisy, mchy) są bardziej złożone niż całości (łąki, lasy). Można więc odnieść wrażenie, że ekosystem stoi na zbyt niskim poziomie organizacji, aby bezpośrednio na nim skupiać uwagę. Ekosystemy nie mogą się o nic troszczyć
i o nic się nie troszczą, nie mają interesów, o które mogłyby zadbać one same, czy o które
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my moglibyśmy zadbać”45. Rolston nie zgadza się z takim zafałszowanym spojrzeniem na
ekosystemy. Pisze: „Możemy oceniać zbiory, tak jak ocenia się kolekcję znaczków, ale
wówczas wartość tych zbiorów będzie jedynie sumą wartości poszczególnych znaczków.
Ekosystem jednak, jeżeli istnieje, różni się raczej od kolekcji znaczków. W kolekcji znaczków nie ma niczego żywego; nie zbiera się ona sama ani też sama się nie utrzymuje. Ani
znaczki, ani ich kolekcje same w sobie nie stanowią wartości. Być może jednak ekosystemy, jeśli istnieją, mają wartość, którą może przypisać im człowiek i być może również one
same są zdolne do wartościowania”46. Według tego autora, wartość wewnętrzną posiada
system sam w sobie. „Pomimo tego – pisze – ‘luźny’ system, chociaż sam posiada wartość
samą w sobie, nie wydaje się posiadać żadnej wartości dla siebie, jak wydaje się to być w
przypadku organizmów. Nie jest posiadaczem wartości, chociaż je tworzy. Nie jest obserwatorem wartości; jest posiadaczem wartości w takim sensie, że przedstawia, chroni i
szczegółowo omawia posiadaczy wartości”47. „Wartość wewnętrzna” przysługuje całym
ekosystemom. Rolston pisze: „Tradycyjne pojęcia instrumentalnej i wewnętrznej wartości
nie są kompletne, nie są fałszywe, ale są prawdami, które muszą być umiejscowione w
bardziej wszechstronnym obrazie, obrazie ekosystemów i domu – planety Ziemi”48.
W przeciwieństwie do wielu innych etyków środowiskowych, Rolston w swych
podglądach nie dystansuje się od religii chrześcijańskiej. W następujący sposób interpretuje zasadnicze przesłanie płynące z Biblijnej Księgi Rodzaju: „Bóg nakazuje w niej Ziemi
zrodzić rośliny, drzewa oraz zaroić się istotami żywymi i dbać o to, by było im dobrze.
Ludzie nie są uprzywilejowanymi członkami ziemskiej społeczności życia. Posiadamy
ewolucyjne pokrewieństwo i wspólne pochodzenie z innymi gatunkami. Ludzie są absolutnie zależni od innych form życia, ale one nie są zależne od nas. Każdy gatunek życia,
zilustrowany przez organizmy należące do tego gatunku, posiada własne doskonałości.
Rośliny potrafią przeprowadzać proces fotosyntezy, a zwierzęta nie; wszystkie zwierzęta,
w tym ludzie, są zależni od tego procesu. Sosna, która żyje kilka tysięcy lat, sprawia, że
ludzkie życie wydaje się przemijające. Ziemia obfitowała w życie na długo przed pojawieniem się człowieka, który pojawił się na świecie, na którym inne organizmy zamieszkiwały przez miliony lat. Ludzie nie są też jedynym czy ostatecznym celem ewolucyjnym. Społeczność tworząca życie trwa w byciu zależnym od siebie. Wszystkie organizmy są teleologicznymi centrami życia […]. Posiadają swój dobrostan, dobro własne. Ludzie radzą
sobie lepiej z matematyką niż małpy; małpy wspinają się lepiej niż ludzie. Sekwoje robią
to, co robią, całkiem dobrze. Mrówki wykonują swoją pracę całkiem dobrze. Te inne gatunki są równie dobre w robieniu tego, co wynika z ich natury. Powinniśmy szanować je
wszystkie”49.
Pod adresem ekocentryzmu wysuwane są m.in. następujące zarzuty: (i) mimo że
programowo jest to nieantropocentryczna teoria, zawiera jednak elementy antropocentryczne, widoczne m.in. w koncepcji postawy estetycznej Rolstona50; (ii) niejasna jest kon45
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cepcja wartości systemowych51; (iii) ograniczenie moralności do ekosystemów jest arbitralne52; (iv) w ekocentryzmie ludzkie życie traci swoją absolutną wartość53.
Zakończenie
Antropocentryzm, biocentryzm i ekocentryzm to trzy różne spojrzenia na relację
człowieka do przyrody. Wszystkie one bez wątpienia służą pomocą w dogłębnym zrozumieniu świata i naszego w nim miejsca. Jedno spojrzenie może podobać nam się bardziej
niż pozostałe, ale każde na swój sposób wyłapuje kluczowe wnioski, które mogą być bezcennym materiałem do głębokiego namysłu i wnikliwej refleksji. Gdy kurczowo trzymamy
się jednego stanowiska, możemy nie zauważyć tego, co jest wartościowe w przeciwnym
poglądzie. Możemy też nie oprzeć się pokusie, by tendencyjnie, niejako programowo,
przeinaczać konkurencyjne stanowiska, redukując je do „kreskówkowych karykatur”54.
Debata między antropocentrystami, biocentrystami i ekocentrystami, wciąż trwa i
nie widać perspektywy na jej rychłe zakończenie. Bez względu na to, za jakim stanowiskiem się opowiadamy, nie powinniśmy zapominać, że mamy dużo do zyskania zajmując
postawę szacunku względem otaczającej nas przyrody, z bogactwem i różnorodnością
składających się na nią elementów, zarówno nieożywionych, jak i ożywionych. W kreowaniu i propagowaniu właśnie takiej postawy względem natury, której jesteśmy integralną cząstką, cenną wskazówką mogą być słowa Elizabeth Willott i DavidaSchmidtz:
„Uczymy się, że żyjemy – i uczymy się sposobu, w jaki mamy żyć – w świecie rzeczy
wartych docenienia”55.
Streszczenie
W etyce środowiskowej od kilku dekad trwa nieprzerwanie gorąca dyskusja na temat relacji człowieka do świata przyrody. W debacie tej daje się wyróżnić kilka bardzo
różnych, często wykluczających się, stanowisk. Zgodnie z paradygmatem antropocentrycznym, tylko człowiekowi przysługuje status moralny, a wszelkie ludzkie zobowiązania
względem przyrody muszą w każdym przypadku brać pod uwagę realizację ludzkich interesów. Z kolei, stanowiska biocentryczne równą odpowiedzialnością obejmują wszystko,
co żyje, gdyż wszystkie istoty żywe posiadają status moralny, tzn. mają zagwarantowaną
moralną troskę. Wreszcie, ekocentryzm jest poglądem, według którego nie indywidualne
istoty żywe, ale całe ekosystemy posiadają status moralny, i wokół ich ochrony mają koncentrować się najpoważniejsze kwestie środowiskowe. Krytycy wysuwają dwa kluczowe
zarzuty pod adresem antropocentryzmu: (i) nie jest on w stanie skutecznie motywować
ludzi do podejmowania działań proekologicznych; (ii) w sytuacji konfliktowej zawsze
opowiada się po stronie interesów ludzkich. Z kolei, biocentryzm krytykowany jest głównie za to, iż: (i)nie jest stronniczy wobec ludzkiego gatunku; (ii) ma trudności z rozróżnianiem między życiem, które posiada wartość wewnętrzną, a życiem, które jej nie posiada.
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Wreszcie, pod adresem ekocentryzmu wysuwane są m.in. zarzuty, iż: (i) zawiera elementy
antropocentryczne, mimo deklaracji, że tak nie jest; (ii) przyjmowana w tej teorii koncepcja wartości systemowych jest niejasna; (iii) arbitralne jest ograniczenie moralności do
ekosystemów; (iv) ludzkie życie traci w tej teorii swoją absolutną wartość.
Summary
The relation between man and nature in the context of modern environmental risks
from the perspective of anthropocentrism, biocentrism and ecocentrism
In environmental ethics there has been an ongoing discussion for several decades
concerning the relation between man and nature. Several different approaches, which are
often mutually exclusive, can be differentiated in this debate. According the anthropocentric paradigm, only man is entitled to moral status and any human obligations towards nature in each case have to consider the fulfillment of human interests. The biocentric approach, on the hand, attaches equal responsibility to everything that is alive since all living
creatures have moral status, that is they have guaranteed moral concern. Finally, ecocentrism is a view in line to which not only individual living creatures, but whole ecosystems
have moral status and the most important environmental issues should concentrate on their
protection. Critics put forward two main accusations concerning anthropocentrism: (i) it is
not able to effectively motivate people to take proecological action; (ii) in a conflict situation it is always in favour of human interests. Biocentrism, on the other hand, is criticized
mainly for: (i) not being partial towards the human species; (ii) having difficulties when
differentiating between life which has intrinsic value and life which lacks its. Finally, the
following accusations are made in respect of ecocentrism: (i) it includes anthropocentric
elements despite the declaration that this is not the case; (ii) the concept of systemic values
adopted in this theory is unclear; (iii) limiting morality to ecosystems is arbitrary; (iv) human life loses its absolute value in this theory.
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Helena Wawrzyniak

Wpływ środków masowego przekazu na funkcjonowanie rodziny
Wstęp
„Środki masowego przekazu we współczesnych czasach stają się powszechniejsze,
łatwiej dostępne, wykorzystywane zarówno w pracy, jak i w domu. Obecnie media zaznaczają swoją obecność w niemal wszystkich sferach ludzkiego funkcjonowania, dlatego
stają intrygującym przedmiotem dociekań różnych dyscyplin naukowych”1. Oddziaływanie
mass mediów na postawy człowieka jest dziś niekwestionowane. Wpływ ten prowadzi do
kształtowania się w jednostce postaw pozytywnych i negatywnych. Należy podkreślić, że
nadal niewiele pisze się o postawach pozytywnych kształtowanych w wyniku obcowania
jednostki z mediami. Jest tak dlatego, ponieważ postawy negatywne ukształtowane przez
mass media majoryzują postawy pozytywne. Wszak negatywny wpływ środków masowego komunikowania jest na ogół nagłaśniany i budzi niepokój wychowawców. Natomiast,
gdy mówi się o pozytywnym wpływie mass mediów na człowieka, podkreśla się przede
wszystkim powstałe tą drogą cechy osobowe, a nie postawy2.
1. Rozwinięcie tematu
Współcześnie, dzieci i młodzież bombardowani są przez mass media różnymi przekazami, zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi. Przekazy te determinują wybieranie
określonych systemów wartości oraz kształtowanie się u młodzieży różnych postaw. Pod
wpływem mass mediów zmieniły się wyobrażenia na temat czasu i przestrzeni, a także
procesu komunikowania się. Łatwość, dostępność i natychmiastowość informacji zapewniają orientację we współczesnym świecie, powodują zmiany w uznawanych dotąd wartościach, w stosunkach między - ludzkich i zwyczajach, a także prowadzą do akceleracji i
przyspieszenia zmian w edukacji. To właśnie mass media stały się swoistym środkiem
wychowawczym – źródłem wielorakich wiadomości i przeżyć wywierających wpływ na
rozwój zainteresowań i kształtowanie postaw3. Oddziaływanie mass mediów na postawy
człowieka jest dziś niekwestionowane.
Wpływ ten prowadzi do kształtowania się w jednostce postaw pozytywnych i negatywnych. Należy podkreślić, że nadal niewiele pisze się o postawach pozytywnych kształtowanych w wyniku obcowania jednostki z mediami. Jest tak dlatego, ponieważ postawy
negatywne ukształtowane przez mass media majoryzują postawy pozytywne. Wszak negatywny wpływ środków masowego komunikowania jest na ogół nagłaśniany i budzi niepokój wychowawców. Natomiast, gdy mówi się o pozytywnym wpływie mass mediów na
człowieka, podkreśla się przede wszystkim powstałe tą drogą cechy osobowe, a nie postawy. Wymienia się wtedy takie cechy jak: wrażliwość na piękno sztuki, pogłębiona wiedza
ogólna, znajomość świata polityki4.
Mając świadomość intensywności, z jaką młodzież przeżywa i wchłania transformacyjne wyzwania teraźniejszości, warto podjąć trud skonstruowania szerokiego wachlarza
11

http://docplayer.pl/371012-Wplyw-srodkow-masowego-przekazu-na-wychowanie-mlodziezyw-okresie-adolescencji.html 07.03.2016
2
D. Poleszak., D. Maciołek., Środki masowego przekazu
3
J. Gajda., Media w edukacji, Kraków 2004, s. 113.
4
A. Lepa., Pedagogika mass mediów, Łódź 2007, s. 154.

72

możliwych działań, w których to młodzież mogłaby uczestniczyć i podjąć różnorodne
formy aktywności. Szansą na dotarcie do szerokiego grona odbiorców wśród młodzieży
może być przemyślane tworzenie oraz promowanie konstruktywnych form zachowań oraz
zaangażowanych postaw i młodzieżowych inicjatyw proklamowanych i popularyzowanych
poprzez moc środków społecznego przekazu np. przez spoty reklamowe, przez wykorzystywanie wizerunku znanych osób mogących stanowić ideał kulturowy dla młodzieży.
Zdając sobie sprawę z siły przekazu telewizji i Internetu warto w sposób przemyślany
kształtować tę moc sprawczą poprzez stwarzanie oferty stanowiącej jednocześnie interesującą alternatywę dla młodzieży, a także będącą propozycją pro rozwojową dla określonej
grupy odbiorców. Warto przypominać o unikaniu zagrożeń, na które zwraca uwagę prof.
Barbara Kromolicka i inni autorzy: „pomimo deklaracji współpracy, a co więcej, dostrzegania całego szeregu korzyści z pracy organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym
w pełni nie wykorzystuje się ogromnych możliwości wspólnego działania dla dobra wielu
ludzi zmagających się z najprzeróżniejszymi problemami życiowymi”5.
Badania polskich pedagogów dowodzą jednak o pozytywnym oddziaływaniu TV na
młodzież. Zakres wiadomości ogólnych u dzieci pozwoliły stwierdzić, że jest on większy u
dzieci oglądających telewizję. Dziecko żyjące w kontakcie ze środkami masowego oddziaływania otrzymuje znacznie więcej bodźców rozwijających umysł niż jego rodzice w dzieciństwie. Radio i telewizja odgrywają pożyteczną rolę o ile są odpowiednio wykorzystane.
Selektywne korzystanie z radia i telewizji może być cennym źródłem wiedzy oraz motywacją do rozwijania zainteresowań.
Obecnie istnieje wiele programów edukacyjnych, które mają na celu upoglądowienia treści programowych szkoły, pomagają przy wyborze szkół wyższych i zawodów, rozwijają zainteresowania biologiczne, informatyczne, historyczne itp. Ogromne ilości napływających korespondencji do redakcji świadczą o popularności i przydatności programów rozrywkowych i popularno-naukowych. Organizowane przez środki masowego przekazu konkursy, listy przebojów, krzyżówki, itp. skłaniają młodzież do aktywnego poszerzania wiedzy oraz podsuwają nowe przedmioty zainteresowań.
2. Pozytywny i negatywny wpływ środków masowego przekazu na wychowanie
młodzieży
Aspekty pozytywne Aspekt negatywne rozwój zainteresowań, poszerzanie horyzontów, poznawanie i odkrywanie świata programy edukacyjne mogą pozytywnie wpływać na
świadomość rodziców, uzupełniać wiedzę o wychowaniu mass media mogą stanowić pomoc w trudnych sytuacjach wychowawczych umożliwiają uczestniczenie w kulturze mogą
aktywizować do działania, poznawania nowych ludzi środki masowego przekazu mogą
zniekształcać postrzeganie rzeczywistości zacieranie się granicy między sprawami istotnymi, a szybką i łatwą rozrywką manipulacja odbiorcami treści przekazu nacechowane są
często agresją, erotyzmem, wulgaryzmami, negatywnymi wzorcami zachowań prowadzą
do uzależnień wprowadzanie mody na określony styl życia”6.
W obecnych czasach problemem jest nie tyle dostęp do informacji, co umiejętność
ich selekcjonowania i oceny wiarygodności. Wynika to z faktu, iż własną stronę internetową Może założyć każda osoba, często bez ponoszenia jakichkolwiek nakładów finanso5
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wych. Gdyby Internet zapewniał wyłącznie dostęp do informacji w takiej formie, w jakiej
oferują go tradycyjne mass media, można by było mówić wyłącznie o nowych kanałach
przekazu. Powiązanie jednak wszystkich stron WWW siecią łącz hipertekstowych i wzbogacenie ich elementami interakcji powoduje, iż odbiorca ma do czynienia z jakościowo
nowym medium, które swoją dynamiką i pojemnością informacyjną przewyższa wszelkie
inne środki masowego przekazu7.
„Już teraz należy podkreślić, że w poszczególnych mediach zasadniczo nie występuje całościowe zniekształcenie obrazu rodziny. Jak zobaczymy, deformacja tego obrazu
odbywa się z reguły „wycinkowo” i odnosi się do konkretnego składnika struktury rodziny, albo też do pewnego elementu w nauce Kościoła na temat rodziny. W związku z tym
na przykład ośmiesza się wielodzietną rodzinę czy pokazuje się w filmie wierność małżeńską jako przeżytek, który ma kompromitować mężczyznę w oczach jego kolegów.
Można ogólnie powiedzieć, że wymienione media ukazują rodzinę w krzywym
zwierciadle. Wszystkie zarzuty, jakie w tym względzie należałoby postawić wszystkim
wymienionym mediom, można odnieść do samej telewizji. Jest ona najbardziej popularnym medium w Polsce i wywiera najsilniejszy wpływ na swoich odbiorców. Najważniejsze niepokoje i pretensje, jakie kieruje się w związku z tym pod adresem telewizji, można
znaleźć w Orędziu Jana Pawła II na XXVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1994 r. Orędzie nosi tytuł: Telewizja w rodzinie: kryteria właściwego wyboru programów[7]. Papież mówi tam m.in. o tym, jak telewizja może szkodzić rodzinie. Czyni to
„przez programowanie fałszywych wartości i wzorów postępowania, przez rozpowszechnianie pornografii i obrazów brutalnej przemocy; przez wpajanie moralnego relatywizmu i
religijnego sceptycyzmu; przez przedstawianie bieżących wydarzeń i problemów w sposób
celowo wypaczony; przez agresywną reklamę, odwołującą się do najniższych instynktów;
wreszcie przez zachwalanie fałszywych wizji życia...”. Wprawdzie Jan Paweł II mówi
wyłącznie o niebezpieczeństwach, jakie zagrażają rodzinie ze strony telewizji, to jednak w
przytoczonej wypowiedzi pośrednio wymienione zostały najważniejsze zniekształcenia
obrazu rodziny w mass mediach.
Działania mediów w Polsce, zmierzające do zniekształcenia obrazu rodziny, są bardzo liczne i dość zróżnicowane. Ograniczę się zatem do przedstawienia trzech najważniejszych bloków tematycznych, ponieważ referowanie poszczególnych składników przekroczyłoby ramy jednego wykładu. Są to: zniekształcony obraz rodziny polskiej, zniekształcenia w obrazie ról i postaw rodzicielskich oraz propagowanie w mediach nowego modelu
rodziny”8. W wielu mediach spotkać można treści, które propagują zniekształcony obraz
ról i postaw rodzicielskich. W mediach zaciera się przede wszystkim naturalne różnice,
występujące między rolami i postawami mężczyzn i kobiet, a więc ojców i matek. Zwłaszcza seriale filmowe, oglądane regularnie z dużym zaangażowaniem emocjonalnym, narzucają odbiorcom hedonistyczny i konsumpcyjny stosunek do zadań, jakie wynikają z macierzyństwa i ojcostwa9.
W tej sytuacji paradoksalnie brzmi zapis w Ustawie o radiofonii i telewizji, głoszący, że te dwa publiczne media są zobowiązane „służyć umacnianiu rodziny” (art. 21, pkt
7). Ponadto, całościowe spojrzenie na media pozwala stwierdzić, że nie ma w nich pro7
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gramów ukazujących pozytywnie życie rodzinne10. W nowej wizji rodziny nie ma miejsca
na wartości chrześcijańskie. W ich miejsce eksponuje się wartości „humanistyczne”, czy
„europejskie”. Najczęściej jednak nie używa się wcale terminu „wartości”. Religijność zaś
traktowana jest jako wstydliwy przeżytek, który trzeba jak najszybciej usunąć11.
O polskich mediach – publicznych i komercyjnych – należy też powiedzieć, że w
dużej mierze wysługują się jakiejś władzy – polityce, ideologii czy władzy pieniądza, natomiast nie służą człowiekowi, choć do tej służby z natury swojej są powołane. Media zaś,
których nie stać na służbę człowiekowi, z czasem stają się dlań zagrożeniem w myśl tezy,
którą zawarł Alain Woodrow w swojej książce Les médias – quatrième pouvoir ou cinquième colonne? (Media – czwarta władza czy piąta kolumna?)12.
W charakterystyce polskich mediów należy również zasygnalizować dwa zjawiska,
które wprawdzie bezpośrednio dotyczą przede wszystkim kultury narodowej, to jednak
stanowią wygodną platformę w fabrykowaniu zniekształconego obrazu rodziny. Są to:
amerykanizacja kultury, której polem działania jest przede wszystkim telewizja i w jakimś
stopniu radio; oraz latynoamerykanizacja kultury, która rozwija się przede wszystkim w
obrębie prasy kolorowej. Amerykanizacja polega na wprowadzaniu na rynek polskich mediów produkcji amerykańskiej – najczęściej bardzo niskich lotów13.
Należy wspomnieć o „początkach nowej sytuacji polskich mediów dał przełom polityczny w 1989 r. W jego następstwie doszło do potężnej eksplozji mediów. Przestała istnieć cenzura; również wymóg koncesji i obowiązkowy przydział papieru już nie stały na
przeszkodzie w tworzeniu nowych pism i w zakładaniu prywatnych rozgłośni radiowych.
Miejsce monopolu państwowego (czy raczej partyjnego) zajął wolny rynek. Transformacja, której poddano dawną prasę PRL, nie spełniała oczekiwań społeczeństwa14. W olbrzymiej większości jej tytuły dostały się w ręce środowisk związanych ideowo z dawnym
systemem. W nowych warunkach ustrojowych stare tytuły zdobyły dość szybko wiarygodność rzeszy bezkrytycznych odbiorców i, co za tym idzie, wielki kredyt zaufania z ich
strony. Sprawiło to, że pisma prowadzone przez postkomunistów mogły już w sposób niezwykle skuteczny kształtować opinię publiczną. W dużej mierze stało się w mediach tak,
że stara ideologia przyjmowała zupełnie inne wcielenie, adaptując się umiejętnie do nowych warunków. Ponadto duża część prasy polskiej ogólnokrajowej i lokalnej jest w rękach kapitału zagranicznego, który w związku z tym dyktuje również warunki natury ideowej15. Najmocniejszą pozycję na polskim rynku prasowym zajmują wydawcy niemieccy.
Wymienione okoliczności sprawiają, że olbrzymia większość prasy drukowanej oraz
radia komercyjnego znajduje się w Polsce w rękach środowisk laickich, lewicowych, liberalnych, a także libertyńskich. One też wywierają niezwykle skuteczny wpływ na opinię
publiczną.
10
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Jest też zjawisko na obszarze mediów, które nie może nie zastanawiać. Oto po 1989
r. zmieniają się w Polsce parlamenty, rządy, koalicje i sami politycy, natomiast największe
centra opiniotwórcze znajdują się stale w tych samych rękach. Mówię o tym dlatego, żeby
podkreślić, jak mocno stawia się w tym kraju na odpowiednie kreowanie opinii publicznej.
Uwaga ta stoi w ścisłym związku z naszym tematem, wszak dotyczy on obrazu rodziny w
mediach16.
Każda rodzina funkcjonuje w ramach konkretnego społeczeństwa, systemu wartości,
norm i wzorów kulturowych oraz akceptowanych bądź nie, modeli samej rodziny. Ponadto
każda rodzina posiada swoją historię i doświadczenia. Jednakże przemiany, które dotykają
współczesną rodzinę, sprawiają, iż pojęciu „rodzina” należy nieustannie nadawać nowe
znaczenia. W chwili obecnej podstawowa wspólnota ludzka nie jest postrzegana zbyt dobrze. Występuje w trudniejszej roli. Świat zmienia się w sposób dynamiczny, rodzina nie
nadąża w procesie przystosowania się do tych przeobrażeń. Wpływ zewnętrznych czynników na poszczególne rodziny rośnie systematycznie17.
Zdaniem Mary Pipher „ rodziny (…) są zagrożone, atakuje je technika, wyśmiewają
media(jest nieatrakcyjna medialnie), zmiany demograficzne izolują je, siły ekonomiczne
wymierzają w nie ciosy, korporacje wyrządzają krzywdę swoim wartościami. Rodzice
martwią się o bezpieczeństwo swoich dzieci, a dzieci boją się obcych”18.
Pojęcie zabawy odegrało kluczową rolę w rozwoju popularnych mediów komputerowych oraz teorii tożsamości i podmiotowości w kulturze cyfrowej, u której podstaw leży
cyberkulturowa koncepcja przemian podmiotu, zwłaszcza w internetowej „grze tożsamościowej”19. Ten szczególny rodzaj zabawy reprezentowany jest przez media, które wykorzystywane są przez dzieci i młodzież do grania w gry komputerowe20. Gry te są programami komputerowymi o charakterze rozrywkowym, edukacyjnym. Jest to rodzaj interaktywnej rozrywki, zabawy prowadzonej za pomocą systemu komputerowego.
„Rola rodziców w procesie ograniczania szkodliwego wpływu mediów na dzieci dotyczy:
• Indywidualnej kontroli tego co dzieci oglądają i ile czasu im to zajmuje. Bardzo
ważne jest aby pilnować by dzieci oglądały to co ich rozwija stosownie do potrzeb wieku.
Konieczne jest uczenie od małego dzieci selektywnego doboru programów, a nie oglądanie
tego co leci. Ważne jest też oglądanie z dzieckiem telewizji aby móc sprawdzić czy
wszystkie treści rozumie, aby zobaczyć co go porusza ( bawi) a co wzmaga niepokój. To
,że program jest przeznaczony dla dzieci nie znaczy ,że służy on każdemu dziecku.
• Tłumaczenia tego co pokazują mass media, stosownie do możliwości poznawczych dziecka..Np. to że w dziennikach są głównie złe informacje nie znaczy tylko ,że na
świecie dzieje się źle Należy wtedy pokazywać dziecku te fakty, które są mniej ekscytujące a pokazują inną stronę rzeczywistości-tą lepszą.
• Pokazywania ,że istnieją inne , bardzo fajne formy aktywności takie jak sport, rozrywka , które też dostarczają cennych wrażeń i wiedzy.
• Uczenia poprzez swoje zachowanie kultury oglądania i korzystania z telewizji.
Szkoła także może wspomóc rodziców w tym względzie:
• Prowadząc edukację dotyczącą właściwego korzystania z mass mediów.
16
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• Uwrażliwiając młodzież na mechanizmy manipulacyjne wykorzystywane przez
media.
• Kształtując krytycyzm wobec oglądanych programów.
• Zachęcając do innych form aktywności np.w szkole- kluby sportowe, dyskusyjne itp.
Twórcy programów natomiast powinni w większym stopniu ponosić odpowiedzialność za: promowane programy, nadmiar scen agresywnych i złe wzorce zachowań, stosowanie mechanizmów manipulacji wobec nieświadomego małego odbiorcy.
• Być zobowiązani do oznakowywania dla jakiego wieku jest program przeznaczony.
• Przestrzegać godzin emisji zwłaszcza programów o dużym nasileniu agresji, scen
erotycznych, złych wzorców zachowań21.
Wg Doroty Zawadzkiej-psychologa rozwojowego Telewizja zabija u dzieci naturalna potrzebę doświadczania życia. To za sprawą TV ograniczane są formy dziecięcej aktywności typu zabawy, odkrywanie poszukiwanie bo ekran w gotowej formie pokaże
szybciej i bardziej atrakcyjnie. Hamowana jest też dziecięca wyobraźnia bo media zaoferują gotowe obrazy, scenariusze sytuacji czy zachowań. Dodatkowo uważa ona że22:
• Telewizja zachęca do umysłowego lenistwa nie trzeba szukać tylko włączyć przycisk aparatu
• Telewizja osłabia poczucie własnej tożsamości i wartości. Prezentując najlepszych
każe porównywać i dokonywać własnej oceny.
• Telewizja upośledza zdolności językowe-dziecko jest biernym odbiorcą do, którego mówi telewizor i nie wymaga odpowiedzi.
• Telewizja powoduje ,że tam gdzie nie ma obrazów kolorowych, szybko zmieniających się z podkładem różnego dźwięku dzieci szybko się nudzą i zniechęcają.
Wg .Izdebskiej-telewizję należy postrzegać jako źródło zagrożeń dla współczesnej
rodziny. Upatruje się w niej zagrożenie dla więzi rodzinnych- bardziej pamiętamy o sprawach bohaterów telewizyjnych niż o sprawach naszych najbliższych. Powoduje alienację
dzieci i rodziców –nie rozumiemy się i oddalamy, bo oglądamy co innego i mamy inne
wzorce .Dodatkowo TV ogranicza kontakty z kulturą i sztuką- po co chodzić do teatru
skoro teatr można obejrzeć na ekranie. Pozbawiamy wtedy dzieci zapoznania z atmosferą
teatru, nie uczymy zachowań sawoire wiwru itp23.
Inni badacze zwracają uwagę na negatywny wpływ telewizji w trzech wymiarach:
emocjonalnym, poznawczym i behawioralnym.
Wymiar emocjonalny dotyczy związku pomiędzy emocjami przezywanymi przez
dziecko jego równowaga emocjonalną a przekazem telewizyjnym. Zbyt częsty kontakt z mediami wizualnym powoduje nadmierne pobudzenie, rozdrażnienie a nawet zachowania agresywne .Ponadto obserwuje się wzrastający stopień stępienia wrażliwości na krzywdę innych
wręcz niechęć w angażowanie się w sprawy nie moje. Przemoc prezentowana na ekranie może
powodować u dzieci podwyższenie poziomu tolerancji na agresję co z kolei sprawia ,że zupełnie nie przejmują się agresją, staje się ona normalna. Tak tworzy się znieczulica. Poprzez różnorodne obrazy zagrożenia chociażby transmisje dziennika może powodować głębokie stany
lękowe, płaczliwość, zmienność nastrojów, trudności z zasypianiem.
Wymiar poznawczy dotyczy wpływu TV na sposób rozumienia i widzenia rzeczywistości. Poprzez skupienie się na sytuacjach najbardziej emocjonujących ( wypadki, po21
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żary, tragedie ) TV przedstawia rzeczywistość w zniekształconej formie .Może to dawać
dzieciom przekonanie ,że tak właśnie jest. Konsekwencją tego „ syndromu złych wiadomości „ może być poczucie wyobcowania wynikające z niezrozumienia rzeczywistości lub
poczucie własnej bezradności i bezsilności Dodatkowo TV poprzez eksponowanie właśnie
takich negatywnych zdarzeń podkreśla ich wagę ujmując tym samym znaczenie wydarzeń
przyjemnych, miłych i nie tak spektakularnych24.
Media bezsprzecznie mają ogromny wpływ na życie rodzinny i wychowanie młodego pokolenia, gdyż dostarczają wzorców zachowań i są składnikiem życia codziennego.
Często media spełniają w wielu rodzinach funkcje wychowawcze. Niepokojąco złym zjawiskiem jest, gdy rodzice wyręczają się mediami w wychowaniu dzieci, np. „Idź pooglądaj
bajkę, bo nie mam teraz czasu,/bo przeszkadzasz. Sprawia to, że kontakt z rodzicami staje
się ograniczony do niezbędnego minimum, telewizja czy gry komputerowe wydają się być
atrakcyjniejsze. Rodzice akceptują bierność dzieci (zamiast sportu – telewizja). W takich
warunkach nie mają oni większego wpływu na postawy i poglądy swoich pociech. Media
tworzą swoiste warunki ucieczki od rzeczywistości, od własnych problemów, których nieraz młodzi ludzie mają wiele. Wcielając się w bohatera gry lub serialu zapominają o troskach i codziennych zmartwieniach25.
Najbardziej narażone na wpływ telewizji są dzieci i młodzież. Nic też dziwnego, bo
współczesne dziecko niemal od urodzenia styka się z telewizją i wychowuje pod wpływem
środków masowego przekazu. Od najmłodszych lat jest atakowane natłokiem wrażeń telewizyjnych. Telewizja stała się narzędziem kształtującym postawy i zainteresowania. Wkroczyła
do codziennego życia i zajmuje w nim ważne miejsce. Telewizja ponadto ma olbrzymie możliwości wychowawczego oddziaływania na dziecko. Dostarcza nie tylko rozrywki i zabawy,
ale staje się też często podstawowym niezastąpionym źródłem wiedzy o otaczającym świecie, a
dla niektórych pierwszym i często jedynym w domu "nauczycielem"26.
Zakończenie
Współcześnie środki masowego przekazu odgrywają znaczącą rolę w różnych sferach ludzkiego funkcjonowania. Człowiek korzysta z mass mediów w pracy, domu, w
szkole, czy też na uczelni. Coraz częściej stanowią podstawowa formę spędzania czasu
wolnego, a dostęp do ich wraz z rozwojem technologii staje się łatwiejszy. Środki masowego przekazu stanowią zarówno szanse jaki i zagrożenia w procesie wychowania młodzieży. Nie jest możliwe odgrodzenie pozytywnego i negatywnego oddziaływania środków masowego przekazu, ponieważ te dwa aspekty wpływu są wzajemnie ze sobą powiązane. Należy jednak dążyć do zoptymalizowania szans, przy jak największym wykluczeniu
ryzyka. Środki masowego przekazu wpływają nie tylko na wychowanie młodzieży, ale
również na zachowania, postawy i przekonania młodego człowieka. Wywierają wpływ
również na rodziców jaki i na funkcjonowanie całej rodziny. Mass media stają się nowym
środowiskiem wychowawczym. Młodzież wchodząca w okres adolescencji staję się podatna na różnego rodzaje wpływy z otoczenia. Rodzina przestaje być podstawowym środowiskiem wychowawczym, a młodzi ludzie zaczynają szukać swojej tożsamości poprzez
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przynależność do różnych grup społecznych. Dlatego, też ze względu na specyfikę okresu
dorastania stanowią, grupę szczególnego ryzyka na wpływ mass mediów27.
Mass media to środowisko niezwykle elastyczne, szybko dostosowujące się do wszelkich zmian oraz potrzeb poszczególnych grup odbiorców. Natomiast przekaz medialny jest
silnie aprobujący, intensywny, często naznaczony silnymi emocjami, co może prowadzić do
różnych form uzależnień oraz patologicznych zachowań. Dlatego rodzice powinni jak najwięcej uwagi poświęcać, temu w jaki sposób ich dzieci korzystają ze środków masowego
przekazu. Brak najmniejszej kontroli, czy też rozmów o zagrożeniach wypływających z
środków masowego przekazu powoduje, że młodzież ma niczym nie skrępowany dostęp do
nierzetelnych informacji, brutalnych scen, pornografii, agresywnych gier28.
Współczesna szkoła jako jedno ze środowisk wychowawczych powinna już od najmłodszy lat przygotowywać dzieci do odbioru środków masowego przekazu. Młodzież
powinna znać negatywne skutki nadmiernego korzystania z poszczególnych mass mediów
oraz być świadoma zagrożeni z nich wypływających Jednak we współczesnym szkolnictwie brakuję zajęć i lekcji, które byłyby poświęcone takiej tematyce. Należy również
zwrócić uwagę, że edukacja medialna nie powinna dotyczyć tylko dzieci, ale również rodziców, ponieważ to oni decydują w znaczącym stopniu o uczestnictwie mass mediów w
procesie wychowania dorastającej młodzieży29.
Ks. Nagórny podkreśla, że rodzicie muszą najpierw „chcieć”. Jeśli uświadomią sobie zagrożenie i potrzebę przeciwdziałania, to zawsze znajdą czas i właściwe metody wychowawcze. Owszem, potrzebują pomocy innych, ale najważniejsze narzędzie tego wychowania jest w nich: to odpowiedzialna miłość do dzieci. Nie proponuje też żadnych radykalnych środków, czyli wyrzucenia z domu wszystkich cudów techniki. Jest realistą,
który patrzy z niekłamanym podziwem na ludzi, którzy potrafią się obyć bez elektronicznych mediów. Zna jednak takich, którzy z nich uczynili cel swego życia”30.
Streszczenie:
Telewizja stanowi ważny, jeśli nie najważniejszy środek przekazu informacji, może
być wspaniałym środkiem dydaktycznym, może bawić, uczyć, pomagać, radzić. I jeśli
spełnia taką rolę, to jest dobrze. Gorzej jeśli telewizor traktuje się jako uprzywilejowanego
członka rodziny lub co gorsze - gościa, który zajmuje najważniejsze miejsce w pokoju,
który mówi, kiedy chce i co chce, a domownicy słuchając go, udzielają mu głosu, z czego
on skwapliwie korzysta.
Summary:
Television is an important, if not the most important means of communication, can
be a wonderful means of teaching, can play, learn, help, advise. And if it fulfills such a
role, it is well . Worse, if the TV is treated as a privileged family member or worse - the
guy who occupies the most important place in the room that says, when he wants and what
he wants, and family members listening to him, they give him a voice, of which he eagerly
uses.
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Joanna Wieczorek-Orlikowska

Kryzys moralności jako nowy paradygmat współczesności
Wstęp
Współczesność to czas gwałtownych zmian, których konsekwencji często nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Dawniej, gdy ludzkiej egzystencji towarzyszyła większa stabilność, również systemy wartości i zbiory obowiązujących norm nie podlegały zbyt często
transformacjom. Również moralność traktowano jako coś niezmiennego i choć nie wszyscy definiowali ją tak samo, można było mówić o względnej jedności tego pojęcia.
Obecnie natomiast istnieje znaczna rozbieżność w rozumieniu moralności, którą
rozpatruje się na gruncie wielu dziedzin naukowych. Co więcej, wiele osób mówi o „kryzysie moralności” jako postępującym procesie. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z tak
zasadniczą zmianą? Jeśli tak, to do czego ona prowadzi? I czy wiąże się z zagrożeniami dla
ludzkości?
Celem niniejszej pracy jest zbadanie pojęcia moralności na gruncie przeobrażeń dokonujących się w polityce, massmediach i sferze społecznej. Zasadniczy problem artykułu
opiera się na pytaniu – czy kryzys moralności rzeczywiście nastąpił? W trakcie analizy
zastosowano głównie podejście konstruktywistyczne z użyciem metod jakościowych.
Tekst stanowi jedynie preludium, wskazujące na konieczność dalszych, wieloaspektowych
badań, które pozwolą na kompleksowe zrozumienie tematu.
Człowiek w obliczu ogromnej różnorodności coraz częściej boryka się z trudnościami w rozróżnieniu dobra i zła, a nawet z określeniem własnej tożsamości. Zderzenie
różnych systemów wartości prowadzi do powstawania zasadniczych problemów moralnych, które stanowią spore wyzwanie dla ludzkości. Nic więc dziwnego, że kryzys moralności traktuje się jako wyznacznik naszych czasów.
1. Pojęcie moralności
Terminu „moralność” używano praktycznie od zawsze. Już w starożytności wielu
myślicieli przypisywało jej centralne miejsce w swoich rozważaniach, szczególnie w kontekście rozwoju osobistego, ale także szeroko pojętej działalności politycznej. Warto więc
znać podstawowe ujęcia moralności w myśli politycznej, filozoficznej i społecznej, które
wywarły ogromny wpływ na współczesność.
Ciekawą koncepcję moralności przedstawił w czasach antycznych Platon. Uważał
on, że dusza ludzka składa się z pożądliwości i dzielności, a nad nimi góruje rozum. To
właśnie on odpowiada za harmonię między trzema elementami duszy. Dodatkowo one
wszystkie stanowią podstawę cnoty sprawiedliwości. W przedstawionym przez niego kanonie najwyższą ideę stanowi dobro, a człowiek, żyjąc moralnie, dąży właśnie do niego.
Analogiczna hierarchia występuje w koncepcji państwa Platona, gdzie występują trzy stany: filozofów-władców, strażników, a także chłopów i rzemieślników. Myśliciel wskazuje,
że polityka powinna dbać przede wszystkim o szczęście obywateli zgodne z moralnością.
Podkreśla przy tym, że etyki i polityki nie da się rozgraniczyć – stanowią one jedność i
wzajemnie się warunkują1. Choć wielu współczesnych badaczy zarzuca Platonowi tendencje totalitarne, to niewątpliwie jako jeden z pierwszych filozofów zwrócił uwagę na odpowiedzialność polityka za państwo i społeczeństwo.
1

Platon, Prawa, Warszawa 1960, PWN, s. 109-117.
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Myśl chrześcijańska od czasów średniowiecznych została zdominowana przez koncepcje św. Tomasza z Akwinu, który wzorował się na pismach Arystotelesa. Przede
wszystkim podkreślał on, że człowiek jest istotą społeczną. A skoro żyje w zbiorowości, to
potrzebuje kogoś, kto będzie tej społeczności przewodził. To zadanie przynależy właśnie
państwu. Dobro wspólne, reprezentowane przez nie jest ważniejsze, niż dobro poszczególnych osób. Człowiek moralny, dla św. Tomasza z Akwinu, dąży do dobra absolutnego,
czyli Boga. Kryterium moralnym jego uczynków jest prawo, ponieważ ma na celu dobro.
W przeciwieństwie do Platona, myśliciel stawia etykę ponad polityką, ponieważ to ma
gwarantować człowiekowi zbawienie2.
Swoistego przełomu w rozumieniu moralności dokonał Niccolo Machiavelli, odwołujący się do realnych zjawisk politycznych i społecznych. Myśliciel stwierdził, że nie ma
absolutnego dobra i zła, są one zmienne w czasie. Państwo powinno dążyć do dobra, ale
nie jest w stanie osiągnąć go w całości. Polityk w jego mniemaniu musi czasem posługiwać się oszustwem, kłamstwem, czy siłą, aby osiągnąć założone cele. Podkreślał jednak
przy tym, że postępowanie niemoralne rządzących w imię własnych korzyści jest złe. Jeśli
natomiast służy bezpieczeństwu i obronie państwa, należy je czasem zaakceptować. Machiavelli zwracał uwagę na zmienność norm moralnych – nie są one dane raz na zawsze,
zmieniają się w różnych kontekstach kulturowo-historycznych3. Biorąc pod uwagę zmiany,
jakie dokonały się od jego śmierci, trzeba zauważyć, jak wiele racji miał ten filozof. Często krzywdząco przypisuje się mu skrajny relatywizm moralny, niestety zupełnie bez podstaw. Na szczęście, powoli się to zmienia.
Z kolei Immanuel Kant uważał, że prawo państwowe jest odzwierciedleniem moralności. Mówił o dobrej woli, czyli cesze ludzkiej duszy, dążącej do czynienia dobra. W
konsekwencji moralnie postępuje się tylko wtedy, kiedy ma się odpowiednie intencje. Kluczowe jest tu stworzone przez niego pojęcie imperatywu kategorycznego, czyli nakaz postępowania zgodnie z ideałem etycznym: „[…] postępuj tak […], aby zasada twojego postępowania stała się prawem powszechnym”4.Kant podkreślał, że między moralnością i
polityką nie ma sprzeczności, jednak to właśnie ta pierwsza musi być nadrzędna.
W kontekście myśli politycznej warto wspomnieć także o Karolu Marksie, który
swoją twórczość poświęcił wizji wyzwolenia pracy. Kluczem do zrozumienia relacji między polityką a etyką była dla niego sfera ekonomiczna, co stanowi zupełne novum. Zniesienie własności prywatnej miało według myśliciela doprowadzić do powstania uniwersalnego systemu wartości moralnych. Moralność, jako forma świadomości społecznej, determinowana jest więc przez byt społeczno-ekonomiczny5. Podejście to różni się więc diametralnie od wyżej wymienionych i zwraca uwagę, jak wieloaspektowo można postrzegać
zagadnienie moralności.
Dla całokształtu refleksji nad podjętym tematem trzeba zastanowić się, jak współcześnie definiuje się moralność. Na gruncie języka potocznego często pojęcia „moralność”
i „etyka” są używane zamiennie. Zupełnie inaczej jest w obszarach naukowych – etyka jest
tutaj refleksją na temat moralności, dyscypliną naukową. Rozróżnienie to jest więc zasadnicze. Jan Grad wskazuje, że nie ma jednego, powszechnie akceptowanego wyjaśnienia
pojęcia moralności. Wynika to przede wszystkim z różnorodności posiadanych systemów
wartości – każdy badacz, próbujący stworzyć definicję, patrzy ze swojego punktu widze2

E. Modzelewski, Etyka a polityka, Wydawnictwo Almamer, Warszawa 2006, s. 27-30.
Ibidem, s. 30-33.
4
I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, PWN, Warszawa 1953, s. 51.
5
E. Modzelewski, op. cit., s. 40-42.
3

82

nia6. Nic więc dziwnego, że brak w tym przypadku jednoznaczności. Maria Ossowska
terminu moralny używała jako przeciwstawienie tego, co materialne i fizyczne7. Z kolei
Henryk Jankowski przez moralność rozumiał zespół norm, ocen i wzorów postępowania,
które regulują stosunki między ludźmi8.
W ujęciu socjologicznym moralność rozpatrywana jest w konkretnym kontekście
społeczno-kulturowym. I tak, w znaczeniu neutralnym, traktuje się ją jako wartości, normy
i oceny regulujące zachowania ludzkie, ale także same działania. W znaczeniu wartościującym to zespół określonych wartości i norm w kontekście konkretnego ideału etycznego9.
Niklas Luhmann z kolei, przedstawiciel ujęcia systemowego, traktuje moralność w
polityce jako „paradygmat utracony”. Władzę należy rozpatrywać w ramach układu polityka-administracja-społeczeństwo-polityka, nie ma więc tutaj miejsca na dobro wspólne,
sprawiedliwość, czy jakiekolwiek inne zasady. To, co nieprzydatne w politycznej grze,
całkowicie traci znaczenie. Oczywiście, moralność nie zniknęła – nadal odgrywa ogromną
rolę w życiu prywatnym, a rządzący muszą brać pod uwagę postawy obywateli. Wprowadzenie jej jednak bezpośrednio do politycznej działalności stanowiłoby wyłącznie przeszkodę. Nie zmienia to natomiast faktu, że wszelkie działania uzasadnia się właśnie dobrem wspólnym10.
Skąd bierze się moralność? Antoni Kępiński wskazuje, że w człowieku istnieje rozróżnienie dobra i zła, wynika to z jego natury. Mówi o nim „prawo naturalne”. Ludzkie
życie determinowane jest prawami biologii oraz oddziaływaniem środowiska społecznego.
To właśnie one są katalizatorem decyzji moralnych człowieka11.
2. Moralność i polityka
Jak już zostało wcześniej ukazane, moralność ujmuje się na wiele sposobów. W stosunku do polityki używa się raczej terminu etyka i to właśnie relacja między nimi zaprzątała głowy najznamienitszych myślicieli na przestrzeni wieków. Co jest ważniejsze – polityka czy etyka? Czy możliwa jest między nimi harmonia? A może pojęcia te całkowicie
się wykluczają?
Na gruncie nauki wykształciły się cztery stanowiska, dotyczące tej zależności.
Pierwszym z nich jest koncepcja autonomii polityki i etyki, a jej źródeł można upatrywać
w czasach nowożytnych. Machiavelli podkreślał, że polityka nie może być krępowana
przez zasady i normy moralne, ponieważ liczy się przede wszystkim skuteczność władcy.
Z kolei klerkizm i anarchizm postulowały całkowite zniesienie państwa (choć zdawali
sobie sprawę, że to niemożliwe) i wypracowanie etycznych form organizacji społecznej12.
Idee te zbliżają się ku stanowisku supremacji etyki, czyli dominacji nad wszystkimi
sferami życia, w tym nad polityką. Podejście to ma swoje źródła w myśli Platona i Sokratesa. Platon w dziele „Państwo” podkreślał, że w idealnym państwie powinni rządzić najmądrzejsi, postępujący etycznie obywatele, czyli filozofowie. Wynika to z przekonania, że

6

J. Grad, Obyczaj a moralność, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1993, s. 90-91.
J. Mariański, Moralność w kontekście społecznym, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2014, s. 55.
8
H. Jankowski, Etyka,PWN,Warszawa 1973, s. 17.
9
J. Mariański, op. cit., s. 56.
10
A. Szostek, Dobro wspólne: kluczowa kategoria polityczna. Przyczynek do zagadnienia: moralność a polityka, [w:] „Etyka” 1998, nr 3, s. 84-85.
11
K. Maj, Antoni Kępiński – myśl etyczna, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2012, s. 106-109.
12
E. Jarmoch, Moralność a polityka, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009, s. 18.
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ludzie kierujący się własnym interesem, nie będą dążyli do dobra wspólnego, należy więc
ich wykluczać z władzy.
Trzecie podejście to hegemonia polityki, którą głosił Arystoteles. Uważał on, że
człowiek nie jest istotą doskonałą, nie może więc zawsze postępować etycznie. Za postępowanie i wychowanie ludzi powinni być odpowiedzialni rządzący. Filozof podkreślał, że
polityka sama definiuje się jako moralna lub niemoralna. Jeśli posiadający władzę nie będą
dążyli do dobra wspólnego, to będzie to rząd nieetyczny. Widać tu wyraźnie realizm, który
reprezentował13.
Ostatnie stanowisko osadza się na przekonaniu, że polityka, etyka i moralność są
współzależne, które jest bardzo powszechne współcześnie. Stanowi jakoby kontynuację
propozycji Platona, aby rządzili najmądrzejsi i postępujący etycznie. Moralność i etyka
powinny określać, co wolno, a czego nie – ograniczając w ten sposób negatywne zapędy
rządzących. Polityka powinna dążyć do etyczności i dbałości o dobro wspólne, a unikać
deprywacji. I właśnie ta wszechobecna współzależność ma to zapewniać14.
Współcześnie polityka wiąże się z wieloma problemami moralnymi, jednak moim
zdaniem największym jest brak autorytetów. Jak zdefiniować autorytet polityczny? Opiera
się on „na prawie i dobrowolnym uznaniu ze strony danej grupy społecznej, albo na uzurpacji rozumianej jako przywłaszczenie sobie władzy przy użyciu środków przymusu,
zręczności lub podstępu”15. To osoba o szerokim oddziaływaniu, tzw. mąż stanu, który
zabiera głos w sprawach o znacznej doniosłości dla danej zbiorowości ludzi. Spośród jego
najważniejszych atrybutów można wymienić społeczne przekonanie o dużym zakresie
kompetencji, szeroki krąg odbiorców i zakresu przedmiotowego dziedziny, ogromną siłę
oddziaływania, a także rozstrzyganie ważnych dla danej społeczności spraw.
Opinia publiczna traktuje polityków raczej w kategorii celebrytów, niż mężów stanu. Wynika to przede wszystkim z ogromnej roli mediów w kształtowaniu ich wizerunku.
Kto chce znaleźć się w kręgach władzy, musi zainteresować odbiorców. I robi to na różne
sposoby – nie wystarczają już merytoryczne argumenty, potrzebny jest show. Właśnie
dlatego powszechnie stosuje się manipulacje faktami, prowokacje, dyskredytuje się przeciwnika politycznego i ośmiesza go. Liczy się popularność. Nic więc dziwnego, że sfera
polityki postrzegana jest pejoratywnie i jako przeciwieństwo wszelkich cnót16.
Zjawisko to związane jest z entertainizacją sfer publicznej, w wyniku której dochodzi do zmiany zasad legitymizacji władzy. Liczy się wyłącznie show dla mas, w środkach
przekazu dominują więc nieustanne napięcia polityczne. Niestety, w wyniku tego procesu
forma i treść polityki staje się coraz bardziej wulgarna i to się nie zmieni.
Nie znaczy to jednak, że zmiana nastąpiła wyłącznie w sferach władzy. To właśnie
my, widzowie, wywieramy na polityków presję, aby podlegali celebrytyzacji. Staliśmy się
„podglądaczami”, ponieważ ingerujemy nie tylko w ich działalność publiczną, ale również
prywatność. Zaciera się powoli granica między tym co moralne i nie. I proces ten się intensyfikuje.
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3. Moralność a współczesne media
Człowiek współczesny wystawiony jest na ogromne wyzwanie – bombardowany
niezliczonymi informacjami, nie jest w stanie ich przetworzyć i przyjąć w całości. Stają się
dla niego namiastką wiedzy, a media – sędzią we wszelkich sferach życia. To one podpowiadają, co jest dobre, a co złe, jak żyć i czego pragnąć. Ich rola nie kończy się na przedstawianiu rzeczywistości – środki masowego przekazu ją kreują. Poprzez umiejętne dobieranie faktów, manipulację obrazem i dźwiękiem, a także odwoływanie się do emocji, potrafią nakierować odbiorców na konkretny sposób myślenia, czego dowodzi teoria agenda
setting17.
Naturalną postawą jednostki ludzkiej, jako istoty społecznej, jest potrzeba kontaktu i
więzi z innymi. W związku ze zmianą trybu życia, uzależnionego od rozwoju kariery zawodowej i dążeniem do gromadzenia dóbr, mamy coraz mniej czasu dla bliskich. Relacje
międzyludzkie uległy pogorszeniu, a jednostka coraz większej alienacji, pomimo życia w
dużej zbiorowości. W wyniku mobilności, więzi społeczne w dużej mierze stały się tymczasowe. Nic więc dziwnego, że bohaterowie występujący w mediach stają się dla odbiorcy substytutem przyjaciół. Oglądanie ich życia i problemów daje poczucie współuczestnictwa i więzi, a przede wszystkim kontroli18. Człowiek coraz częściej szuka w wirtualnej
rzeczywistości sensu swojego życia, a moralność jest w niej reliktem przeszłości. Różne
rodzaje ocen etycznych, wzorców kulturowych, sposobów postępowania wyrwanych z
kontekstów sprawiają, że moralność w mediach uległa homogenizacji.
Działania inwigilacyjne stały się integralną częścią współczesnej kultury, zapewniając rozrywkę masowemu odbiorcy. Materiały tworzone przez dziennikarzy są nastawione
na wizualność, można więc mówić o kulturze obrazu, ukierunkowanej na ekshibicjonizm i
podglądactwo. Pojawiło się tzw. pokolenie ekranowe, bombardowane przez liczne obrazy i
informacje. W ten sposób od najmłodszych lat w człowieku wytwarza się nawyk obserwowania innych19. Intymne cechy życia stały się atrakcyjnym towarem, w wyniku chęci
oglądania autentycznych rzeczy20. Człowiek pragnie w mediach znaleźć własne potrzeby i
zainteresowania, podglądać innych w takim samym stopniu, jak siebie. Natura narcystyczna powoduje u niektórych chęć eksponowania siebie w mediach, zapewnienia popularności. Istnieje więc ścisły związek między podglądaczem, a osobą podglądaną21.
Misja moralna, o której jeszcze niedawno mówiło się tak dużo w odniesieniu do
środków masowego przekazu, jest tylko pozorna. W rzeczywistości doszło do zupełnie
odwrotnego zjawiska – nadawcy ukazują złe, negatywne obrazy, ponieważ tego wymagają
odbiorcy. Informacja nieustannie zbliża się do konwencji show, dostosowuje się do konsumpcyjnie nastawionej publiki. Dodatkowo powszechną praktyką medialną stało się szeroko pojęte osądzanie – przedstawia się winowajców i ich przewinienia, pomija wszelkie
okoliczności łagodzące (ponieważ zakłócają narrację), a wydanie wyroku pozostawia wi17

J. Kopka, Jednostka wobec moralności – subiektywna wizja przyszłości, , [w:] Wartości, postawy i więzi moralne w zmieniającym się społeczeństwie, pod red. J. Mariańskiego, L. Smyczka,
Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, s. 65.
18
M. Krzpiet, Fenomen ekshibicjonizmu w telewizji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków
2005, s. 16-19.
19
O. Białek-Szwed, Voyeuryzm medialny w kontekście współczesnej prasy w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 76-78.
20
K. Pospiszyl, Czasy „podglądaczy” i „ekshibicjonistów”, czyli refleksje nad programem „Big
Brother” [w:] „Przegląd Humanistyczny”, 2001, nr 6, s. 60.
21
O. Białek-Szwed, op. cit., s. 71-74.
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dzom. I choć pozornie zostają zachowane pozory sprawiedliwości i uczciwego osądu, to
tak naprawdę brak w tym jakiejkolwiek moralności22.
Procesy te mogą prowadzić w dłuższej perspektywie do deficytu tożsamości, czyli
brakiem wartości i celów życiowych. Jednostka nie ma więc ustabilizowanego poczucia
podmiotowości, a tym bardziej kontroli nad własnym losem. Działa pod wpływem otoczenia, „biegnie z prądem”. W ostatnim czasie bardzo popularne stało się określenie „lemingi”, które idealnie oddaje to zjawisko. Ludziom, określanym tym mianem, zarzuca się
przede wszystkim brak refleksji nad przekazem medialnym, co przekłada się na konkretny
światopogląd i postawy. Nadawcy mają więc ogromną władzę – za pomocą odpowiednio
skonstruowanego przekazu mogą wpływać na zachowania mas. I dokonują tego chociażby
poprzez ustanawianie agendy tematów.
4. Zmiany w moralności – kryzys?
Tezy o kryzysie moralnym, upadku dotychczasowych wartości, patologizacji życia i
nadchodzącej wielkimi krokami rewolucji moralnej zyskują coraz bardziej na popularności, także w polskim społeczeństwie. Szybko następujące zmiany w sferze społecznej,
ekonomicznej i politycznej doprowadziły ludzi do problemu z określeniem własnej tożsamości. Sytuację dodatkowo zaostrzają media, nagłaśniające liczne przypadki łamania norm
moralnych.
Przemiany wartości i norm wiążą się z wieloma nakładającymi się na siebie procesami, na czele z modernizacją i globalizacją. Poszerzające się w skali światowej powiązania pomiędzy państwami, zbiorowościami ludzkimi, czy partnerami gospodarczymi doprowadziły do ogromnego przepływu informacji, idei, technik, usług, dóbr, a także ludzi.
Wszechobecna modernizacja prowadzi do pluralizmu wartości, podważania dotychczasowych autorytetów religijnych i sekularyzacji. Jednostka tworzy więc indywidualny system
wartości, który służy jej interesom i celom. Tradycyjnie pojmowana moralność ulega stopniowej erozji i proces ten się intensyfikuje23.
Współistnienie różnych kultur, często na tym samym terenie, prowadzi do akceptacji innych norm i wartości, odmiennych stylów życia. Co więcej, często zapożyczamy takie „obce”
elementy, a wszystko dzięki środkom masowego przekazu. Powstała w ten sposób kultura
masowa dokonuje swoistej integracji i zacierania granic. W obliczu wszechobecnej zmienności
tradycyjna moralność znajduje się w coraz większym zagrożeniu. Skoro bowiem panujące
trendy zobowiązują do aktywności i ciągłych przeobrażeń, to również ład normatywny przestaje być czymś stabilnym. Świetnie widać to chociażby na przykładzie autorytetów, od których
wymaga się, aby byli prekursorami zmian, a nie trwali przy „starym”24.
Procesom globalizacyjnym towarzyszy także powszechny konsumpcjonizm. Wraz z
bogaceniem się społeczeństw pojawiła się coraz większa potrzeba nabywania towarów i
usług. Co ważne, nie wynika to z realnego zapotrzebowania – to swoisty trend w gromadzeniu dóbr, który przybiera postać publicznego spektaklu. Katalizatorem tej sytuacji są
media, które bombardują odbiorców reklamami rozmaitych produktów. Doszło do tego, że

22

A. Willma, Sąd młodości. O etyce i mediach, [w:] Współczesne oblicza mediów, pod red. J.
Marszałek-Kawy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, s. 342.
23
A. Jasińska-Kania, Wartości i normy moralne a procesy przemian w Polsce i Europie, [w:]
Wartości, postawy i więzi moralne w zmieniającym się społeczeństwie, pod red. J. Mariańskiego, L.
Smyczka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, s. 16.
24
J. Kopka, op. cit., s. 63.
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konkretny poziom konsumpcji definiuje przynależność do klasy społecznej25. Brak tu zdecydowanie miejsca na jakiekolwiek wartości.
Współcześnie moralność definiowana jest poprzez coraz większą potrzebę wolności.
Wolności również od norm, tradycji, nakazów, czy wartości. Człowiek przestaje więc być
odpowiedzialny moralnie, za to ma coraz więcej praw. „Ja” staje się punktem centralnym
rzeczywistości26.
Jaka więc przyszłość czeka ludzkość? Czy nastąpił kryzys moralności, jej bezpowrotna klęska i koniec? Współczesny człowiek niewątpliwie odrzucił dotychczasowe autorytety, ustalone wzorce zachowań, a hierarchię wartości całkowicie zmienił w imię partykularnych interesów. Doprowadziło to do dysharmonii i chaosu, a także osłabienia własnej
tożsamości. Nie oznacza to jednak, że moralność upadła, a zwyciężyła różnorodność i
dezorientacja. Zmiany należy traktować raczej jako okres przejściowy. Do tej pory panujące wartości i normy obowiązywały obligatoryjnie, a ich stosowanie wymuszał system nagród i kar. W wyniku przemian cywilizacyjnych człowiek wykształci w sobie moralność
autonomiczną, znajdującą się na wyższym poziomie, ponieważ realizowaną z wyboru, a
nie konieczności. Ta nowa moralność będzie dostosowana do zmiennej rzeczywistości i
powszechnego relatywizmu. Czy będzie to oznaczało wielość systemów wartości? Nie,
ponieważ jednostka żyje w zbiorowości i musi dostosowywać swoje postępowanie do innych. Właśnie dzięki temu będzie możliwe zachowanie ładu aksjologicznego27.
Odpowiedzialność moralna jest najbardziej osobistą i niezbywalną z ludzkich wolności, i najcenniejszym z ludzkich praw. Nie można jej człowiekowi odebrać, nie można
podzielić się nią z drugim człowiekiem, nie można przekazać jej innemu, oddać w zastaw
czy na przechowanie. Odpowiedzialność moralna jest bezwarunkowa i nieskończona, i
objawia się w ciągłym niepokoju, że objawia się niedostatecznie. Odpowiedzialność moralna nie ogląda się za asekuracją; nie potrzebuje zapewnień, że ma słuszność, ani usprawiedliwień tego, że jest, jaka jest. Odpowiedzialność moralna jest – i jest, zanim dostarczy
się dowodów jej racji, i długo po tym, gdy producenci wymówek wysłali ją na emeryturę28.
I miejmy nadzieję, że właśnie ku tej odpowiedzialności moralnej dąży świat.
Podsumowanie
Problem oceny w kategoriach dobra i zła zawsze towarzyszył człowiekowi. Wynika
to przede wszystkim z jego refleksyjnej natury, ale także z wychowania. Żyjemy w zbiorowości, a to wymaga stosowania pewnych zasad, aby panował ład i harmonia. Niestety,
współcześnie w wyniku gwałtownych przemian cywilizacyjnych i ogromnej różnorodności
coraz trudniej jest wyznawać tradycyjne wartości. Nic więc dziwnego, że popularne stały
się prognozy na temat kryzysu moralności.
Czy rzeczywiście dotarliśmy do kresu pewnej epoki? Czego możemy spodziewać
się w przyszłości? Moralność zdecydowanie przechodzi transformację, ale dywagacje na
temat jej klęski są mocno przesadzone. Musi ona raczej dostosować się do wszechobecnej
globalizacji, technizacji życia, konsumpcjonizmu i upadku dawnych autorytetów. Kiedy
tego dokona, jej nowa forma będzie na znacznie wyższym poziomie, ponieważ każda jed25

I. Jakubowska, Globalizacja i konsumeryzacja a kryzys wartości tradycyjnych, [w:] Wartości
a współczesne państwo, pod red. L. Kacprzak, J. Knopek, D. Mierzejewski, Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, Piła 2009, s. 59.
26
Ibidem, s. 65.
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Ibidem, s. 69-72.
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Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, PWN, Warszawa 1996, s. 341.
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nostka weźmie na siebie odpowiedzialność moralną i to nie w wyniku nakazów odgórnych,
lecz z wyboru.
Współcześnie coraz więcej ludzi ma problem z określeniem własnej tożsamości, co
wynika przede wszystkim z chaosu informacyjnego i zbyt wielkiej złożoności otaczającego świata. Z czasem jednak wszystko podlega modyfikacjom i będzie tak również z moralnością. Kiedy to nastąpi? Tak naprawdę już się to dzieje. Jest to jednak proces długofalowy i wymagający wykształcenia samoświadomości ludzkiej, nowego „ja”. Tezy o kryzysie nie są więc bezpodstawne, ale ich wydźwięk zdecydowanie przerysowany.
Streszczenie
Procesy związane z globalizacją, modernizacją, konsumpcjonizmem, a także osłabieniem dawnych wartości i autorytetów doprowadziły do ogromnych zmian w życiu
człowieka. Coraz częściej mówi się o kryzysie moralności i upadku dotychczasowego ładu
aksjologicznego. Niewątpliwie nadchodzi nowa epoka i trzeba się na nią odpowiednio
przygotować. Czy należy traktować to zjawisko jako zagrożenie? I jak jednostka poradzi
sobie z określeniem własnej tożsamości w ramach nowego porządku?
Summary
Crisis of morality as a new paradigm of modernity
The processes of globalization, modernization, consumerism, and the weakening of
the old values and authorities brought about fundamental changes in human life. The talk is
currently of a crisis of morality and a collapse of a axiological order. Undoubtedly a new
era is coming and we must to prepare for it. Is also this phenomenon a treat to us? And
how will human determine his own identity under the new order?
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Urszula Byjoś

Zagrożenia i uzależnienia behawioralne współczesnej młodzieży.
Siecioholizm oraz fonoholizm
1. Uzależnienia od Internetu
Pierwsze zmianki na temat uzależnień od Internetu pojawiły się już w 1995r przez
Ivana Golberga. Natomiast rok później Kimberly Young zaproponowała aby to zaburzenie
traktować jak chorobę. W Polsce omawiając zjawisko uzależnienia specjaliści od tego
zjawiska proponują nazwy Zespół Uzależnienia od Internetu ( ZUI- Internet Addiction
Syndrome – IAS ) lub siecioholizm. Według Amerykańskiego Centrum Uzależnień Internetowych 6 proc. internautów jest uzależnionych od Internetu, a ponad 30 proc. traktuje
sieć jako sposób na ucieczkę od rzeczywistości, co jest prostą drogą do uzależnienia. W
Polsce sytuacja przedstawia się nieco lepiej. Jednak należy pamiętać, ze nie wszyscy
mieszkańcy Polski korzystają z Internetu. B. Woronowicz ocenia, że uzależnienie od Internetu to prawdziwa plaga XXI w., a liczba siecioholików może być nawet wyższa niż
uzależnionych od alkoholu. Państwo, które stało się liderem jest tego typu uzależnienia to
Korea Południowa, dostęp do sieci ma aż 86 proc. mieszkańców, a uzależnienie to już
epidemia. Setki tysięcy młodych Koreańczyków nie może oderwać się od wirtualnego
świata. Gry internetowe zyskały tam rangę niemalże sportu narodowego. Najlepsi gracze
zyskują sławę i zarabiają fortuny1. Nałóg ten jest różnie nazywany w zależności od kraju.
W literaturze fachowej najczęściej używa się sformułowań:
• sieciocholizm lub sieciozależność,
• cyberzależność lub cybernałóg,
• internetoholizm, internetozależność, uzależnienie internetowe lub uzależnienie od
Internetu,
• uzależnienie komputerowe,
• zaburzenia spowodowane zależnością od Internetu,
• infoholizm, infozależność2.
W oparciu o kryteria patologicznego hazardu, Kimberly Young wyróżniła osiem objawów uzależnienia od Internetu. Aby stwierdzić nałóg musi wystąpić co najmniej pięć w
ciągu ostatniego roku. Te objawy to:
• Silne pochłoniecie Internetem, wyrażające się silnym obsesyjnym myśleniem o
nim nawet gdy się z niego nie korzysta,
• Ciągłe zwiększanie się ilości czasu przebywania w Sieci, w celu uzyskania satysfakcji z tej aktywności,
• Powtarzające się nieudane próby kontrolowania czasu spędzanego w Internecie,
• Odczuwanie przygnębienia, niepokoju i podenerwowania z powodu ograniczenia i
lub zrezygnowania z korzystania z Internetu
• Problem z kontrolowaniem czasu przebywania w Internecie,

1
http://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/nalogi/uzaleznienie-od-internetu-prawdziwaplaga-XXI-wieku_37807.html (03.03.2016)
2
Uzależnienia behawioralne, Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, Radom 2013, s.19.
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• Występowanie problemów osobistych i społecznych na skutek ciągłego zaabsorbowania Internetem,
• Aktywność internetowa jest forma ucieczki od problemów oraz przykrych stanów
emocjonalnych
• Okłamywanie ludzi z najbliższego otoczenia w celu ukrycia wzrastającego zaangażowania w sprawy Internetu3.
W 2001 roku K. Beard i M. Wolf zaproponowały, aby uzależnienie od internetu
traktować jako zaburzenie kontroli nawyków i popędów, które można rozpoznać, gdy u
zaburzonego występują wszystkie z poniższych pięciu objawów:
• Głębokie pochłonięcie internetem (natrętne myśli o poprzedniej wizycie w sieci i
oczekiwanie na następną),
• Potrzeba coraz dłuższego korzystania z internetu, aby osiągnąć satysfakcję,
• Podejmowanie bezowocnych prób kontroli, ograniczenia lub zaprzestania korzystania z internetu,
• Przy próbie ograniczenia lub zaprzestania korzystania z internetu pojawia się niepokój, obniżony nastrój i irytacja,
• Pozostawanie w sieci dłużej niż się pierwotnie zamierzało.
Ponadto w tej klasyfikacji musi wystąpić przynajmniej jeden z poniższych objaw:
• Uzależniony ryzykuje utratę znaczącego związku, pracy, możliwości nauki i rozwoju kariery z powodu internetu,
• Uzależniony okłamuje członków rodziny, terapeutów i inne osoby co do stopnia
zaangażowania w internet,
• Uzależniony używa internetu jako sposobu na ucieczkę od problemów lub łagodzenia dysforycznego nastroju (poczucia bezradności, winy, lęku czy depresji)4.
Poniżej tabela nr 1 odzwierciedla rodzaje uzależnień od Internetu. Zostało wyróżnione pięć kategorii wraz z opisem.
Tabela nr 1. Rodzaje uzależnienia związanego z komputerem
Erotomania Internetowa
Polega na oglądaniu filmów i zdjęć z materiałami pornogra(cybersexualaddiction)
ficznym lub przebywaniu na czatach o tematyce seksualnej
Uzależnienie od internetowych kontaktów społecznych. Osoba uzależniona nawiązuje nowe kontakty wyłącznie poprzez
Socjomania internetowa (cyber- sieć. W konsekwencji dochodzi do spłycenia i osłabienia
relatioshipaddition)
kontaktów z ludźmi poza siecią. Ponadto występują trudności
w komunikacji na poziomie niewerbalnym. Tworzą się pokoje rozmów- komunikacja synchroniczna.
Uzależnienie od sieci
Osoby pozostają cały czas zalogowane do sieci, cały
(net compulsions)
czas kontrolują i obserwują sieć
Przymus pobierania informacji Polega na nałogowym przeglądaniu baz danych, przy nadmia(informationoveroad )
rze informacji (udział w wielu forach, pokojach rozmów)
Uzależnienie od komputera
Osoba nie musi przebywać w Internecie, wystarczy że
(computeraddiction)
spędza czas przy komputerze
Źródło: Uzależnienia behawioralne, Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, s. 21
3

Tamże, s. 19-20.
J Gajda, Uzależnienie od internetu w
http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=561
4
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Andrzej Augustynek opierając się na własnych doświadczeniach z terapii uzależnień
od alkoholu, narkotyków i hazardu opracował fazy rozwoju uzależnień od Internetu. Wyglądają one następująco:
• Poznawanie i racjonalne oraz efektywne wykorzystywanie internetu - okazjonalne
logowanie się do sieci. Internet budzi zainteresowanie, służy do zdobywania potrzebnych
informacji i jest formą rozrywki;
• Uzależnienie - osoba odczuwa coraz silniejszą potrzebę korzystania z internetu,
robi to coraz częściej i przez dłuższy okres czasu. Sesje w sieci zabierają po kilka godzin.
Uzależniony traci inne zainteresowania. Pochłania go tylko internet i obsesyjne myśli o
nim. Gdy nie może z niego korzystać odczuwa przygnębienie i lęk;
• Destrukcja - uzależniony internauta na rzecz wielogodzinnego (i niejednokrotnie
ciągłego) przebywania w internecie wyraźnie ogranicza lub wręcz rezygnuje z ważnych
aktywności rodzinnych, społecznych i zawodowych. Robi to nawet pomimo świadomości
narastania problemów zdrowotnych; zarówno fizycznych jak i psychicznych, oraz piętrzących się przeciwności życiowych. Dochodzi do tego, że internet staje się ważniejszy niż
zaspokajanie podstawowych czynności fizjologicznych, takich jak sen czy jedzenie, nie
mówiąc już o nauce, pracy czy pozainternetowych kontaktach towarzyskich5.
Osoby uzależnione od Internetu wymagają pomocy psychoterapeutycznej. Najsłynniejsze ośrodki znajdują się w Stanach Zjednoczonych. Jest tam wiele instytucji specjalizujących się w tego rodzaju terapii. Do najbardziej znanych należą The Center for On-Line
Addiction w Pittsburghu założone w roku 1995 przez Young oraz Computer Addiction
Services w Belmont. Ivan Goldberg psychiatra z Columbia University utworzył internetową Grupę Wsparcia dla Osób Uzależnionych od Internetu. Powstała także grupa Anonimowych Siecioholików (ang. Netaholics Anonymous). Opracowano też wersję "Dwunastu
Kroków" dla uzależnionych od Internetu, opartą na doświadczeniach Anonimowych Alkoholików. Istnieją również grupy Chataholics Anonymous, czyli osób uzależnionych od
rozmów przez Internet. W Polsce jest jeden ośrodek, który od kilkunastu lat zajmuje się
również tego typu uzależnieniami. Zdaniem Woronowicza, terapia zespołu uzależnienia od
Internetu jest bardzo podobna do programów leczenia uzależnienia od alkoholu czy patologicznego hazardu. Pomocne w terapii jest także przygotowanie szczegółowego planu
dnia, a w nim przede wszystkim określenie ram czasowych korzystania z Internetu, a także
innych codziennych aktywności, łącznie z wypoczynkiem. Należy jednak pamiętać, że
Internet jest także miejscem pracy wielu ludzi. Dlatego dopóki przebywanie w Sieci ma
obiektywną i uzasadnioną przyczynę, to bez względu na ilość spędzanego w niej czasu nie
można mówić o uzależnieniu. Problem pojawia się z chwilą utraty kontroli nad czasem i
sposobem użytkowania tego medium6.
2. Fonoholizm- uzależnienie od telefonu komórkowego
Młodzież XXI wieku bywa określana "pokoleniem SMS". Wiadomość tekstową
można wysłać szybko, dyskretnie (np. podczas lekcji czy wykładu), a do tego jest tania. W
łatwy sposób uzyskujemy potrzebną nam informację, informujemy kogoś o czymś bądź
dajemy wyraz, że o kimś pamiętamy i jest dla nas ważny. Jednak ten sposób komunikacji
powoduje, że zapominamy bądź utrwalamy sobie błędne reguły ortografii, interpunkcji czy
5

Tamże
A. Jakubik, Zespół uzależnienia od Internetu (ZUI),
[w:]http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/50-artykuly/235-zespol-uzaleznienia-od-internetu-zuiem-internet-addiction-syndrome-ias-em.html
6
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stylistyki. Krótkość i zwięzłość SMS-a, jeśli bardzo często się nim posługujemy w komunikacji, może być zawodna. Coraz więcej młodzieży ma problemy z zbudowaniem poprawnej dłuższej wypowiedzi7. Specjaliści ds. uzależnień wskazują zwracają uwagę na
nałóg korzystania z telefonu. Z badań przeprowadzonych przez TNS OBOPw ramach
ogólnopolskiej kampanii społecznej „Uwaga! Fonoholizm8" z badań tych wynika, że co
trzeci nastolatek (36%) nie wyobraża sobie dnia bez telefonu komórkowego. Prawie co
trzeci (27%) na pewno wróciłby się po telefon komórkowy, gdyby zapomniał go z domu.
Podobny odsetek uczniów (28%) co prawda nie wróciłby po komórkę, ale czułby w
związku z tym niepokój. Okazuje się, że telefon wykorzystywany jest przez uczniów
przede wszystkim do dzwonienia (70%) i wysyłania smsów (76%). Ważną funkcją telefonu jest także możliwość słuchania muzyki - codziennie korzysta z niej 65% badanej młodzieży. Zaś 92% badanych zdarza się robić przy pomocy komórki zdjęcia i filmy. Najczęściej (30%) nastolatki robią zdjęcia i filmy z wykorzystaniem komórki kilka razy w tygodniu9. Warto zauważyć, że z każdym rokiem przybywa osób uzależnionych od telefonu.
Telefon komórkowy przestał już odgrywać rolę aparatu do dzwonienia a stał się wyspecjalizowanym narzędziem komunikacji.
Osoby uzależnione od telefonu komórkowego mogą wskazywać następujące objawy
(minimum pięć w ciągu 12 miesięcy):
• Silne pragnienie korzystania z telefonu komórkowego, prowadzenie rozmów czy wysyłanie wiadomości SMS, wyrażonego stałym myśleniem o wymienionych czynnościach,
• Ciągłe zwiększanie częstotliwości i czasu rozmów telefonicznych oraz zwiększenia ilości i częstotliwości wysyłania wiadomości SMS,
• Powtarzające się nieskuteczne próby ograniczenia lub zaprzestania rozmów
i wysyłania SMS,
• Występowanie objawów abstynenckich takich jak niepokój, lęk depresja podczas
prób zaprzestania lub redukowania ilości i czasu rozmów prze komórkę oraz liczby wysyłanych SMS-ów,
• Prowadzenie dłuższych rozmów i wysyłanie więcej wiadomości tekstowych niż się
planowało,
• Problemy społeczno-zawodowe, finansowe spowodowane nadmiernym korzystaniem z telefonu,
• Okłamywanie rodziny i znajomych w celu ukrycia kosztów oraz czasu poświęconego na rozmowy telefoniczne i wysyłanie SMS-ów,
• Używanie telefonu komórkowego jako ucieczki przed prawdziwymi problemami
lub w celu poprawienia samopoczucia10.
•
Wyróżnia się kilka grup osób, dla których telefon komórkowy stal się nałogiem. Tabela nr 2 poniżej przedstawia poszczególne kategorie osób uzależnionych od telefonu.

7

J. Soszyńska, Na smyczy, czyli o uzależnieniu od telefonu komórkowego [w:]
http://psychotekst.com/artykuly.php?nr=279
8
Wyniki badań znajdują się w raporcie „Młodzież a telefony komórkowe”. Badania przeprowadzono
w dniach 2-6 marca 2011 r. na reprezentatywnej próbie 400 osób w wieku 12 - 19 lat.
9
http:// www. uwagafonoholizm.pl/mlodziez_a_telefony_komorkowe.html
10
Uzależnienia behawioralne, Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, Radom 2013, s.44
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Tabela nr 2. Kategorie osób uzależnionych od telefonu.
Uzależnieni od SMS-ów
Osoby te odczuwają przymus wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych. Ich nastrój zależy od liczby otrzymanych danego dnia SMS-ów. Potrafią wysłać nawet po
kilkaset wiadomości dziennie. Zdarza się, że wysyłają one
SMS-y nie tylko do osób znajdujących się w pobliżu, ale
nawet do samych siebie (np. z komputera). W wyniku tak
intensywnego posługiwania się klawiaturą aparatu często
jest ona bardzo zużyta, a na kciuku osoby uzależnionej
pojawia się charakterystyczny odcisk.
Uzależnieni od nowych modeli

Osoba uzależniona bardzo często nabywa nowe modele
telefonów, by stać się posiadaczką jak najmodniejszego i
wyposażonego w wiele nowoczesnych funkcji aparatu.
Wydaje ona na to duże sumy i ciągle śledzi udoskonalenia
pojawiające się na rynku telefonii komórkowej.

Gracze

Uzależnienie to przejawia się szczególnym zainteresowaniem dla gier znajdujących się w telefonie. Osoby uzależnione traktują aparat jak konsolę do gier. Grają tak długo,
aż uda im się pobić nowy rekord, ściągają coraz to nowe
gry.

Syndrom wyłączonego tele- Uzależnienie tego rodzaju objawia się lękiem przed wyłąfonu SWT
czeniem telefonu lub możliwością zaistnienia sytuacji, w
której mógłby on przestać działać. W sytuacji braku dostępu do aparatu przeżywają stan jak po odstawieniu narkotyków. By zabezpieczyć się przed tym, zwykle noszą ze
sobą dodatkową, naładowaną baterię, często nie wyłączają
telefonu nawet na noc, a gdy ktoś je obudzi, to i tak są
gotowe podjąć rozmowę czy odpowiedzieć na SMS-a.
"Komórkowi ekshibicjoniści"

Osoby te przy wyborze telefonu przywiązują ogromną
wagę do jego wyglądu (koloru i stylistyki) oraz do ceny.
Posługują się telefonem w taki sposób, by wszyscy wokół
mieli okazję jemu i posiadanym przez niego funkcjom się
przyjrzeć. Rozmawiają przez telefon bardzo głośno, a gdy
dzwoni, zwlekają z odebraniem. Potrafią też prosić, by
dzwonić do nich, gdy znajdują się w miejscu publicznym.
Często cechuje je niska samoocena, a posiadany model
aparatu utożsamiają ze swoją pozycją społeczną.

Źódło: opracowanie własne na podstawie J. Soszyńska, Na smyczy, czyli o uzależnieniu od
telefonu komórkowego [w:] http://psychotekst.com/artykuly.php?nr=279 oraz S. Zatwardnicki, A.
Kasperczyk-Bac, Nowe uzależnienia [w:] http://www.uzaleznienieodmilosci.pl/page/cz_inne_5/

W 2009 r w Londynie zostały przeprowadzone badania dotyczące zagrożeń związanych z używaniem nowych mediów przez dzieci i młodzież. Rysunek poniżej odzwierciedla graficznie poszczególne aspekty

97

Rysunek 1. Zagrożenia związane z używaniem nowych mediów przez dzieci i młodzież

Źródło: S. Livingstone, L.Haddon, EU Kids Online: Final Report, London 2009, s.10

Należy pamiętać, że nowe media niosą ze sobą wyzwania w leczeniu uzależnień.W
obecnych czasach portali społecznościowych i ciągłego przebywania w sieci zapominamy
o bliskich osobach. Niby mamy setki przyjaciół, znajomych a tak naprawdę jesteśmy samotni. W sieci jesteśmy w czołówce osób z największą lista znajomych a w życiu realnym
coraz więcej osób młodych nawet w wieku szkolnym deklaruje samotność. Czynnikiem
sprzyjającym powstawaniu uzależnień behawioralnych jest słaby rozwój umiejętności komunikowania się. Osoby o niskim poziomie umiejętności interpersonalnych cechuje wycofanie społeczne oraz zahamowanie. Znaczenie mogą też mieć czynniki poznawcze, składające się na budowę obrazu siebie u młodych ludzi. Należy również rozpatrywać społeczne
warunki XXI wieku, które powodują wzmaganie się zaburzeń i nałogów z uzależnień nowymi mediami . Są to głownie:
• Rozwój techniki. Może być on rozpatrywany w dwóch kontekstach. Pierwszy odnosi się tworzenia się społeczności sieciowych. Znajomości i kontakty pomiędzy poszczególnymi osobami są tylko w sferze nie realnej - znajomości internetowej. Wynika to z
przekonania, że najważniejsza jest obecnie wydajność i wygoda. Przez to brakuje ludziom
czasu na podtrzymywanie więzi w rzeczywistości sensu stricto. Skomplikowane technologie stawiają wymóg wysokiej specjalizacji, a specjaliści nie mają czasu ani ochoty na komunikowanie się z niespecjalistami. W rezultacie relacje stają się płytkie, spada zdolność
porozumiewania się, pomiędzy dwoma przeciwnymi grupami w danej dziedzinie.
• Telewizja i Internet. Wszechobecny dostęp do treści w Internecie i telewizji zastępuje nam kontakty z ludźmi. Rozrywką współczesnego człowieka jest spędzenie kilku
godzin przed telewizorem lub komputerem. Portale społecznościowe zastępują realne spotkaniai więzy, które mogłyby się utworzyć. Następuje spłycenie i zniekształcenie kontaktów pomiędzy ludźmi11 .

11

R. Podgórski., Alienacja jako zjawisko socjologiczne [w:]
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/F/FA/rp_antropolog3.html (11.11.2015r. )
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Streszczenie
Omawiając uzależnienia wiele osób koncentruje się na uzależnieniach rozumianych
w kontekście nałogów od substancji. Natomiast największym zagrożeniem w XXI wieku
są uzależnienia behawioralne (actionaddiction, behavioraldependency). Przez ten termin
należy rozumieć uzależnienia od czynności. Mogą być one traktowane jako uzależnienie
od popędów, jak np. od gier hazardowych czy komputerowych, Internetu, jedzenia, pracy,
zakupów. Repertuar takich zachowań ciągle się poszerza. Oprócz wymienionych, wskazuje się także na uzależnienie od seksu, telefonu komórkowego (fonoholizm), kart płatniczych, środków masowego przekazu12. Zalicza się do nich również ortoreksję (nadmierne
koncentrowanie się na zdrowym odżywianiu), tanoreksję (uzależnienie od opalania, głównie w solarium), bigoresję (brak akceptacji dla własnego ciała, dążenie do uzyskania idealnie umięśnionej sylwetki, nadmierne trenowanie, stosowanie sterydów)13. Człowiek może
być uzależniony od nie tylko od jednego czynnika ale od kilku. Ze względu na zmiany
jakie zachodzą w życiu społecznym coraz więcej osób miewa problemy z uzależnieniami
behawioralnymi. Warto przywołać definicje uzależnienia według G.A. Marlatta, gdzie
definiuje uzależnienie jako powtarzający się nawyk który zwiększa ryzyko choroby i związanych z nią problemów osobistych jak również społecznych. Uzależnienia często są
przedstawiane jako utrata kontroli14Zgodnie z klasyfikacja ICD-10 opublikowaną przez
Światową Organizacje Zdrowia uzależnienia zaliczane są do zaburzeń psychicznych i zachowania. Wielu badaczy przyznaje, że nie ma tak znacznych różnic pomiędzy uzależnieniami od substancji a od czynności. Te drugie często są nazywane nowymi uzależnieniami.
Oba rodzaje uzależnień cechuje:
• wpływ na zmianę nastroju,
• silne pragnienie,
• utrata kontroli,
• objawy zespołu abstynencyjnego,
• kompulsywne pragnienie kontynuowania danej czynności pomimo jej negatywnych skutków,
• wzrost tolerancji
• wyrazistość- kierowanie myślami, emocjami i działaniami w sposób przekraczający normalne zachowania15.
W tym artykule zostanie przedstawione tylko uzależnienie od tak zwanych nowych
mediów- telefon i Internet oraz ich wpływ na zanik więzi międzyludzkich.
Abstract
Behavioralthreats and addictions of modern youth - netaholism and phonoholism
Discussing the addiction many people focus on addiction understood in the context
of substance addiction. In contrast, the greatest threat in the twenty-first century are behavioral addictions (actionaddiction, behavioraldependency). By this term is understood addiction activities. They can be treated as an addiction drives, for example. Gambling or
12

N. Ogińska-Bulik, Uzależnienia behawioralne – czym są i skąd się biorą? [w:]
http://www.swiatproblemow.pl/2014_02_1.html (03.03.2016)
13
http://agnusterapia.pl/blog/item/68-czym-sa-uzaleznienia-behawioralne-i-skad-sie-biora
(03.03.2016)
14
Uzależnienia behawioralne, Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, Radom 2013, s.6
15
Tamże, s.8-9.
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computer, internet, food, work, shopping. The repertoire of such behaviors is constantly
expanding. In addition to these, indicate also on sex addiction, cell phone (fonoholizm),
payment cards, mass media. These include also orthorexia nervosa (excessive focus on
healthy eating), tanning addiction (addiction to tanning, mainly in the solarium), bigoresja
(lack of acceptance for one's own body, striving to achieve perfect muscles of your body,
excessive training, the use of steroids). A man may be dependent not only on one factor
but a few. Due to the changes taking place in society, more and more people has problems
with behavioral addictions. It is worth recalling the definitions of addiction by G.A. Marlatt, which defines addiction as a recurring habit that increases the risk of disease and related personal problems as well as social. Addictions are often presented as a loss of control According to the ICD-10 classification published by the World Health Organization
addiction are classified as mental disorders and behavior. Many researchers agree that
there is no such significant differences between addiction and substance of activities. The
latter are often referred to as new addiction. Both types of addiction is characterized by:
• the impact of the change of mood,
• a strong desire
• loss of control,
• symptoms of withdrawal,
• compulsive desire to continue the activity in spite of its negative consequences,
• increase tolerance
• expressiveness - control thoughts, emotions and actions in a way that exceeds normal behavior.
In this article, it will be presented only the dependence on the so-called new meda telephone and the Internet and its impact on the loss of relationships.
Bibliografia:
Turkle S., Life on the screen: Identity in the age of the Internet. Simon & Schuster,
New York Adamczyk M., Randka z klawiaturą. Wprost, 2002, 27 (1023), 54-56. 995.
Woronowicz B. T., Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu. IPiN, Warszawa 2001.
Woronowicz B., Uzależnienia – geneza, terapia i powrót do zdrowia, Media Rodzina, Poznań 2009.
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http://psychiatria.mp.pl
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Łukasz Furmanek

Problem „podwójnego zastosowania”(dual-use) w kontekście zagrożeń wykorzystania
Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych (GMO)
Wstęp
Rozwój technologii i techniki w XX i XXI wieku mocno przyczynił się do powstania rozwiązań, które jeszcze do niedawna pozostawały w sferze niemożliwości. W dużej
mierze zasługi te należy przypisać odkryciom w biologii, które znacząco wykreowały
obecny stan wiedzy biologicznej, rolniczej, biotechnologicznej czy medycznej.
Wynalazki i rozwiązania opierające się na tych osiągnięciach umożliwiły polepszenie jakości życia czy jego przedłużenia. Jednak znacząca ich ilość posiada, podobnie jak
większość rzeczy, cechy ambiwalentne. To, co z jednej strony jest przyczyną do akceptacji
pewnych środków, z innej może wyrządzać szkody. Wśród współczesnych zagrożeń wynikających z rozwoju cywilizacji ludzkiej na gruncie nauk biologicznych zapewne wyróżniają się problemy związane z Organizmami Genetycznie Zmodyfikowanymi (Genetically
Modified Organism – GMO). Nowe techniki, za pomocą których można tworzyć nowe
kombinacje genetyczne, dotyczącego świata pozaludzkiego, wykorzystywane są głównie
w intencji służenia człowiekowi.
Obecne możliwości nie wykluczają zastosowania organizmów GM do celów
sprzecznych z rozwojem cywilizacji. Liczne zamachy, wojny, terror, niekontrolowana
migracja mogą być powodem do zastosowania biotechnologii w aktach terrorystycznych
przez różnego rodzaju ugrupowania.
1. Organizmy Genetycznie Zmodyfikowane (GMO)
Polska ustawa określająca prawną definicję „Organizmu Genetycznie Zmodyfikowanego (GMO)” określa, że jest to „organizm inny niż ludzki, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji”1.
Pierwsze genetycznie zmodyfikowane organizmy otrzymano w latach 80. XX wieku
za pomocą transgenezy. Umożliwia ona wprowadzenie do komórki biorcy fragmentu DNA
obcego pochodzenia, aby został włączony do jej genomu, w wyniku czego ma nastąpić
zmiana fenotypu organizmu. Proces ten pozwala na przeniesienie fragmentu DNA z odległych ewolucyjnie gatunków, czego wyrazem jest np. możliwość przeniesienia genu z
bakterii do komórki roślinnej lub fragmentu ludzkiego DNA do komórki bakteryjnej. W
wyniku tego procesu zostały wykreowane sprawne bakterie, rośliny i zwierzęta, które posiadają dodatkowe (udoskonalone) cechy2.
Proces transformacji bakterii polega na wklejeniu do plazmidu określonego i odpowiednio przygotowanego fragmentu genu i wprowadzeniu tego plazmidu do bakterii, gdzie
jest namnażany. Odpowiednio skonstruowany plazmid wprowadzany jest do komórki gospodarza za pomocą różnych metod transformacji, np. elektroporacji. W przypadku droż-

1
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, Dz. U. 2001 nr 76 poz. 811.
2
K. Niemirowicz-Szczytt, Doskonalenie organizmów na potrzeby człowieka [w:] K. Niemirowicz-Szczytt (red.), GMO w świetle najnowszych badań, Warszawa 2012, s. 11-12.
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dży wprowadzony do komórki transgen może działać jako plazmid lub połączy się z chromosomem drożdżowym w zależności od jego skonstruowania3.
Bardziej skomplikowany jest proces transformacji roślin. W metodzie pośredniej
wykorzystuje się bakterię Agrobacteriumtume faciens lub A. rhizogenes. Bakteria ta posiada właściwość przeniesienia plazmidu Ti, który zawiera fragment T-DNA łączący się z
genomem rośliny-gospodarza. W inżynierii genetycznej podmienia się geny leżące w obszarze T-DNA. W taki sposób stworzono A. tumefaciens z plazmidem Ti, w którym obszar
T-DNA posiadał podmienione geny zawierające promotor wirusa mozaiki kalafiorowej
35S CaMV wraz z genem bakterii nptII, które kodowało białko warunkujące oporność na
kanamycynę (antybiotyk). Oprócz tej metody występują także inne możliwości transformacji, np. mikrowstrzeliwanie. Tak zmodyfikowana bakteria została wykorzystana do
inokulacji liści tytoniu in vitro, co nadało jej nową cechę. Obecnie jest to powszechna metoda transformacji genetycznej roślin4.
W dzisiejszych czasach genetycznie zmodyfikowane organizmy wykorzystywane są
na skalę światową. Ich możliwości wykorzystuje się w przemyśle farmaceutycznym, rolniczym, spożywczym czy biopaliwowym5.
2. Czarna biotechnologia
Powszechne zastosowanie organizmów GM i ich produktów w wielu gałęziach
przemysłu powoduje, że globalna gospodarka jest ściśle z nimi związana. Z praktycznego
punktu widzenia, nie ma już możliwości powrotu do gospodarki wykorzystującej tylko
organizmy konwencjonalne. Doprowadziłoby to do załamania koniunktury gospodarki
światowej.
W oparciu o realistyczny punkt widzenia, techniki inżynierii genetycznej wciąż będą
doskonalone, co przełoży się na lepsze możliwości transformacji genetycznej. Zawsze
należy mieć na uwadze, że wykorzystanie pewnych możliwości może przynieść określone
niepożądane (niezamierzone) skutki lub zostać jawnie wykorzystane jako broń.
Sposób wykorzystania biotechnologii w różnych dziedzinach opisywany jest za pomocą kolorów. Można wyróżnić ich kilka, w tym kolor czarny (Black biotechnology, zwany też ciemnym – dark biotechnology), który oznacza wykorzystanie metod biotechnologii
w bioterroryzmie (bioterrorism), wojnie biologicznej (biowarfare), przestępstwach biologicznych (biocrims) i działaniach wojennych mających na celu dewastację roślin uprawnych (agroterroryzm) (anticropwarfare)6. Lachmayer dostrzega również, że zalicza się
tutaj także działania mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie przestępstwom przez
jednostki wojskowe czy policyjne, z wykorzystaniem metod biologicznych7.
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Słownik Języka Polskiego definiuje termin „bioterroryzm” jako „użycie wirusów,
bakterii itp. wobec ludzi z zamiarem zastraszenia ich”8, natomiast „wojna biologiczna”
rozumiana jest jako „wojna, w której jest używana broń masowego rażenia – mikroorganizmy chorobotwórcze oraz substancje chemiczne o działaniu toksycznym”9.
Wykorzystanie broni biologicznej z punktu widzenia terrorysty jest skuteczne z kilku powodów: jest bezwonna, może rozprzestrzeniać się w postaci aerozolu, może zostać
podana drogą oddechową lub przez połknięcie, produkcja nie wymaga skomplikowanych
metod i zaawansowanej wiedzy, nie wymaga wysokich kosztów produkcji, nie można jej
wykryć standardowymi metodami kontrolnymi, np. promieniowaniem Roentgena10. Jej
dyspersja może także następować poprzez wodę czy żywność. Wykorzystanie nośników w
postaci bomb czy rakiet także jest możliwe. Samoloty, statki, pojazdy, a nawet listy mogą
zostać wykorzystane jako „wektory”. Podczas produkcji czynnika biologicznego, ważne
jest, aby był on wstanie przetrwać stres środowiskowy. Aby cząsteczka środka biologicznego została dobrze wchłonięta przez płuca u ludzi powinna być wielkości 1-10µm11.
3. Czynniki biologiczne i przykłady ich wykorzystania
Jak wskazano powyżej, czynnikiem mogącym służyć jako broń biologiczna są
przede wszystkim mikroorganizmy. Wyróżnia się 3 grupy. Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control and Prevention) do pierwszej z nich
zalicza najbardziej śmiercionośne patogeny (np. bakterie wąglika Bacillusanthracis, bakterie jadu kiełbasianego Clostridium botulinum, wirus Eboli czy pałeczka dżumy Yersiniapestis). Druga grupa zawiera mniej śmiercionośne mikroorganizmy, do których zalicza bakterie rodzaju Brucella, Shigellaczy Salmonella oraz przecinkowiec cholery Vibriocholerae.
Z punktu widzenia organizmów GM najważniejsza jest trzecia grupa. Zalicza się do niej
patogeny nowopowstające w sposób konwencjonalny oraz metodami inżynierii genetycznej, np. wirusy Hanta i Nipah, wirus żółtej febry czy bakterie o szerokim spektrum oporności12. Podział ten tylko obrazuje główne czynniki biologiczne. Ich spektrum jest bardzo
szerokie, a inżynieria genetyczna umożliwia wiele ich kombinacji.
Zasługi biotechnologii są niekwestionowane. Jej zastosowania wykorzystywane są
w wielu gałęziach gospodarki. Jednak, jak dowodzi historia, procesy inżynierii genetycznej
wykorzystywane były również ze świadomym zamiarem stworzenia broni biologicznej.
Przykładowo, w 1979 roku w byłym Związku Radzieckim w mieście Sverdlovsk,
miał miejsce przypadek zatrucia 96 ludzi przez wąglik. Na to wskazywały objawy chorobowe, pomimo że władze ZSRR tego zaprzeczały, to po rozpadzie Związku Radzieckiego
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Borys Jelcyn potwierdził, że epidemia ta była związana z produkcją broni biologicznej13.
W 1984 roku sekta Rajneesh Puram zainfekowała bary sałatkowe bakterią wywołującą dur
brzuszny Salmonella typhimurium. Zachorowało 751 osób, z czego 45 zostało poddanych
hospitalizacji. W Stanach Zjednoczonych w 2001 roku rozsyłane listy, które były zainfekowane pałeczkami wąglika Bacillusanthracis. Zachorowało 21 osób, z czego 4 zmarły14.
4. Problem „podwójnego zastosowania” w zakresie nauk biologicznych
Wspomniana cecha ambiwalentnego użycia przedmiotu nie omija osiągnięć biologicznych. Kwestia ta nazywa się problemem podwójnego zastosowania (dual-use).
Według „US National Science Advisory Board for Biosecurity” problem podwójnego zastosowania to „biologiczne badania mogące dostarczyć wiedzy, produktów czy technologii, które mogą zostać niewłaściwie zastosowane w dziedzinie zdrowia publicznego
czy innych spraw bezpieczeństwa publicznego, jak agrokultura, rośliny, zwierzęta, środowisko i wyposażenie wojskowe”15.
Jak sama nazwa wskazuje, problem ten skupia się w zasadzie na dwóch podejściach.
Pierwsze wskazuje, że powszechny dostęp do informacji mogących służyć prowadzeniu
badań nad bronią biologiczną czy kształcenie studentów na kierunkach związanych z biotechnologią będzie prowadził do wzrostu sytuacji z ich wykorzystaniem. Druga strona
argumentuje, że rozwój nauk biotechnologii i powszechny dostęp do informacji będzie
kładł nacisk na postęp tzw. białej biotechnologii, umożliwiając jej wykorzystanie przeciw
zagrożeniom16.
Skupiając się na problemie z pryzmatu biologicznego, naukowcy pracując nad organizmami żywymi i organellami jak komórki, rybosomy, enzymy, geny i DNA, mają na
celu poznanie ich funkcji, takich jak właściwości enzymów, sposób wchłaniania i wydalania materiału, w jaki sposób genom wpływa na odpowiedź immunologiczną organizmu w
przypadku choroby lub lekarstwa, a także w jaki sposób białka są składane i demontowane.
Na wyższym poziomie polega to na chęci poznania, w jaki sposób dane części organizmu
współpracują ze sobą i jaki mają wzajemny wpływna siebie, a więc w jaki sposób te procesy wpływają na mniejszą lub większą aktywność organizmu17.
Jak przedstawia raport „Biotechnology Research in an Age of Terrorism” stworzony
przez „US National Research Council” do badań „podwójnego zastosowania” należy zaliczyć: pokazy, w jaki sposób szczepionki uczynić nieaktywnymi, nadanie oporności antybiotykom i czynnikom przeciwwirusowym, wzmacnianie wirulentności patogenów lub
13
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nadawanie takich cech patogenom bez wirulencji, zwiększenie możliwości transmisji patogenów, zmiana głównego gospodarza patogenu, nadanie zdolności do ukrycia przez diagnostykę leczenia, a także eksperymenty mogące przekształcić czynniki i toksyny biologiczne w broń biologiczną18.
Można wyróżnić przesłanki świadczące o wzroście prawdopodobieństwa wystąpienia ataku/katastrofy biologicznego/j w związku z rozwojem metod biologii syntetycznej.
Należy do nich rozwój nauki i technologii genetyki; wzrost upraw komercjalnego wykorzystania GMO; dostępność wiedzy o GMO; łatwość dostępu do odpowiednich materiałów
i sprzętu;nadużycia antybiotyków i inne praktyki powodujące, że ludzie stają się bardziej
podatni na GMO oraz ewolucja genetyczna będąca przyczyną występowania chorób pandemicznych. Z drugiej strony wskazuje się na dużą złożoność genetyczną organizmów
żywych, co uniemożliwia przewidywanie wszystkich rezultatów genetycznych; terapia
genowa jest wciąż słabo rozwinięta i nie można jej jeszcze praktycznie zastosować w celach medycznych;przyroda jest nietolerancyjna wobec modyfikacji genetycznych i nowych
organizmów, wykazuje selekcję przeciwko nim. Poddawała ona selekcji modyfikacje genetyczne, tworząc GMO, przez ostatnie trzy miliardy lat, a człowiek nie ma możliwości jej
w tym prześcignąć przez tak krótki okres czasu; skomplikowane techniki utrudniają wykorzystanie hipotetycznych patogenów GMO jako broni biologicznej, a historia ataków z
zastosowaniem broni biologicznej nie jest imponująca19.
5. Możliwości inżynierii genetycznej
Postęp w biotechnologii i inżynierii genetycznej umożliwił wykorzystanie różnych
organizmów jako mikroskopowych fabryk wytwarzających toksyny lub będące bioregulatorami; mających wzmocnioną stabilność przetrwania w środowisku zewnętrznym; posiadające oporność na antybiotyki, szczepienia czy terapie; mające zmieniony profil immunologiczny, co uniemożliwia ich identyfikację i diagnostykę oraz organizmy trudne do wykrycia przez przeciwciała20.
Dzisiejsze techniki analizy genów i ich sekwencjonowanie umożliwiają poznanie
genomu wielu gatunków roślin i zwierząt. Przykładem jest zakończony projekt mający na
celu zsekwencjonowanie genomu człowieka (Human Genome Project). Znana sekwencja
genów różnych organizmów umożliwia wiele kombinacji genetycznych, co ma szczególne
znaczenia dla biotechnologii i inżynierii genetycznej itp. Co ważne, dostęp do takiej informacji nie jest ograniczony. European Nucleotide Archieve oferuje darmowy dostęp do
wielu z nich (np. bakterie, fagi, wiroidy, wirusy)21.
Jedną z metod jest zastosowanie biologii syntetycznej (syntheticbiology), która redukuje procesy biologiczne na poziom molekularny (genów i białek). Umożliwia ona
kombinacje genetyczne, tworząc nowy konstrukt z określonymi cechami (szlakami bio18
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chemicznymi). Przykładem jest stworzenie bakterii, która w zależności od stanu środowiska zewnętrznego będzie świecić lub nie, ponieważ został wbudowany do niej gen fluorescencji. Syntetyczna biologia umożliwia wiele badań w medycynie, np. wykrycie chorób
lub czynników chemicznych i biologicznych. Proces ten może zostać skomputeryzowany,
co dodatkowo umożliwia wykorzystanie takich technik inżynieryjnych poza jakąkolwiek
kontrolą (back yard orgarage biology). Technika ta umożliwia stworzenie całkowicie nowego organizmu, nie występującego w przyrodzie poprzez wprowadzenie syntetycznej
sekwencji DNA do istniejącego organizmu lub jego kreację de novo22. Wiadomo, że w
jego wyniku można zrekonstruować różne patogeny i trucizny23, modyfikację ich efektywności czy wprowadzenie DNA osłabiającego układ odpornościowy. Istnieje także możliwość stworzenia nieożywionego (abiotycznego) organizmu24, a nawet całkowicie nowego
aminokwasu, niewystępującego w naturalnie w przyrodzie – odpowiednio zmodyfikowana
bakteria E. coli potrafiła syntetyzować p-aminofenylalaninę (pAF)25.
Znajomość sekwencji genomu mikroorganizmów może się przyczynić do próby kreacji „sztucznych” organizmów. Przypadkiem takim jest wykorzystanie sekwencji genetycznej, która została „ożywiona” poprzez dodanie kombinacji odczynników chemicznych,
w wyniku czego powstał wirus polio, zdolny do replikacji. Taki proces umożliwia stworzenie każdego innego wirusa z krótką sekwencją genetyczną. Grzyby także mogą stanowić materiał wojenny. W 1998 roku podano, że wyizolowano grzyby, które są naturalnym
czynnikiem rozkładającym różne materiały (np. plastik, metal czy śmieci) i poddano je
modyfikacji genetycznej wzmacniającej jej właściwości. W jej wyniku grzyby zniszczyły
farby wojskowe w przeciągu 72 godzin26.
Wykorzystanie biotechnologii w środowisku i rolnictwie umożliwia zwiększenie
zbiorów poprzez wzmocnienie odporności roślin na suszę i choroby oraz zawartości składników odżywczych i lepszą efektywność fotosyntetyczną. Genetycznie zmodyfikowane
rośliny mogą wytwarzać i produkować szczepionki, a także wywoływać odpowiedź odpornościową organizmu u ludzi. Obecnie trwają testy kliniczne na ludziach z wykorzystaniem szczepionek produkowanych przez rośliny GM27.
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Można także wykorzystać rośliny GM z odpornością na szkodniki28. Przykładem są
rośliny z wbudowanym genem bakterii Bacillus thuringensis, który koduje toksyczne białko Cry będące toksyną dla pewnych owadów29.
W Pakistanie wyizolowano bakterię z miejscowego źródła, którą zmodyfikowano do
wykorzystania w przemyśle i medycynie. Może być zastosowana jako filtr lub narzędzie
neutralizacji toksyn aromatycznych, jak pestycydy czy składników ropy naftowej, co znajduje zastosowanie do oczyszczanie skażonych ropą miejsc, np. plaż. Dodatkowo, użyteczna jest także w produkcji naturalnego nawozu lub plastików biodegradowalnych z wykorzystaniem w medycynie i produktów higieny kobiet i dzieci30.
Wykorzystuje się również genetycznie zmodyfikowane mikroorganizmy (GMM) do
produkcji biofarmaceutyków. Umożliwiło to głównie wykorzystanie bakterii Escherichia
coli i drożdży Saccharomycescerevisiae. Bakteria E. coli została zmodyfikowana, aby
wytwarzała np. ludzką insulinę, poprzez dodanie do jej genomu genu ją kodującego31.
Uważa się, że zastosowanie biotechnologii w rolnictwie i środowisku nie stanowi
większego zagrożenia. Jednak istnieje ryzyko, że rośliny czy mikroorganizmy zostaną
wykorzystane do celów nieterapeutycznych32, jak stworzenie kukurydzy GM, wytwarzającej przeciwciała skierowane przeciw męskim plemnikom33.
Organizmy GM mogą zostać także zastosowane w celu produkcji ludzkich białek
przez zwierzęta. Przypadek taki znany jest jako „Herman the Bull”, gdzie do embrionu
zwierzęcia wprowadzono sekwencję kodującą białko odpornościowe – laktoferynę. Podobną manipulację zastosowano u kozy, produkującą wraz z mlekiem antykoagulant stosowany przy operacjach i porodach. W terapii genetycznej także wykorzystuje się wirusy
jako wektory do przenoszenia transgenu, w celu leczenia np. dystrofii mięśniowej. Geny te
nie są przekazywane następnym pokoleniom, jednak ryzyko oddziaływania z innymi genami jest duże34.
6. Co dalej?
Jak zauważa Twardowski, w dzisiejszym świecie prawa konsumenta są najwyższym
dobrem (the consumeris the top interest). Bezpieczeństwo żywności i jej jakość musi być
utrzymywana. Organizmy GM podlegają takiej samej zasadzie, dlatego biobezpieczeństwo
badań nad nimi jest ewidentne i nie podlega podważaniu. Jak dodaje, ich różnorodnym
28
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zastosowaniem interesuje się zarówno nauka jak i biznes. Wskazuje, że przygotowanie
roślin genetycznie zmodyfikowanych jest stosunkowo prostei umożliwia wykorzystanie
ich w wojnie biologicznej poprzez: identyfikację funkcji (np. toksyczność), determinację
białek, determinację sekwencji łańcucha aminokwasowego (białkowego), odnajdowanie
genów, sekwencjonowanie i właściwości genów, dodawanie określonego genu do genomu,
wykrywanie aktywności genu in vitro, rekonstrukcję rośliny, sprawdzenie obecności i aktywności białka w roślinie oraz rozmnażanie rośliny i jej stabilizacja35.
Zmodyfikowanie organizmu rośliny czy zwierzęcia w celu stworzenia skażonej
żywności nie jest skomplikowane. Problemem może się okazać transport i dystrybucja36.
Zdecydowanie większym problemem jest możliwość rekombinacji bakterii, w celu
wprowadzenia jej oporności antybiotykowej, co może zostać wykorzystane jako broń biologiczna. Obecnie, naturalnie występujące bakterie nabywają coraz częściej oporności
antybiotykowej zarówno na starsze jak i nowsze antybiotyki. Związane jest to z powszechnym stosowaniem antybiotyków, ich nadużycia i obecności w środowisku. Powoduje to
wzrost implikacji zdrowotnych u ludzi i zwierząt. Przykładem jest nabycie oporności przez
ponad 35% bakterii gatunku gronkowiec złocisty Staphyloccocusaureus i dwoinki zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych Neisseriameningitidis na antybiotyk penicylinę37.
Obecnie, praktycznie wszystkie państwa, które posiadają rozwinięty przemysł biotechnologiczny produkują znaczne ilości mikroorganizmów patologicznych. Mogą one
zostać „unowocześnione” nawet poprzez najprostsze techniki manipulacji genetycznych, a
dodatkowo inżynieria umożliwia stworzenia całkowicie nowych broni biologicznych38.
W 1997 roku grupa naukowców (The JASON Group) wyszczególniła 6 grup, w których genetycznie zmodyfikowane organizmy, mogą przyczynić się do zagrożeń w przyszłości. Pomimo że podział został dokonany dość dawno, to niektóre z nich wciąż są aktualne. Wymienili wspomnianą terapię genową jako broń biologiczną, binarne bronie biologiczne, u których wykorzystuje się dwa komponenty (np. genom jądrowy i plazmid u bakterii), modyfikując plazmid możemy zwiększyć patogeniczność bakterii, czyli proces zachodzący w przyrodzie i dokonywany w laboratoriach; projektowanie genomu poprzez
poznanie ich sekwencji - genom człowieka zawiera także sekwencje DNA innych organizmów, w tym bakterii, wirusów czy grzyba; projektowanie chorób; zaistnieniechorób wywoływanych przez organizmy o poszerzonej możliwości transferu pomiędzy gospodarzami
oraz przewidują powstanie „niewidzialnych wirusów”, które będą trudne do wykrycia oraz
mogą być zostać uaktywnione po dłuższym czasie39.
Jak wskazuje problem „podwójnego zastosowania”, technologie i techniki inżynierii
genetycznej, biologii molekularnej, biotechnologii, itp. mogą także przyczynić się do
35
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zwiększenia biobezpieczeństwa na terenie zrozumienia ludzkiego genomu, większej odporności organizmu, zrozumienia wirusowych i bakteryjnych genomów, wykrywania i
rozpoznawania czynników biologicznych, stworzenia nowych szczepionek, antybiotyków i
leków przeciwwirusowych40.
7. Jaką przyjąć pozycję wobec GMO w aspekcie „podwójnego zastosowania”?
Nie ulega wątpliwości, że rozwój cywilizacji ludzkiej będzie opierał się na nowych
technologiach. Organizmy GM będą stanowiły jej fundament w szerokim spektrum zastosowań, a sukcesy na tym polu już obecnie nie mogą być poddawane dyskusji. Można je
kwestionować z punktu widzenia nieprzewidzianych procesów czy oddziaływań genetycznych na same organizmy.
Płaszczyzna kwestionująca zaawansowane technologie z wykorzystaniem GMO
i odejście od nich jest utopijna. W takiej sytuacji problem „podwójnego zastosowania”
organizmów GM będzie przebiegał raczej na linii szerokiego ich wykorzystania (nie rozpatrując kwestii bioetycznych).Jeśli ktoś będzie prowadził badania nad bronią biologiczną ze
świadomą chęcią wykorzystania jej w celach wojennych/terrorystycznych, a także pokojowych, to nie pozostaje nic innego jak praca nad organizmami w celu wykorzystania ich
do produkcji specyfików ratujących życie, np. surowicami. Z drugiej strony, wiele metod
leczenia i produkcji leków czy żywności wymaga metod manipulacji genetycznej, co może
umożliwić szkodliwe ich zastosowanie.
Warto się zastanowić jakie umocowanie ma proces inżynieryjnego tworzenia GMO.
Czy w ten sposób są łamane prawa przyrody i ewolucji czy może jest on oparty na ich
prawach? Jak wskazano powyżej umiejętność infekowania posiadają wirusy (bakteriofagi)
atakujące bakterię, jak i same bakterie infekujące rośliny. Dodatkowo, zachodzi m. in.
transfer horyzontalny41genów pomiędzy różnymi gatunkami, także oddalonymi od siebie,
czego dowodem może być genom bakteryjny znajdujący się w genomie człowieka. W
takim kontekście GMO oparte są na prawach przyrody. Człowiek je podpatrzył i wykorzystał, ale też przyspieszył ten proces wielokrotnie.
Mechanizmy ewolucyjne, mające na celu jak najlepsze przystosowanie organizmu
i przekazanie genów powodują wzrost bioróżnorodności organizmów. W ten sposób GMO
są tego kontynuacją. Jednak rośliny GM uprawiane na skalę przemysłową (np. kukurydza,
rzepak) występują głównie w postaci monokultur. Mogą one mieć np. dodaną odporność
na szkodniki czy herbicydy w kontekście uzyskania pozytywnej cechy. Pojawia się problem ingerencji genetycznej, która miałaby na celu dewastację tych upraw. Szczególniemonokultury byłyby zagrożone poprzez agroterroryzm. Konsekwencje tego są łatwe do
przewidzenia42. Zresztą problem może odnosić się do wszystkich żywych organizmów, a
nawet i „abiotycznych”, czego dowodem są możliwości biologii syntetycznej43, że zostaną
wykorzystane w sposób niezgodny z pojmowaniem bezpieczeństwa biologicznego. Istnieje
40
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także wspomniana możliwość efektów niezamierzonych (także poprzez pryzmat ograniczeń technicznych), czego dowodem jest wystąpienie dwóch genów w soi GM (odpornej
na herbicyd Roundup Ready), które nie powinny się tam znaleźć44.
Człowiek musi dostrzec, że żyje i jest otoczony w świecie organizmów GM, zarówno poprzez ewolucję i świadome ich krzyżowanie poprzez selekcję i współczesne możliwości inżynierii genetycznej.
Podsumowanie
Człowiek może świadomie manipulować DNA. Oprócz tego, mogące wystąpić nieprzewidziane efekty genetyczne są wynikiem ograniczeń technologicznych i braku wystarczającej wiedzy, żeby je wyeliminować. W celu ich eliminacji/neutralizacji oraz tworzenia
nowych zastosowań GMO, będzie następował nacisk na rozwój nauki, co z kolei wymusi
możliwości konstruowania i ulepszania nowych broni. Problem „podwójnego zastosowania” jest właściwie problemem błędnego koła. Można zauważyć, że zjawisko to występuje
także naturalnie w przyrodzie jako tzw. koewolucja („wyścig zbrojeń”) pomiędzy organizmami – jeśli chcesz się bronić (przetrwać), stwarzaj nowe bronie (wszelkiego rodzaju, np.
toksyczne białka czy techniki kamuflażu oraz systemy detoksykacyjne lub detekcji). Możliwości technologiczne usadowiły ten problem na wyższym poziomie, co z jednej strony
umożliwia opracowanie nowych technik zwiększenia jakości życia, a z drugiej większych
zagrożeń. Wydaje się, że w ten sposób ogólny bilans równoważy się.
To, co charakteryzowało świat przyrody ożywionej, metodami inżynieryjnymi zostało przeniesione na poziom życia człowieka. Umiejętność ingerencji w kod genetyczny,
manipulowanie na poziomie molekularnym, powoduje, że każda technologia będzie wiązała się z ryzykiem niebezpiecznego zastosowania. Zahamowanie badań to także załamanie
gospodarcze. Pozostaje tylko odpowiedzialność za własne działanie, które ludzkość wyniosła na bardzo wysoki poziom. W takiej sytuacji, problem „podwójnego zastosowania”
organizmów GM jest praktycznie jednokierunkowy – ich rozwój i postęp. Tym bardziej, że
sama w sobie przyroda, bez ingerencji człowieka często jest niebezpieczna.
Streszczenie
Współczesny rozwój cywilizacyjny nie jest możliwy bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Jak praktycznie wszystko, także GMO są ambiwalentne. Wykorzystuje się je w gałęzi gospodarczej, rolniczej, farmaceutycznej czy energetycznej, jednak można je także zastosować przeciwko cywilizacji tworząc rożnego rodzaju
broń biologiczną. Działa tu mechanizm akcji i reakcji, co dobrze przedstawia ewolucyjny
mechanizm koewolucji. Rozwiązanie problemu „podwójnego zastosowania” wymaga
rozwoju nauki i metod modyfikacji genetycznych, a więc dalszego rozwoju.
Abstract
The Risk of Use of Genetically Modified Organisms (GMO) as „dual-use” Problem
Genetically Modified Organisms are basic for civilization of human kind these days.
They are ambivalent as well. GMO sareusein economy, agriculture, pharmaceutical industry or energy production and they canuseagainst human civilization as biological weapons.
The processaction and reaction show coevolution as evolution arymechanism.
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The autor thinks that the „dual-use” problem cansolve by progress in science and
genetic engineering methods.
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Depresja – dotkliwy problem dzisiejszego świata
Wprowadzenie
Słowo „depresja” w otaczającej nas rzeczywistości występuje już na tyle często, że
jest powszechnie znane i przypuszczalnie można stwierdzić, że większość osób rozumie
jego znaczenie. Czy jednak tak jest? Zdarza się, że mówimy o „depresyjnej pogodzie”,
ktoś wspomina, że „chyba dostanie depresji, ponieważ nie zdał egzaminu”. Depresja jest
jednak zjawiskiem posiadającym znacznie więcej negatywnych objawów i powodującym
więcej cierpienia, niż przejściowe stany zmartwienia, które na co dzień każdy z nas może
przeżywać. Istnieje wiele definicji depresji, podawanych w różnych opracowaniach. Łukasz Święcicki (2002) w swojej pracy wskazuje, że w psychiatrii terminem „depresja”
określa się szczególnego rodzaju zaburzenia nastroju i emocji, które są uznane za zjawiska
chorobowe. Przeglądając literaturę możemy zauważyć duże zamieszanie terminologiczne.
Występuje wiele typów depresji, każdy z różnym nasileniem objawów czy odmiennym
kontekstem występowania. W Polsce przy diagnozowaniu depresji, aktualnie obowiązującym systemem klasyfikacyjnym jest Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i
Problemów Zdrowotnych ICD-10. Aby stwierdzić pojawienie się epizodu depresji, zgodnie z wyżej wymienioną klasyfikacją, muszą wystąpić przynajmniej 2 z wymienionych
objawów z niżej podanej grupy:
1. obniżenie nastroju, przez większość dnia, prawie każdego dnia,
2. utrata zainteresowań lub zadowolenia z wykonywania dotychczas sprawiających
przyjemność aktywności,
3. zmniejszenie energii lub zwiększona męczliwość;
oraz przynajmniej 1 (dopełniając liczbę objawów do 4) z kolejnej grupy:
1. zmniejszenie zaufania lub szacunku wobec własnej osoby,
2. nieuzasadnione poczucie winy lub wyrzuty sumienia,
3. powracające myśli samobójcze lub myśli o śmierci, albo zachowania samobójcze,
4. zmniejszona zdolność myślenia, skupienia się lub oznaki tj.: niezdecydowanie
lub wahanie się,
5. pobudzenie lub zahamowanie psychoruchowe,
6. zaburzenia snu,
7. wzrost lub spadek łaknienia i adekwatna zmiana wagi.
Wystąpienie łącznie przynajmniej 4 z wymienionych objawów, w przeciągu ostatnich 2 tygodni, może być podstawą do stwierdzenia łagodnego epizodu depresji. Wraz ze
zwiększającą się liczbą przejawianych symptomów, można zdiagnozować również umiarkowany i ciężki epizod depresji. Nakreślenie głównych objawów pomoże w dalszym rozważaniu na temat tej przypadłości i będzie stanowiło punkt odniesienia również w trakcie
omawiania innych typów depresji.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że w naszym otoczeniu wiele słyszy się na temat depresji.
Możemy odnieść wrażenie, że stanowi to już mniejszy temat tabu, niż kilka, czy kilkanaście lat
temu. Mimo tego bywa, że osoby z depresją, jako osoby z chorobą psychiczną są ciągle stygmatyzowane. Niejednokrotnie utożsamia się je z osobami przebywającymi w szpitalach psychiatrycznych, na które również jeszcze często spogląda się nieprzychylnym okiem. Na szczęście świadomość społeczna wzrasta, pojawia się coraz więcej kampanii o tej tematyce, czy
coraz więcej przychylnych tekstów, wyjaśniających tę problematykę w przystępny sposób.
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Warto wspomnieć, że w Polsce dnia 23 lutego jest obchodzony Ogólnopolski Dzień Walki z
Depresją, który również może przyczyniać się do zwiększania naszej świadomości na temat
samej choroby i sytuacji osób na nią cierpiących.
Ze względu na wielość tematów, które należałoby poruszyć, aby całościowo ująć
problematykę depresji będziemy się poruszać w ramach pewnych obszarów.
Jedna z części artykułu zostanie poświęcona podstawowym przyczynom powstawania depresji. Wskażemy głównie na czynniki społeczne i psychologiczne. Należy wspomnieć, że nie sposób omówić w tym miejscu wszystkich przyczyn, ale postaramy się przeanalizować te, które mogą wydawać się najbardziej przystępne i ciekawe dla czytelnika.
Drugi z obszarów będzie dotyczył objawów, które jednak zostaną zobrazowane
przykładowymi zachowaniami, które mogą dotyczyć chorego i utrudniać jego funkcjonowanie. Omówimy, które z obszarów funkcjonowania człowieka zostają zaburzone podczas
przebiegu choroby i w jaki sposób się to ujawnia.
Kolejny temat, który poruszymy to konsekwencje, jakie niesie za sobą depresja.
Temat ten został już w bardzo małej części poruszony, za sprawą wspomnienia o stygmatyzacji osób chorych. Jednak w dalszej części zostanie rozbudowany. Nie możemy zapominać, że nawet po ustąpieniu choroby, u osób u których ona występowała, ciągle dają o
sobie znać jej następstwa, szczególnie w życiu rodzinnym, społecznym, czy zawodowym.
W międzyczasie poruszymy kwestię rozprzestrzenienia tego typu zaburzeń, choć należy pamiętać, że trudno jest znaleźć jednoznaczne i konkretne dane na ten temat. Wiele
osób, które cierpią z powodu depresji może nie zgłaszać się po pomoc. Bywa, że sądzą, że
nie jest to etap trudności, na którym potrzebują pomocy. Bywa jednak i tak, że wstydzą się,
że nie potrafią sobie poradzić, choć często pozornie w ich życiu nie widać przyczyn, dla
których mogłaby wystąpić choroba. Niestety ciągle problemem jest kwestia odwiedzenia
psychologa czy psychiatry, jako zawstydzającego faktu. Wymienione zostaną również
poniektóre typy depresji, związane z różnorodnymi kontekstami.
1. Skąd bierze się depresja?
Zgodnie z tym, co podają opracowania, „istnieją trzy główne czynniki powstawania
depresji: biologiczne, genetyczne (dziedziczne) oraz emocjonalne i/lub środowiskowe, a
do wystąpienia choroby przyczynia się połączenie tych czynników”. W tym opracowaniu
skupimy się głównie na przyczynach emocjonalnych i środowiskowych. Nie sposób jednak
nie wspomnieć o pozostałych. Do najczęściej wymienianych przyczyn biologicznych należą nieprawidłowości w wydzielaniu neuroprzekaźników tj. noradrenalina, serotonina, dopamina oraz hormonu tj. kortyzol. Jeśli zaś chodzi o czynnik genetyczny to wskazuje się
na fakt, że „nie dziedziczymy samej choroby, tylko skłonność do niej”. Oznacza to, że
nawet jeśli zostanie nam dziedzicznie przekazana podatność na zaburzenia afektywne, to
ich wystąpienie może w dużym stopniu zależeć od występujących w naszym życiu czynników społecznych, czy rodzinnych.
Zarówno według naszych subiektywnych odczuć i doświadczeń, jak i według opracowań naukowych, możemy wskazać, że do powstawania depresji mogą się przyczyniać
takie sytuacje jak: stresujące wydarzenia typu rozpad związku, śmierć bliskiej nam osoby,
utrata pracy. Co ciekawe, również pozornie pozytywne doświadczenia, tj. awans w pracy,
przeprowadzka w nowe miejsce, mogą powodować nadmierny stres i w konsekwencji
prowadzić do zaburzenia. Może to wynikać z faktu, że w takich sytuacjach pojawiają się
przed nami nowe wyzwania, które mogą wydawać się nam zbyt wymagające i możemy
lękać się trudności z nimi związanych. Nie należy zapominać o wydarzeniach traumatycznych, które chyba szczególnie kojarzą nam się, gdy myślimy o przyczynach depresji. Mo-
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gą to być: śmierć partnera, klęski żywiołowe, czy wypadek komunikacyjny. Przyjmuje się,
że tym większe jest prawdopodobieństwo wystąpienia depresji, im bardziej bolesne jest
zdarzenie pojawiające się w naszym życiu. Również szczególne poważne trudności pojawiające się w trakcie dzieciństwa, mogą przyczyniać się do występowania w późniejszym
życiu zwiększonego ryzyka depresji. Do takich trudności należą m.in.: przemoc seksualna
i fizyczna w rodzinie, długi okres przebywania bez rodziców, czy choroba psychiczna rodzica. Również nasze własne przemyślenia mogą nasunąć wiele innych powodów, które
mogą prowadzić do depresji. Mogą to być: ciężka choroba własna lub bliskiej osoby, konflikty z rówieśnikami, współpracownikami, bliskimi, trudna sytuacja finansowa. Warto
również wspomnieć o tych prawdopodobnych przyczynach, które wiążą się z aktualnie
obowiązującym stylem życia: brak czasu na odpoczynek, podążanie za materialnym dobrem, zbyt duża liczba obowiązków, presja osiągnięć ze strony otoczenia. Są to jedynie
przypuszczalne problemy prowadzące do zaburzenia, jednak nie sposób oprzeć się wrażeniu, że niezwykle ważne i możliwe. Konkretne sytuacje, które mogą stanowić czynnik
wywołujący depresję, stanowią podstawę do wnioskowania o depresji, którą niegdyś ciągle
nazywamy egzogenną, czyli pochodzącą od czynników zewnętrznych.
W literaturze pojawia się również mniej oczywisty dla czytelnika pogląd na temat
wyuczonej bezradności i poczucia beznadziejności jako przyczynie depresji. „W teorii
wyuczonej bezradności zakłada się, że podstawową przyczyną deficytów u bezradnych
zwierząt i ludzi po wydarzeniach niepodlegających kontroli jest oczekiwanie, iż także w
przyszłości nastąpi brak związku między działaniem a jego wynikiem”. Wpływ poczucia
beznadziejności można rozumieć w następujący sposób: „jeśli jednostka podejrzewa, iż jej
obecne i przyszłe działania nic nie zmienią, ogarnia ją poczucie beznadziejności i pojawiają się u niej symptomy depresji”. Te dwa modele dostarczają nam wiedzy, która mówi, że
gdy w jakiejś sytuacji, pomimo naszej reakcji, nie daje się uniknąć przykrych i niechcianych konsekwencji, to możemy przejawiać tendencję do braku reakcji w przypadku kolejnej wymagającej od nas zaangażowania okoliczności. Brak działania, niezaradność, mogą
się „rozlewać” na inne obszary życia, niż tylko te podobne do sytuacji pierwotnej. Z tego
faktu, wynika kolejne powiązanie mówiące o tym, że gdy osoba przypuszcza, że to co robi,
i tak nie przyniesie pożądanego efektu, może to powodować u niej powstanie poczucia
beznadziejności, a w dalszych następstwach również symptomów depresji.
2. Funkcjonowanie człowieka w depresji.
Pierwszym z objawów, który automatycznie nasuwa nam się, gdy pomyślimy o depresji jest obniżenie nastroju. Często utożsamiamy człowieka pogrążonego w depresji, z
osobą ciągle przebywającą w łóżku, nie ruszającą się z domu, można powiedzieć „wycofaną z życia”. I tak rzeczywiście jest, szczególnie przebiegu depresji o mocniejszym nasileniu. Dominika Dudek i Andrzej Zięba (2002) wskazują, że „najistotniejszą cechą obniżonego nastroju jest niemożność przeżywania radości, szczęścia, satysfakcji (taki stan bywa
nazywany anhedonią)”. Objaw ten może tłumaczyć fakt, że depresja dotyka również osób,
które pozornie powinny cieszyć się życiem, mają szczęśliwą rodzinę, ustabilizowaną sytuację materialną, dobrą i stabilną pracę, a w życiu odniosły wiele sukcesów. Niestety i
wśród takich ludzi, zdarzają się tacy, których dosięga ta choroba.
W zachowaniu chorego można zauważyć również zaburzenia napędu psychoruchowego. „Ruchy chorego są wolne – porusza się on z wysiłkiem, jakby powstrzymywało go
coś niewidzialnego, jakby powietrze miało gęstość smoły”. Przytoczony opis, wpływając
na wyobraźnię, przybliża nam postać osoby pogrążonej w chorobie, która przyjmuje silniejszą formę. Zauważalne z punktu widzenia obserwatora mogą być też takie symptomy

115

jak: towarzyszące osobie zmęczenie, smutek wypisany na twarzy, czy mniejsza ekspresja
emocji, jakby zahamowanie ich wyrażania. Już z punktu widzenia samej osoby chorej,
pojawiają się problemy z koncentracją uwagi i kłopoty z pamięcią. Problematyczne mogą
się stawać podstawowe, codzienne czynności i aktywności. Jako jedna z pierwszych pojawia się trudność w podejmowaniu decyzji. Może ona jednak również dotyczyć takich działań jak np. zrobienie zakupów czy wykonanie telefonu.
Dudek i Zięba (2002) wskazują również na takie objawy jak: zaburzenia rytmów
biologicznych, objawy somatyczne, lęk, depresyjne zaburzenia myślenia, zaburzenia aktywności. Również te symptomy postaramy się pokrótce omówić.
Problemy ze snem przyjmują przeróżne postaci: od trudności z zasypianiem, przez
wielokrotne wybudzanie się w trakcie nocy, po zbyt wczesne wybudzanie się. Bywa też
tak, że osoba cierpiąca z powodu depresji zmaga się z sennością w ciągu dnia. Następuje
ogólne zachwianie rytmu dobowego. Funkcjonowanie w ciągu dnia ma związek także z
pojawiającym się lękiem. Zwykle jest to lęk nie przybierający formy bojaźni przed konkretną sytuacją, ale przed hipotetycznym, nie do końca zdefiniowanym, możliwym do
pojawienia się zdarzeniem. Największe nasilenie może on przybierać w godzinach porannych, kiedy to osoba ma przed sobą perspektywę zmagania się z wieloma sytuacjami, które
się pojawią. Z kolei lękowi często towarzyszą dolegliwości dotyczące ciała i reakcji fizjologicznych. Mogą pojawiać się np. bóle i zawroty głowy, czy przyspieszone bicie serca.
Typowe dla tej choroby są też występujące problemy trawienne, niskie ciśnienie krwi,
ucisk w klatce piersiowej. Fakt ten jest warty zauważenia, ponieważ możemy nie do końca
zdawać sobie sprawę z tego, że chorzy oprócz cierpienia psychicznego doświadczają również cierpienia fizycznego. Wzmaga to nasze odczucie, że depresja jest chorobą niezwykle
uciążliwą i dostarczającą całego ogromu różnych dolegliwości, co może nam uświadamiać
z czym zmagają się osoby z tymi zaburzeniami. Trudnym tematem jest pojawianie się poczucia winy u osób chorych. Nie zdarza się raczej by ktoś chorując np. na zapalenie płuc,
grypę, czy mając złamaną nogę upatrywał przyczyn swojej niezdolności np. do podejmowania pracy i wykonywania standardowych obowiązków w samym sobie. W przypadku
chorób somatycznych mamy świadomość ich wpływu na nasze siły i możliwości. Podczas
różnych zaburzeń psychicznych, w tym w przebiegu depresji, chory ma silną tendencję do
tego, by za swój stan obwiniać samego siebie, jakby nie zważając na to, że choruje. Być
może jest to efektem ciągle jeszcze nie do końca prawidłowego spostrzegania chorób psychicznych, które funkcjonuje w naszych przekonaniach. Praktycznie niemożliwym jest aby
chory dostrzegał własne zalety i mocne strony, jego poczucie własnej wartości ulega
znacznemu obniżeniu. Pomimo zapewnień, nawet ze strony bliskich mu osób nie potrafi
zmienić swojego pesymistycznego nastawienia względem przyszłości, uwierzyć, że chorobę da się pokonać. Może to też wynikać z nieufności wobec innych, z trudności z komunikowaniem się i rozumieniem innych oraz poczucia bycia nierozumianym. Chory ma też
skłonności do wycofywania się z relacji społecznych, z dotychczas podejmowanych aktywności. Nie szuka towarzystwa, nie stara się zabiegać o względy innych. Zwykle też te
obszary, które dotychczas były dla niego ważne, np. życie rodzinne i zawodowe, tracą na
znaczeniu i stają się wręcz obojętne.
3. Rozpowszechnienie i rodzaje depresji
Statystyki wskazują różne dane, jednak w większości oscylują w podobnych granicach. Jak podaje Janusz Krzyżowski (2002) „uważa się, że na depresję cierpi około 3%
ogólnej populacji. W ciągu całego życia aż 18% populacji w krajach rozwiniętych ma
szanse (lub raczej pecha) chorować na depresję. Niektóre statystyki podają, że kobiety
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chorują 2 razy częściej niż mężczyźni”. Już te liczby powinny wzbudzać nasz niepokój.
Jest to procent dotyczący jedynie depresji, pozostałe zaburzenia afektywne nie są w tym
miejscu brane pod uwagę. Musimy zwrócić uwagę na fakt, że wiele osób przejawiających
objawy depresji i być może też tych cierpiących na jej lżejsze postaci, wcale nie zgłasza się
do lekarza. Ciężko więc oszacować dokładny wskaźnik występowania. Wszyscy stykamy
się także z poglądem, że depresja pojawia się coraz częściej. Wobec tego, możliwe, że
aktualne badania przyniosłyby wskaźniki jeszcze wyższe. Również jeśli chodzi o zróżnicowanie ze względu na płeć, mogą być to dane zniekształcone. Bywa, że kobietom łatwiej
jest przyznać się do choroby i szukać pomocy, ze względu na charakterystykę podejmowanych ról społecznych. Co ciekawe wskazuje się również, że ryzyko pojawienia się depresji
jest niższe u osób zamężnych niż niezamężnych. Jeszcze bardziej narażone na tę chorobę
są osoby po rozwodzie lub w separacji. Kobiety zamężne chorują częściej niż ich mężowie, z kolei kawalerowie i wdowcy chorują częściej niż panny i wdowy. Dane te mogą
sugerować, że na powstawanie symptomów depresji wpływ może wywierać nasza samotność lub posiadanie bliskiej osoby, możliwość podzielenia się z innymi swoimi troskami,
ale też emocjami pozytywnymi.
W różnych pozycjach możemy znaleźć informacje na temat wielu rodzajów depresji.
Wymienimy kilka tych, które wydają się być najciekawsze. Aktualnie możemy się jeszcze
spotkać z dawniej częściej występującymi określeniami „depresja reaktywna” i „depresja
endogenna”. Pierwsza z nich jest wywoływana jako reakcja na trudne, czy traumatyczne
zdarzenie. Druga z nich istnieje jako odwołanie do nieprawidłowego funkcjonowania organizmu, opiera się bardziej na biologicznych koncepcjach przyczyn. W depresji nerwicowej najwyraźniejszym objawem są manifestacje lękowe, nie zaś występowanie np. obniżonego nastroju. W jej przebiegu nie ujawniają się także symptomy somatyczne. Ciekawym zagadnieniem jest depresja agitowana, która charakteryzuje się przede wszystkim
dużą drażliwością i wybuchowością. Osoby na nią cierpiące mają skłonność do zwracania
na siebie uwagi, mogą grozić podejmowaniem prób samobójczych. Można powiedzieć, że
jest to typ o objawach zdecydowanie przeciwstawnych względem naszych skojarzeń na
temat depresji. Wskazuje się również na występowanie depresji sezonowej, która jak się
okazuje nie jest fikcją. Daje objawy takie jak: wzmożony apetyt, zaburzenia snu, rozdrażnienie, apatia, obniżenie popędu. Jak wskazuje sama nazwa, występuje w określonym czasie w ciągu roku.
Diagnozowana bywa również depresja poporodowa, która występuje nawet u 15%
kobiet po porodzie. Ten typ depresji może być szczególnie trudny dla kobiet, ponieważ
przypada na czas, w którym hipotetycznie powinny tryskać energią i cieszyć się z nowego
życia. Depresja może też występować w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, w
której jej epizody przeplatają się z epizodami manii, a więc stanu nadmiernej aktywności
w różnych dziedzinach. Bywa również, że depresja przyjmuje postać „depresji maskowanej”. Może ona przybierać formę: zaburzeń snu, problemów związanych z układem krążenia lub z przewodem pokarmowym, dolegliwości bólowych, zaburzeń obsesyjnokompulsywne. Wskazuje się również na maskowanie depresji poprzez występowanie jadłowstrętu psychicznego (anoreksji) oraz nadużywania alkoholu i leków. Depresja w tej
postaci może być trudna do diagnozowania, ponieważ nie przybiera standardowych objawów. Pacjenci zgłaszają się też do lekarzy innych specjalności niż psychiatryczna, a ci z
kolei starają się leczyć te objawy, które stwarzają choremu najwięcej trudności. Występuje
jeszcze wiele innych rodzajów depresji, czy jej nasileń, które mają swoje terminologiczne
odpowiedniki. Nie będziemy ich jednak w tym miejscu omawiać.
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4. Następstwa depresji
Depresja jest chorobą, która powoduje szereg skutków. Jest to aspekt, który może
wywoływać spory lęk przed tą chorobą. Prowadzi ona do wyniszczenia wielu relacji. Osoby chore zwykle wycofują się z życia społecznego, a więc również z kontaktów towarzyskich. Nawiązują coraz mniej znajomości, zrywają te wcześniej tworzone. Nawet mimo
chęci pomocy ze strony innych osób, często zdarza się, że odrzucają ją, nie widząc szans
na zmianę swojej sytuacji. Również wśród relacji z osobami najbliższymi występuje szereg problemów. „Zaburzenia rodzinnego funkcjonowania chorego stają się źródłem poważnego stresu dla bliskich”. Bywa, że chory lekceważy swoje dotychczasowe role i obowiązki, traci zainteresowanie swoimi rodzicami, współmałżonkiem czy dziećmi i sprawami, które ich dotyczą. Pojawiają się rozliczne konflikty. Logicznym jest, iż nie potrafi też
wspierać bliskich w ich zmaganiach z rzeczywistością, przez co poziom obciążenia rodziny wzrasta jeszcze bardziej. Wszelkie aktywności chorego zmniejszają się do minimum,
również te zawodowe. Początkowo mogą pojawiać się nieobecności w pracy, powierzchowne wykonywanie obowiązków, aż w rezultacie może dojść do zaprzestania podejmowania pracy. Może być to również źródłem kłopotów finansowych. Niewątpliwie konsekwencją mogą być np. pojawiające się uzależnienia od alkoholu lub leków, które pociągają
za sobą kolejne skutki.
Koniecznie należy zwrócić uwagę na występującą problematykę samobójstw. U osób
cierpiących z powodu zaburzeń afektywnych, w tym omawianej choroby, jaką jest depresja,
ryzyko odebrania sobie życia jest szczególnie wysokie. Osoby chore z powodu odczuwanego
poczucia beznadziejności, obniżonego nastroju i towarzyszących im problemów poznawczych
i somatycznych, mogą stracić poczucie sensu życia. Literatura wskazuje, że myśli samobójcze
ma nawet 60% osób chorych, a nawet 15% z nich dokonuje udanego samobójstwa. Należy też
pamiętać, że zgubne może być przekonanie panujące wśród naszego społeczeństwa, o tym, że
osoba sugerująca lub mówiąca wprost o zamiarze popełnienia samobójstwa, nigdy go nie dokona. Jest to bardzo ryzykowny sposób myślenia.
Wnioski
Podsumowując należy stwierdzić przede wszystkim, że depresja stanowi poważny
problem dzisiejszych czasów. Problemem równie ważnym jest fakt, że część osób cierpiących z powodu objawów tej choroby nie zgłasza się po pomoc. Przyczyną może być wstyd
czy skrępowanie sytuacją odwiedzin psychologa lub psychiatry. Ma to najprawdopodobniej związek z ciągle jeszcze panującym w naszym środowisku przekonaniem, że choroba
psychiczna jest dziwactwem oraz z faktem, że osoby chore doświadczają stygmatyzacji.
Musimy być świadomi tego jak funkcjonuje osoba cierpiąca z powodu depresji, jakie objawy mogą się u niej pojawić, jaki jest sposób jej postrzegania świata. Pomoże nam
to reagować odpowiednio szybko, udzielić pomocy, wspierać w walce o zdrowie. Da nam
to również podstawy do ukształtowania swojej postawy wobec tej choroby, zrozumienia,
że może ona dotknąć każdego człowieka, niezależnie od statusu społecznego, rodzinnego,
finansowego (mimo naszej wiedzy o tym, że osoby z pewnych grup mają większą tendencję do zapadania na tę chorobę). Nie możemy odtrącać drugiego człowieka z powodu jego
choroby. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że osoba chora potrzebuje profesjonalnej
pomocy. W przypadku dostrzeżenia u siebie lub innej osoby objawów, poczucia cierpienia
z ich powodu należy bez obaw zwrócić się do odpowiedniego specjalisty. Kompetentny w
tej sferze profesjonalista może zalecić m.in. leczenie farmaceutyczne i terapeutyczne. Bardzo często warto jest spróbować uporządkować pewne sfery swojego życia z pomocą drugiego człowieka, który będzie potrafił pomóc nam wejść na odpowiedni tor myślenia.
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Ważne jest, aby ciągle poszukiwać nowej wiedzy na temat różnych chorób i problemów psychicznych. Nie możemy bać się i unikać tego tematu. Nasza świadomość jako
ludzi odpowiedzialnych musi ciągle wzrastać. Oswajanie się z tematyką, rozumienie jej
zagadnień jest niezwykle ważne, może pomóc nie tylko nam w ustosunkowaniu się do
osób chorych, ale też tym osobom oraz całemu społeczeństwu, które może żyć w większej
harmonii i akceptacji.
Streszczenie
Temat depresji jest niezwykle trudny i obszerny, a jednocześnie zmuszający do refleksji.
Depresja dotyka dużej części współczesnego społeczeństwa. Bywa nazywana chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Obecny świat zmusza nas do ciągłej gonitwy, biegu za stanowiskiem,
luksusem, a także do ukrywania swoich emocji, słabości, odczuwanych trudności. Jednak pomimo teoretycznie wzrastającego poziomu życia, wiele osób nie potrafi odczuwać satysfakcji z
własnych osiągnięć, nie ma siły, aby zmobilizować się do działania. Ludzie gubią się w rzeczywistości własnego życia, stają się bezsilni wobec napotykanych sytuacji trudnych. Reagują
wycofaniem, lękiem, wygaszeniem własnej aktywności.
Artykuł ma charakter teoretyczny, postaramy się w nim zrozumieć istotę depresji. Z
wielości wszystkich informacji, które posiadamy na temat tej choroby, postaramy się wybrać i przybliżyć w przystępnej formie te, które można zaliczyć do kluczowych. Zastanowimy się nad najważniejszymi przyczynami tej choroby, a odnosząc się do obowiązującej
klasyfikacji rozważymy jej objawy, główne składowe, które decydują o jej rozpoznaniu.
Zwrócimy uwagę na rodzaje depresji, jakie występują. Postaramy się zrozumieć z jakimi
problemami borykają się osoby cierpiące z powodu tej choroby w życiu codziennym.
Przyjrzymy się również skutkom, które depresja może ze sobą nieść. Postaramy się również rozeznać jak duże rozprzestrzenienie ma w dzisiejszych czasach depresja i podejmiemy próbę zrozumienia różnicy pomiędzy „depresją” w rozumieniu potocznym i klinicznym, naukowym.
Mimo, że o depresji wiemy coraz więcej, wielu ludzi ciągle patrzy na osoby cierpiące na tę chorobę nieprzychylnym wzrokiem. Wielu wydaje się, że jest to fanaberia dzisiejszego świata lub zwykłe lenistwo, które próbuje się tłumaczyć, aby uniknąć jego konsekwencji. Zatem podejmiemy ten temat, aby wskazać, że jest to bardzo trudna i niszcząca
choroba, której nie można lekceważyć.
Abstract
Depression - acute problem in today's world.
Depression is a difficult, wide and thought provoking topic at the same time. It affects a great percentage of modern society. It is called a civilization disease of the 21st
century. Nowadays, the world forces us constantly to chase something, for example position, luxury, and to hide our emotions, weaknesses, experienced difficulties. Even though
the standard of living is theoretically increasing, many people can not feel satisfied with
their achievements, and they do not feel strong enough to mobilise themselves to act.
People become helpless against problems, they withdraw, show anxiety, extinguish their
own activity. The article is theoretical, we will try to understand the nature of depression.
From all knowledge we have about this disease, we will try to choose and discuss in a
straightforward form information that is considered to be crucial. We will ponder over the
major reasons of this disease, as well as referring to the applicable classification we will
consider its symptoms and major factors on the basis of which it is recognised. We will
pay attention to the different types of depression that occur. We will try to understand what
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kind of problems people suffering from this disease have to deal with on a daily basis. We
will also examine the effects of depression and the scale of this phenomenon.
Despite the fact that we know more and more about depression, those who are suffering from this disease are still perceived in a bad manner by many people. Many of them
believe that it is just an invention of the modern world or an excuse for ordinary laziness in
order to avoid the consequences. We will discuss this topic then to prove that it is a very
difficult and ravaging disease that can not be ignored.
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Karolina Komsta-Tokarzewska

Przestrzeń Internetu – szanse i zagrożenia dla współczesności
Wstęp
Współczesne społeczeństwa stały się cywilizacjami o charakterze informacyjnym, w
których głównymi zasobami są informacja i wiedza, a o powodzeniu wielu ludzkich działań decyduje w sposób istotny możliwość dostępu do różnych, wysoce specjalistycznych
danych, umiejętność ich asymilowania i przetwarzania. Współczesny człowiek żyje w
świecie mediów telepatycznych (w tym Internetu), które z jednej strony stały się dla niego
warsztatem pracy, z drugiej zaś strony, niosą liczne zagrożenia. W nowej stechnicyzowanej rzeczywistości miejsce prymarne zajmują dzieci, których kompetencje informatyczne
znacznie przewyższają kompetencje ludzi dorosłych, to jednocześnie narażone są bardziej
na związane z nimi niekorzystne wpływy.
Zadaniem współczesnej edukacji medialnej jest przygotowanie młodych ludzi do
krytycznego i selektywnego korzystania z Internetu. Wagi nabiera wiedza o wirtualnej
rzeczywistości, która staje się nośnikiem szans i zagrożeń (problemów wychowawczych) z
nią związanych.
1. Przestrzeń Internetu - wirtualna rzeczywistość
Przestrzeń Internetu, wirtualna rzeczywistość, przestrzeń I (Virtual Reality – VR)
jest gałęzią grafiki komputerowej i stanowi trójwymiarową, stereoskopową, komputerową
wizualizację połączoną z interaktywnym umieszczeniem obiektów w przestrzeni wirtualnej. Jej początki sięgają lat trzydziestych XXI w., kiedy to naukowcy skonstruowali pierwszy symulator lotu, mający stwarzać takie warunki na czas treningu, jakie mogłyby zaistnieć podczas rzeczywistego lotu. Kreowanie przestrzeni wirtualnej wiązało się wówczas z
posługiwaniem się hełmem i rękawicą1.
W ujęciu szerszym przestrzeń Internetu oznacza świat wykreowany przy pomocy
elektronicznych mediów, a dla człowieka ,,sprzężonego” z komputerem za pomocą ruchu i
dotyku – iluzję określaną jako ,,być tu na niby”2, czyli poczucie uczestniczenia w rzeczywistości albo nierealnej, albo takiej która nie istnieje.
W takim rozumieniu cechy przestrzeni wirtualnej może mieć także cała – zdominowana przez media i technikę – współczesna kultura. Świat współczesny za sprawą mediów
przyjął miano ,,globalnej wioski” (ang. global village)3. Nowe technologie zmieniły stan
naszego umysłu: pojęć jakimi operujemy, zainteresowań i symboli.
Media telematyczne są wytworami elektroniki o najwyższym wpływie na ludzką
psychikę. Historycznie pierwszym ich przedstawicielem było radio, potem w latach pięćdziesiątych pojawiła się telewizja, która ewaluowała w kierunku satelitarnej, kablowej.
Nieco później pojawiło się wideo, tuż po nim – ,,najmłodsze” technologiczne dziecko –
komputer, a wraz z nim dynamiczny rozwój Internetu, stanowiącego światową
,,pajęczynę”: międzykulturowej sieci połączeń. W nowym wirtualnym świecie szczególne
miejsce zajęły gry komputerowe, od początku plasując się w czołówce przemysłu rozrywkowego.
1

S. Juszczyk, Komunikacja człowieka z mediami, Katowice 1998, .s. 43.
L. Schweber, E. Schweber, Wirtualna rzeczywistość. Być tu na niby, ,,PC”, 30 (1995), nr 8, s. 8.
3
M. McLuhan, The Gutenberg Galax, Canada 1962, s. 154.
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Media oddziaływają na stan umysłów i wpływają na współczesną kulturę, a kultura
poszukuje swojego miejsca w mediach i w technice. Poprzez korzystanie z mediów wszyscy stajemy się uczestnikami i członkami kultury ,,techno”. W otaczającym nas świecie
spotykamy nie tylko technokratów – ludzi hołdujących maszynom i technice, ale i
,,techno-modę”, ,,techno-muzykę”, jak i ,,techno-party”. Wreszcie cały współczesny, ogarnięty technicyzacją świat określony został przez N. Postmana jako ,,technopol”4.
Dzieci kultury ,,techno” są pierwszą subkulturą młodych, która w otwarty sposób
nie buntuje się przeciw światu dorosłych. Są pokoleniem, które stworzyło sobie swój
osobny świat, równoległy świat przy pomocy ,,zabawek”, jakie wymyślili ich rodzice.
Świat, w którym granice pomiędzy realną a wirtualną rzeczywistością staja się coraz mniej
wyraźne. Bardzo łatwo ,,wejść” w tę rzeczywistość, w obraz oglądany na ekranie komputera, w grę – w świat złudzeń.
Bunt pokolenia ,,techno” polega na ucieczce do świata wirtualnego, w którym młodzi ludzie znajdują coraz to nowe, elektroniczne zabawki. Źródłem doznań staje się ekran.
W spotkaniu w sieci uczestniczy internauta i komputer, który poddany personifikacji zachowuje się niemal jak rzeczywisty człowiek.
2. Człowiek a komputer
Z pośród wielu mediów właśnie komputer a wraz z nim Internet, umożliwia powstawanie relacji niemalże interakcyjnej. Radio, telewizja, przesyłają informację biernemu
odbiorcy. W kontakcie z komputerem człowiek może aktywnie oddziaływać na to, co pojawia się na ekranie komputera, jak również sam komputer jest aktywny. Dotyczy to głownie tych sposobów jego użytkowania, które nie traktują go jako narzędzia pracy, źródła
informacji, czy nowoczesnego sposobu komunikowania, lecz tych, w których priorytetowe
są gry lub kontakty z innymi ludźmi w sieci. Relacja człowiek – komputer (Internet) jest
specyficzna, bowiem samo urządzenie może być traktowane jako swego rodzaju ,,partner”
- ,,substytut człowieka”. Interakcja ta posiada kilka znamienitych cech:
- czytając książkę lub oglądając film, widz może jedynie biernie towarzyszyć akcji,
podczas kontaktu z komputerem pojawia się możliwość aktywnego uczestniczenia,
- komputer jest zawsze gotowy do podjęcia interakcji, nie naraża na odmowę, na
oczekiwanie lub odroczenie potrzeb, nie męczy się tak jak zwykli to czynić ludzie,
- stała gotowość komputera umożliwia wielokrotne powracanie do tych samych
miejsc, scenariuszy i akcji, częstego przezywania nagród i przyjemności związanych z
powyższą aktywnością,
- gra przy użyciu komputera daje graczowi ,,poczucie mocy”5 i sprawstwa: to gracz
może grę w dowolnym momencie przerwać. Atrybucja przegranej może być jedynie zewnętrzna – przegranej ,,z urządzeniem”.
- nauka z komputerem jest mniej stresująca dla uczącego się,
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N. Postman, Technopol: triumf techniki nad kulturą, Warszawa 1995, s. 32.
Pojęcie dążenia ,,do mocy” wprowadził A. Adler – twórca kierunku zwanego psychologią indywidualną. Podkreślał rolę dążenia ,,do mocy" jako formy kompensacji kompleksu niższości,
który powstaje we wczesnym dzieciństwie na podłożu słabości dziecka w stosunku do dorosłych,
oraz znaczenie tego dążenia w rozwoju osobowości, a także w patogenezie nerwic i psychoz. Dziecięce poczucie małej wartości stanowi zdaniem Adlera "jądro wszelkich zaburzeń w duszy", z którego człowiek nieświadomie projektuje "plan życia".
5
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- emocje towarzyszące relacjom z komputerem – w przeciwieństwie do realnych interakcji społecznych – zawsze mogą być rozładowywane, nawet gdy powodowane są przez
bardzo ekstremalne sytuacje wpisane w scenariusz gry online,
- kontakt z komputerem umożliwia przeżywanie bezpiecznego i kontrolowanego ryzyka,
- komputer daje okazję do projekcji marzeń, pragnień, czy ćwiczeń różnych ról, stanowiąc ucieczkowy, idealny świat,
- komputer pozwala na zmianę tożsamości, to jego użytkownik decyduje o tym, jak
się zaprezentuje, np. zmieniając płeć,
- komputer daje możliwość zaspokajania różnych potrzeb, tych z dołu piramidy
Maslowa również, z dowolnie wykreowanym na ekranie obiektem – partnerem, bez kontaktu bezpośredniego, fizycznego, nie narażając się na konieczność osobistego zaprezentowania siebie. Internauta otrzymuje zawsze informację zwrotną o zrealizowaniu się w
roli6. Większość użytkowników sieci, którzy zawierają znajomości online nie jest zainteresowana przeniesieniem ich do świata rzeczywistego. Interakcje ,,na niby” dają bowiem
internaucie podstawy do tworzenia idealnego , czasem nieprawdziwego obrazu własnej
osoby, uniemożliwiając równocześnie konfrontację tych wyobrażeń z rzeczywistością i nie
ucząc prawdziwych umiejętności kontaktów z ludźmi. Kontakt z komputerem jako swoista, nowa, interesująca, atrakcyjna, dająca wiele gratyfikacji interakcja – może uzależniać.
3. Zagrożenia wirtualnej rzeczywistości – uzależnienia
Na początku lat dziewięćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych zaczęto coraz częściej zauważać niepokojące zjawiska związane z użytkowaniem komputera, głownie grami
komputerowymi i korzystaniem z Internetu. Zaczęto je porównywać do zachowań nałogowych. Pojawiły się określenia: ,,elektroniczne LSD”, ,,kompulsywne użytkowanie Internetu”, ,,infozależność”, ,,zaburzenia związane z uzależnieniem internetowym (IAD – Internet
Addiction Disorder), czy ,,internetoholozm” (Netaddiction).
M. Griffiths i N. Hunt zwrócili uwagę, iż uzależnienie od gier komputerowych i wirtualnej rzeczywistości jest podobne do uzależnień od innych gier, np. do patologicznego
hazardu. Wspólne jest tutaj kompulsywne powtarzanie danej czynności, z równoczesnym
zaniedbywaniem zobowiązań zawodowych, szkolnych, rodzinnych, materialnych czy społecznych. Badacze ci, posługując się klinicznymi kryteriami DSM – III-R dotyczącymi
patologicznego hazardu, obserwowali natężenie zjawiska uzależnienia od gier komputerowych wśród młodzieży . Badaniami objęli 387 młodych ludzi w wieku 12-16 lat. Analizy
pokazały, iż jeden na pięciu z badanych nastolatków wykazywał symptomy uzależnienia, a
pośród uzależnionych istotnie przeważali chłopcy.
W Polsce podobne badania przeprowadzili J. Boroń i T. Zyss w 19 krakowskich
szkołach. Objęły one liczną 2678 – osobową grupę uczniów las pierwszych ponadpodstawowych z rocznika 1979. W badaniu ankietowym pozytywnej odpowiedzi na pytanie: czy
grasz w gry komputerowe, udzieliła ponad połowa badanych nastolatków. Grających
chłopców było około dwukrotnie więcej niż grających dziewcząt. Grupa osób deklarujących granie po pięć i więcej godzin dziennie obejmowała 3% (26 osób) grających uczniów
i 1% (6 osób) grających uczennic.
Badacze z krajów zachodnich opisali portret psychologiczny ,,komputerowego gracza”, czyli dziecka uzależnionego od gier komputerowych. Jest to zwykle chłopiec, w wieku 10-11 lat, o niskich kompetencjach społecznych, niskiej samoocenie i niskich osiągnię6

J. Boroń, T. Zyss, Kultura ,,techno” – wyzwaniem i zagrożeniem dla współczesnego świata,
,,Psychoterapia”, 96(1996), nr 1, s. 47.
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ciach szkolnych7. Podobnie wśród polskich graczy przeważają chłopcy z ostatnich klas
szkół podstawowych lub pierwszych ponadgimnazjalnych.
Oczywiste jest, iż duża ilość czasu poświęcana na gry komputerowe i Internet przyczynia się nie tylko do zmniejszenia wysiłku poświęcanego na naukę , braku czasu, nieumiejętności koncentracji na nauce, braku zainteresowania podręcznikami prezentującymi
mniej atrakcyjną wizualnie rzeczywistość, ale i do ograniczenia czasu przeznaczonego na
kontakty społeczne z rówieśnikami, co oznaczać może brak umiejętnościami interpersonalnymi i brakiem empatii.
Dłuższe przebywanie w świecie ,,na niby” może stanowić problem kliniczny, gdyż
człowiek odrywa się od realnego świata i przenosi się do rzeczywistości fikcji, sam zacierając granice między nimi. Na szersze aspekty wpływu nadmiernie stechnicyzowanego
świata, pojmowanego jako cywilizacyjny czynnik sprzyjający narastaniu samotności, obcości, poczuciu niezrozumienia, znudzenia , postaw autystycznych i schizofrenizacji, od
dawna zwracają uwagę klinicyści i filozofowie8. O ile problem izolacji społecznej, zaburzonych relacji społecznych i preferowania rzeczywistości wirtualnej ponad realną są
wspólne we wszystkich komputerowych uzależnieniach, to uzależnienie od gier i od Internetu wiąże się z także z nieco odmiennymi, specyficznymi zagrożeniami.
W nałogowym korzystaniu z komputerowych gier na plan pierwszy wysuwają się
problemy związane z etyka i moralnością, zaś w uzależnieniu internetowym nade wszystko
zwraca się uwagę na niechęć do rozwiązywania realnych problemów i ucieczkę od rzeczywistości.
W uzależnieniu od gier komputerowych z wychowawczego punktu widzenia
ogromnie ważne wydają się głownie negatywne skutki obcowania z grami o wysokim
stopniu agresji. Przemoc występująca w grach komputerowych jest jeszcze bardziej niebezpieczna niż przemoc oglądana w telewizji. Młodzi ludzie bowiem nie tylko jej się
przyglądają, ale i czynie uczestniczą w wirtualnym zadawaniu ciosów, biciu i mordowaniu. Dziecko od wieku dorastania przeciętnie ogląda w telewizji klika tysięcy morderstw,
korzystając z komputera kilku tysięcy dokonuje samo. Jest nie tylko obserwatorem przemocy, ale i egzekutorem. Żadna wielokrotnie powtarzana czynność nie może pozostawać
bez znaczenia. Często powtarzane bodźce przestają być stymulujące, zanikają normalnie
towarzyszące im reakcje fizjologiczne ( np. drżenie) i psychologiczne ( np. współczucie).
Następuje zobojętnienie na agresję, a sceny oglądane na ekranie muszą być coraz bardziej
wstrząsające, aby mogły ekscytować widza. Z drugiej strony pojawia się tendencja do naśladowania i posługiwania się widzianymi na ekranie zachowaniami agresywnymi.
W wirtualnej grze zaangażowana jest nie tylko sfera behawioralna, ale i dokonywać się
mogą zmiany w tożsamości gracza, który – aby wygrać – sam musi stać się agresorem lub się z
nim identyfikować. Zmiany w psychice obejmować mogą także sferę moralności. Przemoc w
grach jest zazwyczaj nagradzana określoną suma punktów, co daje poczucie sukcesu i dostarcza usprawiedliwienia, że walka na ekranie toczy się ,,w słusznej sprawie”. Agresja staje się
nie tylko powszechna, ale niezbędna i moralnie uzasadniona. W Polsce badania nad wpływem
gier komputerowych na psychikę dzieci przeprowadziła M. Braun-Gałkowska. Objęły one
kilka 30 – osobowych grup chłopców w wieku 12-15 lat. Okazało się, że chłopcy poświęcają
na gry co najmniej 10 godzin tygodniowo, w porównaniu z rówieśnikami nie posiadającymi
komputera charakteryzują się wyższymi wskaźnikami napastliwości fizycznej i słownej, agresji
7
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pośredniej, cechuje ich większe napięcie emocjonalne, negatywizm, podejrzliwość i drażliwość. Dzieci te w mniejszym stopniu były uwrażliwione na dobro i zło, a ich aspiracje życiowe
bardziej zorientowane sa na ,,mieć” niż na ,,być”.
Badania przeprowadzone w krajach zachodnich pokazują, że wśród osób uzależnionych przeważaja mężczyźni w wieku 40-60 lat. W strukturze zawodowej najwięcej (39%)
,,infogałogowców” jest w grupach nie związanych z techniką pracowników umysłowych (
tzw. ,,białych kołnierzyków” – non-tech white collmar) oraz pracowników fizycznych
(,,niebieskich kołnierzyków”) (11%). Pracownicy umysłowi z wyższym wykształceniem o
profilu technicznym (high-tech white collmar) stanowią mniejszy odsetek (8%) uzależnionych9. Badawcze alternatywnych światów przestrzegają głownie przed korzystaniem z
Internetu w sytuacji, gdy sieciowa aktywność staje się czynnością zastępczą i odwraca
uwagę od problemów w świecie realnym. Osoby nieuzależnione traktują bowiem sieć
przede wszystkim jako źródło informacji i komunikacji (strony WWW, e-mail, bazy danych), osoby uzależnione natomiast preferują te usługi sieciowe, w których wymiana informacji między użytkownikami dokonuje się ,,na żywo” ( grupy dyskusyjne, kanały IRC,
chat, MUDy, gry online). Czas poświęcony przez osoby uzależnione na Internet kształtuje
się na poziomie około 38 godzin tygodniowo, podczas gdy u osób nieuzależnionych zwykle nie przekracza 5 godzin. Analiza uzależnienia od Internetu obejmuje klika jego rodzajów. K. Young wyróżniła pięć typów:
1. Erotomanię internetową (cyberseksual addiction) – tzn. oglądanie filmów i zdjęć
o treściach pornograficznych, udział w chatach o tematyce seksualnej;
2. Socjomanię internetową, a więc uzależnienie od cybernetycznych kontaktów społecznych (cyber-relationship addiction) – np. chat-roomy, grupy dyskusyjne, poczta elektroniczna, które zastępują realne żyjącą rodzinę i przyjaciół. Osoba uzależniona posiada
obsesję permanentnego sprawdzania czy pojawił się ktoś nowy w chat-roomie bądź na
forum grupy dyskusyjnej albo ciągle zagląda na skrzynkę e-mailową. W przypadku braku
dostępu do Internetu wpada w panikę.;
3. Uzależnienie od sieci internetowej, przymus sieciowy (net compulsions) – np.
uzależnienie od gier hazardowych w kasynach sieciowych, od gier sieciowych, od aukcji
czy zakupów on-line;
4. Przymus pobierania informacji, przeładowanie informacyjne (information overload, informational overload ) – polega ono na ciągłym poszukiwaniu nowych informacji,
przeszukiwanie baz danych;
5. Uzależnienie od komputera (computer addicion) – np. obsesyjne granie w gry
komputerowe10 (Rysunek 1).
Erotomania internetowa
Człowiek

Internet

Erotomania internetowa
Erotomania internetowa
Erotomania internetowa

Rysunek 1. Typy uzależnienia od Internetu (opracowanie własne)

Erotomania internetowa
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Powodem skłaniającym ludzi do nawiązywania sieciowych przyjaźni jest głównie
anonimowość oraz chęć budowania (lub odbudowywania) pozytywnego wizerunku. Wielu
z użytkowników wierzy, że wykreowana w ten sposób osobowość może zostać przeniesiona do realnego życia. Internet wychodzi w ten sposób na przeciw osobom nieśmiałym, bo
ułatwia nawiązywanie nowych znajomości. Jednocześnie nie rozwiązuje ich realnych problemów, bowiem większość użytkowników sieci nie przenosi relacji wirtualnych na obszar
życia rzeczywistego.
Skrajna techniką wydaje się ,,cyber-sex”. Pod pojęciem tym kryje się nie tylko nawiązywanie sieciowych znajomości i prowadzenie pogawędek o charakterze erotycznym,
ale i przeglądanie stron WWW zawierających treści pornograficzne lub udział w grupach
dyskusyjnych skupionych wokół treści seksualnych. Ważnym motywem korzystania z
cyberseksu jest anonimowość i wygoda, oraz możliwość wycofania się z niesatysfakcjonującego kontaktu. Istnieje możliwość kreowania idealnego obrazu siebie, często daleko odbiegającego od oryginału, a realnym staje się ukrycie niedostatków urody i kompleksów.
Najnowsze badania prowadzone przez A. Coopera na grupie dorosłych użytkowników
korzystających z ,,wirtualnego seksu” pokazują, że około 8% z nich to osoby posiadające
problemy seksualne, a natężenie zaburzeń koreluje z ilością czasu spędzanego sieci11.
Przymus sieciowy oznacza głównie patologiczne uprawianie hazardu oraz patologiczne zakupy w sieci. U ich podłoża leży ich wysoka dostępność, wysokie poczucie kontroli, silne emocje zwykle towarzyszące grze lub zakupom oraz nadzieja na szybkie powtórzenie wygranej12. Przeładowanie informacyjne K. Young definiuje jako przymusową analizę zasobów sieciowych lub ich baz danych13. Prowadzi to do zdobywania informacji zbyt
obszernych i niemożliwych do ich zasymilowania przez osobę.
Dodajmy na koniec, iż ważnym rozwojowo aspektem wszelkich uzależnień od wirtualnej rzeczywistości są też konsekwencje związane z wielogodzinnymi posiedzeniami
przed komputerem. Deprywacja potrzeby aktywności prowadzi do wad postawy, otyłości,
chorób układu krążenia, schorzeń stawów.
4. Szanse środowiska wirtualnego dla człowieka
Dynamiczny rozwój technologii komputerowej – niezależnie od niepokojących zjawisk mu towarzyszących – to nade wszystko szansa w rozwoju współczesnego człowieka,
a obecne pokolenie dzieci i młodzieży powinno być właściwie przygotowywane do korzystania z jej najnowszych osiągnięć. Wraz z rozwojem technologii cyfrowych komunikacja
międzyludzka zyskała bowiem nowy wymiar – Internet, a komputery stały się nieodzownym towarzyszem człowieka.
Szczególna pozycję w nowej rzeczywistości zajmują dzieci, które z jednej strony
szybciej niż dorośli potrafią przystosować się do zaistniałych zmian, a korzystanie z komputera przychodzi im dużo łatwiej niż dorosłym, z drugiej bardziej są narażone na skutki
owych przemian.
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W literaturze pedagogicznej S. Juszczyk i W. Zając podkreślają olbrzymie korzyści
pedagogiczne wynikające z komputerowego wspomagania nauczania14. Szczególnie akcentują jego uwagę w początkowym okresie nauki szkolnej. W edukacji wczesnoszkolnej
ważny jest bowiem entuzjazm dzieci rozpoczynających dopiero naukę. Są one ciekawe,
otwarte i pełne zapału wobec innowacji, co daje nauczycielowi szansę wykorzystania nowych mediów. Komputer umożliwia dziecku pracę w indywidualnym dla niego tempie,
uczy formułowania problemu i poszukiwania nowych rozwiązań. Rozwija myślenie pojęciowe i wyobraźnię. Ćwiczy samodzielność i podejmowanie decyzji. Praca z komputerem
uczy koncentracji i rozwija nawyki dobrej organizacji czasu. Dziecko cieszy się z kreatywnego podejścia do pracy i uczy odpowiedzialności za nią.
Wyższość komputera jako nośnika wiedzy nad innymi mediami nie podlega raczej
wątpliwości, bowiem nawet najlepsze telewizyjne programy edukacyjne stawiają ucznia
jedynie w pozycji słuchacza podawanych wyjaśnień. Proces przyswajania wiedzy poprzez
komputer ma charakter aktywny. Komputer realizując swój program krok po kroku, co
rozwija analogiczny styl myślenia niezbędny w uczeniu się wielu przedmiotów ( np. matematyki) oraz uczy dyscypliny i precyzji w formułowaniu sądów. Jednocześnie może się
przyczynić do osłabienia częstej u uczniów niechęci do matematyki formalnej, będącej po
części produktem przymusu szkolnego i kulturowej blokady.
Komputer nie tylko rozwija zdolności poznawcze i koncentrację, ale pozwala też
dziecku na wybór trudności zadania i dostosowanie go do swoich możliwości. Uczeń częściej doświadcza sukcesu, co wzmacnia poczucie wartości, poczucie skuteczności i sprawności. Porażki zaś mogą być ujmowane w kategoriach błędu i związane są z możliwością
poprawienia, co nie zawstydza i nie rani dziecka, a nawet przyczynia się do redukcji lęku
szkolnego.
Współcześnie w nauczaniu ogromna rolę zaczynają odgrywać elektroniczne encyklopedie z różnych dziedzin, stanowiące nie tyle wersję edycji tradycyjnych, co nowe formy
wzbogacone o prezentacje dźwiękowe i wizualne, a dane w nich zawarte stosunkowo łatwo i
przy mniejszych kosztach stale są aktualizowane. Internet stał się stal się dla uczniów, jak i
dla każdego użytkownika – przysłowiowym oknem na świat, dając łatwy i wygodny dostęp
do niewyobrażalnej ilości informacji czy baz danych oraz umożliwiających łączność z milionami ludzi na całej Ziemi. Stał się wręcz idealnym mediów w nauczaniu na odległość, w
prowadzeniu wirtualnych dyskursów, prezentacji lub kongresów naukowych. Wobec wielu
korzyści i szans, jakie dają współczesnej szkole elektroniczne media podkreślić należy, iż
niezbędna jest radykalna zmiana i dostosowanie edukacji do wymogów współczesnego społeczeństwa postindustrialnego, a postawy szkoły wobec informatyzacji w żadnym wypadku
nie mogą mieć negatywnego, konserwatywnego charakteru.
5. Nasze postawy
Dane zawarte w literaturze pokazują, iż postawy wobec komputerów skorelowane są
z kilkoma zmiennymi mającymi charakter demograficzny: z wiekiem, wykształceniem,
statusem społeczny i płcią. Wiele współcześnie prowadzonych porównań pokazuje, że
osoby młodsze, o wyższym wykształceniu i pozycji społeczno-zawodowej cechują bardziej pozytywne postawy wobec informatyzacji. Natomiast lęk przed tym urządzeniem
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(komputerofobia) – jak podaje A.W Harrison - częściej pojawia się u osób starszych, mniej
wykształconych15.
Badnia R. A. Hudinburg i J. R. Necessary pokazują, że postawy wobec komputerów
korelują z samooceną. Wysoka samoocena jest predykatorem pozytywnych postaw i braku
lęku w pracy z tym urządzeniem16. Wysoka samoocena ujemnie koreluje (na poziomie 0,30) ze stresem związanym z obsługą urządzenia17.
W praktyce wychowawczej na uwagę zasługują dane pokazujące, iż postawy wobec
komputera związane są z płcią. Bardziej negatywne postawy dziewcząt niż chłopców wobec komputera odnotowano w badaniach już u 5 – letnich dziewczynek, zwłaszcza u tych,
które wykazywały wysoki stopień akceptacji stereotypów związanych z płcią i o kobiecej
płci psychologicznej18. Jednocześnie dziewczynki w szkole podstawowej wolały naukę
posługiwania się komputerem w większych grupach. Chłopcy zaś preferowali zajęcia w
grupach małych. Badania postaw wobec komputerów przeprowadzone na dużej (1750
osób) populacji studentów amerykańskich studiujących na kierunkach o różnych profilach
wykazują, że studentki, co prawda w równym stopniu jak studenci, podkreślają ważność
komputerów w różnych sferach życia, lecz równocześnie w mniejszym stopniu zainteresowane są nauką pracy z komputerem i jego użytkowaniem.
Chociaż stopień pewności siebie w kontakcie z komputerem jest różny u kobiet i u
mężczyzn, nie jest to prosta zależność. Istotny wpływ na wzmocnienie wiary w siebie ma
postawa otoczenia i zdobywane doświadczenie. Bardziej dokładne badania postaw kobiet i
mężczyzn wobec komputerów, operacjonalizujące te postawy jako: lubienie pracy z komputerem, przekonanie o własnej skuteczności, ufność w możliwości komputera, lęk przed
komputerem, w żadnej z tych sfer nie stwierdzają różnic między płciami. Różnice nie pojawiają się jednak jedynie w sytuacjach łatwych zadań komputerowych, w zadaniach bardziej wymagających (np. związanych z programowaniem) postawy mężczyzn charakteryzują się znacznie większą pewnością siebie. Wzmacniana jest zarówno przez postawy rodziców i kolegów, jak i wychowawców19.
Badania nad pewnością siebie w kontakcie z komputerem wskazują na ważny
wpływ socjalizacji. Amerykańscy chłopcy w wieku 15-19 lat bardziej niż dziewczęta lubią
gry komputerowe, częściej w nie grają, a w trakcie zabawy wykazują się większą wolą i
motywacją. Różnice w obrębie płci dotyczą także oceny samych gier - w opinii chłopców
bardziej ciekawych i zajmujących. Eksperymentalne badania populacji nieco starszych, tj.
studentów, wskazują na większą pewność siebie i biegłość mężczyzn w grach komputerowych, niezależnie nawet od indywidualnych różnic w poziomie lęku ujawnianego w innych dziedzinach związanych z osiągnięciami.
Dziewczęta wyjaśniają własne sukcesy w pracy z komputerem przyczynami zewnętrznymi lub zmiennymi. Chłopcy zaś, niepowodzenia owe tłumaczą czynnikami
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zmiennymi i zewnętrznymi. Wiara w to, iż wyniki zdarzeń zależą bardziej od czynników
zewnętrznych, poza-osobistych nie jest dla kobiet korzystna. Powoduje preferowanie zadań, w których o powodzeniu mogą decydować okoliczności zewnętrzne a niżeli własne
kompetencje.
Istotne w procesie przygotowywania jednostki do funkcjonowania w nowej, stechnicyzowanej rzeczywistości są zatem zmiany postaw wychowawców, rodziców i otoczenia
społecznego wobec komputerów, jak i przełamywanie społecznych stereotypów związanych z płcią.
Streszczenie
We współczesnej kulturze w wyniku rewolucji informatycznej ogromnego znaczenia nabierają nowe technologie i media, a pytanie o to, czy rzeczywistość wirtualna przynosi więcej szans czy zagrożeń wydaję być retoryczne, tak proste wartościowanie kultury
nie jest możliwe. Świat mediów będzie nadal dynamicznie się rozwijał niezależnie od tego,
czy w ocenie publicznej znajdzie to pozytywne czy negatywne reperkusje. Zadaniem psychologów i pedagogów istotne jest czuwanie nad rolą tych procesów w rozwoju jednostki.
Istnieje bowiem pilna potrzeba nie tyle nauczania dzieci i młodzieży posługiwania się mediami, co głównie rozwijania umiejętności ich wartościowania oraz selektywnego i krytycznego wykorzystywania. Znajomość szans i zagrożeń, jakie niosą za sobą współczesna
kultura ,,techno” i rzeczywistość wirtualna, pozwala środowisku szkolnemu lepiej czuwać
nad prawidłowym i równomiernym rozwojem sfery poznawczej, emocjonalnej i społecznej
swoich wychowanków.
Summary:
Modern societies became civilizations about information character, which information and the knowledge are main reserves, in and a possibility of the access is deciding on
the success of many human actions to different, highly of specialist data, ability of generating them, inducing and processing. The contemporary man lives in world of media telematycznych which from one side happened for with workroom, on the other whereas - are
bringing numerous threats. In new reality introduced technology children are taking the
primal place which computer competence much is ahead of competence of adult people, it
simultaneously are exposed more to disadvantageous influences associated with them.
Preparing young people for critical and selective using electronic media is giving the
contemporary media education. A knowledge about the virtual reality which is becoming a
carrier is picking the Libra up of chances and threats (of education problems) associated
with her.
Key words: virtual reality, chance, threats, Internet
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Ks. Lesław Krzyżak

Ideologia gender w Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec
kobiet i przemocy domowej w odniesieniu do prawa polskiego i kanonicznego
Wstęp
Od przeszło trzech lat na różnych forach i gremiach toczy się dyskusja na temat
gender i dlatego uzasadnionym będzie rozważenie tego zagadnienia w odniesieniu do prawa polskiego i kanonicznego. Istotne jest zapoznanie się z ideologią i terminologią gender,
jej historią, a także stroną legislacyjną tego zjawiska.
1. Ideologia gender; jej historia i istota
Ideologia gender mainstreaming (GM) jest jednym z bardziej niebezpiecznych zagrożeń oraz wyzwań współczesnego świata. To wielowymiarowa strategia polityczna,
która inicjuje cywilizacyjną wojnę. W jej pułapce znalazł się już Zachód; obecnie jest
przenoszona na kraje biedniejsze i dalej oddalone, a nawet na Czarny Ląd. Forsują ją środowiska lewicowe i postmodernistyczne. Oddziałuje ona na wiele różnorodnych dziedzin
ludzkiego życia. Niepokojące jest zwłaszcza to, że wpływa na stanowienie praw dla narodów. Strategia polityczna gender mainstreaming została zaprogramowana już w 1985 roku
w Nairobi, podczas Pierwszej Światowej Konferencji ONZ w Sprawie Kobiet. Niespełna
dziesięć lat później, w 1994 roku, GM we wszystkie obszary swej polityki wprowadziła
Szwecja. W 1994 roku, na Światowej Konferencji ONZ w Sprawie Kobiet w Pekinie, zdecydowano o przyjęciu gender mainstreaming jako zasady wiodącej w Organizacji Narodów Zjednoczonych. W dokumencie, podpisanym przez 189 państw, „sprawiedliwość
płciową” uznano za konstytutywny element demokracji. Wszystkie kraje zobowiązano
więc do polityki na rzecz kobiet i równości płci. Rok później, GM przyjęła Norwegia, traktując je jako zadanie przekrojowe dla wszystkich ministerstw. Dzięki temu, w niedługim
czasie osiągnęła ona pozycję europejskiego lidera polityki równościowej.
Już w 1998 roku, przez Komisję Europejską, został wydany pierwszy raport na temat postępów we wdrażaniu GM. W roku następnym wpisano gender do wytycznych polityki zatrudnienia w Unii Europejskiej. W tym samym roku w życie wszedł traktat amsterdamski, zobowiązujący wszystkie państwa członkowskie do aktywnej polityki równouprawnienia1.
Dynamiczny rozwój ideologii nie ograniczył się do działalności legislacyjnej. Błyskawicznie rozprzestrzenił się i zresztą, nadal to robi wywierając wpływy na organizacje
pozarządowe, budujące struktury eksperckie. One, stanowione przez siebie prawa, które
również są „zdeprawowane”, narzucają narodom. Czynią to skutecznie, bo wykorzystują
instrumenty polityczne i ekonomiczne.
Do organizacji, promujących gender należą między innymi: Fundusz Ludnościowy
Narodów Zjednoczonych (UNFPA); „wielostronne partnerstwo”, zawiązane w Londynie;
ONZ i jego międzynarodowe agendy; Międzynarodowa Federacja Planowanego Rodzicielstwa Margaret Sanger; NARAL ze Stanów Zjednoczonych czy Polska Federacja na
Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (FEDERA) oraz jej młodzieżówka, PONTON.
Postanowienia, służące później jako narzędzia nacisku na poszczególne kraje, zapadają
też na szczytach państw. Powoływane są nawet specjalne grupy robocze, które mają za zadanie
1

G. Kuby, Globalna rewolucja seksualna: likwidacja wolności w imię wolności, Kraków 2013, s. 141.

131

monitorowanie postępów, dotyczących realizacji wytyczonych celów. W każdym kraju bardzo
aktywne są wspomniane już organizacje mniejszościowe, które naciskają na rząd i lokalnych
polityków, żeby wywiązywali się ze zleconych im zadań. Rozliczają one te państwa z postępów we wdrażaniu ich pomysłów. Tworzą też raporty, dotyczące wdrażania w życie poszczególnych aspektów pakietu genderowego. Są one finansowane przez najrozmaitsze instytucje,
jak choćby Fundacja Heinricha Bölla czy Fundacja Batorego2.
Ideologia gender nie jest produktem najnowszej historii. Ma ona korzenie marksistowskie3. W materializmie dialektycznym, wykreowanym przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, już była mowa o walce płci. Wojnę wypowiedziano zresztą wszystkiemu, co
niosło ład wewnętrzny i zewnętrzny: Bogu, Kościołowi, rodzinie i zasadom moralnym.
Głoszono postulat degradacji rodziny. Uprawiana przez ideologów polityka (podobnie jak
przez ich następców, komunistów), była wyraźnie antyrodzinna. Legalizowano związki
homoseksualne, a małżeństwa ograniczano tylko do partnerstwa. Bez żadnych ograniczeń,
dostępna stała się aborcja. Znamienne jest to, że w Rosji, seksualne wyzwolenie zaowocowało serią brutalnych gwałtów (lata 1925 – 1926).
Co to właściwie jest gender? Pojęcie pojawiło się równolegle ze słowem „płeć”. W
języku polskim tłumaczone jest jako „rodzaj”. Informuje, że oprócz płci, określanej biologicznie, istnieje płeć kształtowana społecznie i kulturowo. Staje się ona kategorią społeczno-kulturową, czyli rodzajem informacji, na podstawie której ludzie tworzą sądy i podejmują zachowania w społecznych interakcjach. Płeć zatem ludzie bardziej tworzą niż posiadają, a męskość i kobiecość, to bardziej soczewki kultury niż wymiary osobowości4.
Na tej bazie, na fałszywych założeniach antropologicznych, powstała cała ideologia,
proponująca błędną etykę, forsowana za pomocą prawa stanowionego, sprzecznego z prawem naturalnym, czyli rozumną moralnością. Wszystkich elementów tej ideologii, w tym
krótkim przedstawieniu omówić nie sposób. Zaprezentujemy zatem wybrane i dla niej
kluczowe.
Gender wprowadza płeć kulturową, która jest traktowana jako artykulacja funkcjonujących zasad, ustalających znaczenie i zakres różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami, a tym samym stanowiących reguły określające relacje oraz status kobiet i mężczyzn w
danej kulturze. Kulturowa nadbudowa płci biologicznej to zespół atrybutów i zachowań
oczekiwanych od przedstawicieli obojga płci oraz przydatnych w ich społecznym funkcjonowaniu. Nieustający i zróżnicowany proces przystosowawczy do zasad (lub jego brak)
sprawia, że płeć kulturowa kobiet i mężczyzn jest zjawiskiem zmiennym w czasie i usytuowanym w określonych kontekstach społecznych. Nierówność płci, występująca w sferze
publicznej, ma swoje korzenie także w sferze prywatnej.
Płeć kulturowa jest wytworem człowieka oraz stworzonych przez niego struktur
społecznych i ich relacji. To konstrukcja historyczna, kulturowa, społeczna; zmienna i
zróżnicowana w zależności od społecznego kontekstu. W tej perspektywie i w takim ujęciu, nie jest ona uwarunkowana cechami biologicznymi5.
Z niej wynika „status” płci czyli reguły i zasady organizujące relacje między kobietami i mężczyznami oraz między generacjami, działające na poziomie instytucjonalnym,
2

M. Nykiel, Pułapka gender. Karły kontra orły. Wojna cywilizacji, Kraków 2014, s. 41.
Tamże, s. 55.
4
E. Mandal, W kręgu gender, Katowice 2007, s. 8.
5
A. Titkow, Płeć kulturowa (gender) – potencjalny kapitał niwelowania nierówności płci, [w:]
Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej, K. Slanay (red.), Kraków 2013, s. 31 – 32.
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kulturowym i indywidualnym. On rzutuje na małżeństwo, wartości rodzinne, posiadanie
dzieci itp. To wszystko zmienia się w zależności od okoliczności.
W opiniach wielu badaczy zjawiska, znajdujemy sugestie, a nawet zdecydowane
twierdzenia, że teoria gender jest pułapką. Opiera się ona wprawdzie na złożonych i zróżnicowanych relacjach, obejmujących system reprodukcji, płciowy podział pracy, kulturowe definicje kobiecości i męskości oraz system stosunków społecznych, wytwarzających
różnice między mężczyznami i kobietami, mimo to zawiera poważne kłamstwa. Warto
wymienić chociaż kilka. Najbardziej bulwersuje twierdzenie, że zachowanie seksualne
człowieka jest warunkowane jedynie kulturowo. Neguje się ludzką naturę, wyrażającą się
w kobiecości i męskości. Można się w tym dopatrzeć podważania poczucia ludzkiej godności, poprzez zredukowanie człowieka do doznawania oraz przekreślenia jego rozumności i zdolności do poznania obiektywnej prawdy. W gender nie pozostawia się miejsca na
godną człowieka rozumną celowość jego działań. Nie dziwi więc lansowanie przez nią
wynaturzonej idei wolnego seksu i propagowanie antykoncepcji, i aborcji. Budząca zastrzeżenia jest też teza, jakoby cywilizacja była gnębicielką ludzkiej natury.
2. Charakterystyka Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (CAHVIO) w aspekcie ideologii gender
Konwencja antyprzemocowa (bo tak potocznie się ją nazywa) jest dokumentem
międzynarodowym6, o obcym, nie polskim rodowodzie. Przez Radę Europy uchwalona
została w Stambule, w 2011 roku. Założono, że będzie ona chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji. Opiera się na przekonaniu, że istnieje bezpośredni związek przemocy z nierównym traktowaniem płci. Zaleca zatem walkę ze stereotypami i dyskryminacją, sugerując, że przyczyni się ona do tego, iż przeciwdziałanie
przemocy stanie się skuteczniejsze, a nawet uda się ją wyeliminować.
Konwencja obowiązuje w tych krajach Unii Europejskiej, które ją ratyfikowały.
Podpisało ją 37 z 47 państw Rady Europy, w tym 23 z 28 należących do Unii Europejskiej.
Ratyfikowało ją 17 krajów, w tym 10 członków Unii Europejskiej. Nie wszystkie kraje
Rady Europy przyjęły zatem na proponowane przez nią rozwiązania.
Konwencja została włączona do polskiego systemu prawnego. Podpisano ją w grudniu 2012 roku, w kwietniu 2014 roku przedłożono do ratyfikacji. Uchwalona została w
lutym 2015 roku, a podpisana przez prezydenta, Bronisława Komorowskiego 14 marca
tego samego roku. Ma być ona kolejnym, wśród istniejących już w naszym państwie, narzędziem zwalczania przemocy wobec kobiet, zwłaszcza przemocy występującej w rodzinie. Przemoc domowa to zjawisko dosyć powszechne, społeczne, towarzyszące ludzkości
od początku istnienia instytucji rodziny i najczęstsza forma agresji interpersonalnej. Ma
ono skomplikowane uwarunkowania. Skala tego zjawiska w świecie i w Polsce trudna jest
do oszacowania, a jej skutki łatwe do przewidzenia; potrafi ona zniszczyć cały system
rodzinny. Odbiera też poczucie bezpieczeństwa słabszym członkom rodziny i możliwość
prawidłowego rozwoju dzieci.
Walce z przemocą w rodzinie służą: ustanowione prawo, specjalistyczne instytucje i
pomoc profesjonalistów. Oprócz wsparcia psychologicznego, udzielają oni praktycznych
wskazówek, co należy robić, żeby przemocy zapobiegać, a gdy już zaistnieje, gdzie szukać
6
Pełnej charakterystyki konwencji dokonałem w artykule: L. Krzyżak, Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w świetle prawa polskiego i prawa
kanonicznego, [w:] Ochrona małżeństwa i rodziny w Polsce. Zagadnienia prawne, J. Krzynówek i J.
Krzywkowska (red.), Olsztyn 2015, s. 125 – 134.
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pomocy. Każdy człowiek ma bowiem prawo do bezpieczeństwa i życia pozbawionego
przemocy, zwłaszcza ze strony osób, które są mu najbliższe7.
Do przemocy w rodzinie odnoszą się takie polskie akty prawne jak: Ustawa z dnia 6
czerwca 1997 roku Kodeks karny, Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
uchwalona 29 lipca 2005 roku oraz Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy
wobec kobiet i przemocy domowej.
Do porządku prawnego wprowadzono też nowe narzędzia prawne i procedury, zmierzające do skuteczniejszej ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Należy do nich
między innymi procedura „Niebieskiej Karty”, umożliwiającą kuratorom sądowym, prokuratorom i sędziom zasiadanie w zespołach interdyscyplinarnych. Dla ofiar przemocy domowej ma ona ważne znaczenie, bo stanowi informację dla służb i opieki społecznej, że w
danej rodzinie stosuje się przemoc. Do przemocy w rodzinie odnosi się też Konwencja o
zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (CAHVIO).
Porusza ona problemy rodzinne polskiej rodziny. Uznaje strukturalny charakter
przemocy wobec kobiet. Opiera się na twierdzeniu, że jest to przemoc ze względu na płeć i
jako taka stanowi jeden z podstawowych mechanizmów społecznych, za pomocą którego
kobiety, w porównaniu z mężczyznami, znajdują się na podrzędnej pozycji. Często bywają
narażone na drastyczne formy przemocy, takie jak: przemoc fizyczna i psychiczna, molestowanie seksualne, gwałt, małżeństwo z przymusu, przestępstwa popełniane w imię „honoru” rodziny i okaleczanie narządów płciowych. Przemoc wobec kobiet jest naruszeniem
praw człowieka oraz formą dyskryminacji kobiet. Obejmuje wszelkie akty agresji, dokonywane ze względu na płeć, które prowadzą lub mogą prowadzić do fizycznej, seksualnej,
psychicznej lub ekonomicznej szkody lub cierpienia kobiet. Odnosi się także do groźby
takich aktów oraz sytuacji przymusu lub arbitralnego pozbawienia wolności, zarówno w
życiu publicznym, jak i prywatnym.
Konwencja antyprzemocowa wprowadza pojęcie płci społeczno-kulturowej. Zaleca jego
rozumienie poprzez skonstruowane społecznie role, a także zachowania, działania i atrybuty,
które dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla kobiet lub mężczyzn. Sugeruje, że przemoc wobec kobiet, dokonuje się ze względu na płeć i oznacza gwałt skierowany przeciwko
kobiecie ze względu na to, że jest ona kobietą i dlatego przemocy doświadcza.W interpretacji
ustawy, wśród różnych form przemocy, szczególne miejsce (ze względu na częstość występowania) zajmuje przemoc domowa, oznaczająca wszelkie akty fizycznej, seksualnej, psychicznej lub ekonomicznej przemocy, występujące w rodzinie lub w gospodarstwie domowym oraz
pomiędzy byłymi albo obecnymi małżonkami lub partnerami, niezależnie od tego, czy sprawca
i ofiara dzielą miejsce zamieszkania, czy też nie.
CAHVIO patologię analizuje przez pryzmat ideologii gender. Zakłada, że źródłem
przemocy są stereotypowe relacje społeczne, polegające między innymi na dominacji mężczyzn nad kobietami. W Preambule zawarto stwierdzenie, „że przemoc wobec kobiet jest
przejawem nierównych stosunków władzy między kobietami a mężczyznami na przestrzeni wieków, które doprowadziły do dominacji mężczyzn nad kobietami i dyskryminacji
kobiet, a także uniemożliwiły pełny rozwój kobiet, uznając strukturalny charakter przemocy wobec kobiet, jako przemocy ze względu na płeć oraz fakt, że przemoc wobec kobiet
stanowi jeden z podstawowych mechanizmów społecznych, za pomocą którego kobiety są

7

A. Kalinka, Przemoc w rodzinie w świetle polskiego ustawodawstwa, [w:] Rodzina. Podstawy
prawno – teologiczne, J. Zimny (red.), Stalowa Wola 2015, s. 565.
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w sytuacji podrzędnej w stosunku do mężczyznami”8. Aby ją wykluczyć, trzeba zatem
dążyć „do zmiany społecznych i kulturowych wzorców zachowań kobiet i mężczyzn”
(rozdział III, art. 12). Można to interpretować również w ten sposób, że trzeba podjąć walkę z tradycją, kulturą i religią, bo to one według gender są ideologicznymi źródłami postaw, prowadzących do przemocy.
Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
przypisuje się następujące cele: ochronę kobiet przed wszystkimi formami przemocy; zapobieganie, ściganie i eliminację przemocy wobec kobiet i przemocy domowej; przyczynianie się do zlikwidowania wszelkich form dyskryminacji kobiet oraz wspieranie rzeczywistego równouprawnienia kobiet i mężczyzn, poprzez wzmocnienie pozycji kobiet; stworzenie szeroko zakrojonego szczegółowego planu polityki i działań na rzecz ochrony i
wsparcia wszystkich ofiar przemocy; zacieśnianie międzynarodowej współpracy, mającej
na celu likwidację przemocy wobec kobiet i przemocy domowej; zapewnienie wsparcia i
pomocy organizacjom i instytucjom władzy wykonawczej w skutecznej współpracy na
rzecz wypracowania zintegrowanego podejścia do likwidacji przemocy. Można jednak
mieć spore wątpliwości co do tego, że na polskim gruncie prawnym konwencja cele te
osiągnie.
3. Konwencja antyprzemocowa w odbiorze Polaków
Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej już od czasu zainteresowania się nią polskiego rządu, budziła zastrzeżenia. Wyrażały
się one w krytyce pewnych pojęć, zapisów i diagnoz. Jej przeciwnikami stali się zwłaszcza
przedstawiciele Kościoła, katolicy i „prawa strona sceny politycznej”.
Od chwili opublikowania ustawy, sprzeciw wywołało wprowadzanie do polskiego
systemu prawnego nieostrych pojęć, choćby takich jak płeć społeczno-kulturowa. W konwencji dostrzeżono też złą definicję przemocy. Zapisy mówią o tym, że jej praźródła tkwią
w religii czy tradycji. W ustawie obecne są - dla wielu trudne do zaakceptowania - sugestie
zwalczania stereotypów, dotyczących naturalnej roli kobiet, a konkretnie żon i matek. Nie
bez podstaw są zatem obawy, że konwencja, zamiast wzmacniać bezpieczeństwo polskich,
tradycyjnie rozumianych rodzin, uderza w nie oraz w rodzimą tradycję i religię. Staje się
więc narzędziem do realizacji skrajnie lewicowego projektu polityczno-społecznego, opartego na ideologii gender9.
Wskazują na to niektóre, zawarte w niej zapisy. Czytamy: „Strony podejmą działania niezbędne, by promować zmianę społecznych i kulturowych wzorców zachowań kobiet
i mężczyzn, w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk,
opartych na idei niższości kobiet lub na stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn” (rozdział III, art. 12). Konwencja zaleca zatem zwalczanie tradycji, kultury i religii, winiąc je
pośrednio za występowanie przemocy i kreowanie sprzyjających jej postaw. Można to
interpretować tak, że naturalne kobiece role (matki, żony) są szkodliwym stereotypem
społecznym. Zapis: - „Strony podejmą, gdy to właściwe, niezbędne działania, by wprowadzić do programów nauczania na wszystkich etapach edukacji, dostosowane do etapu rozwoju uczniów treści, dotyczące równości kobiet i mężczyzn, niestereotypowych ról społeczno-kulturowych…” (rozdział III, art. 14) - sugeruje, że dzieci mają poznawać niestan8
R. Młynarczyk, Optymalizacja dnia codziennego: Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy
wobec kobiet i przemocy domowej, http://www.rownetraktowanie.gov.pl/sites/default/files/zalacznik_4_tlumaczenie_konwencji_210_final.pdf (dostęp 6.05. 2015).
9
B. Łoziński, Konwencja nie walczy z przemocą, „Gość Niedzielny” 2015, nr 7, s. 42 – 43.
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dardowe (i przez wielu Polaków nieakceptowane) zachowania płci. Treść konwencji pozwala też komitetowi tzw. ekspertów (GREVIO) na decydowanie w sprawach etyki i
ochrony polskiej rodziny. Mogą oni określać, jakie standardy w polityce prawnej, edukacyjnej i wychowawczej powinna Polska realizować oraz egzekwować ich wykonanie.
Przemoc, stosowana wobec kogokolwiek, jest sprzeczna z zasadami wiary chrześcijańskiej i powinna być eliminowana z relacji międzyludzkich. Jednak konwencja błędnie
wiąże ją z tradycją, kulturą, religią i rodziną, a winna wiązać z grzechami czy słabościami
konkretnych ludzi. „CAHVIO nie zmierza do budowania pozytywnych relacji pomiędzy
ludźmi, ale służy projektowi przebudowy społeczeństwa na bazie ideologicznej i z tego
powodu nie może być zaakceptowana” – uważają polscy biskupi10. Dla przedstawicieli
Kościoła sprawą zasadniczą jest bowiem dobro małżeństwa, rodziny i przyszłość demograficzna Polski. Episkopat uznał zatem, że zapisy Konwencji CAHVIO nie wnoszą żadnych
nowych rozwiązań prawnych, przeciwdziałających przemocy. Ponadto zmierza ona do
wyeliminowania „wszelkich zwyczajów, zakorzenionych w polskiej rodzinie”. Nie buduje
jej bezpieczeństwa, ale mu zagraża.
Przeciwko Konwencji antyprzemocowej wystąpił prof. Andrzej Zoll, autorytet w
sprawach prawniczych i naukowych. Nazwał ją „zamachem na naszą cywilizację”11. W
polskim prawie nie dopatrzył się luk, które by wypełniło ratyfikowanie tej ustawy. Wątpliwości naukowca budzą intencje twórców konwencji. Najbardziej niepokoją go takie
kwestie, jak: sprawa zapisów, dotyczących tzw. płci kulturowej i ich następstwa, czyli art.
12 dokumentu Rady Europy, który dotyczy działań niezbędnych „do promowania zmian,
wzorców społecznych i kulturowych, odnoszących zachowań kobiet i mężczyzn, w celu
wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk, opartych na idei niższości kobiet, na stereotypowym modelu roli kobiety i mężczyzny”. Uznał, że jeżeli artykuł 12 zestawi się z definicją płci społeczno-kulturowej, mówiącym o tym, że chodzi tu o
role, które społeczeństwo przypisuje kobietom i mężczyznom, a więc i tradycję tego społeczeństwa, które buduje pewne stereotypy ról kobiety i mężczyzny, to wprowadza on zobowiązanie stron do wykorzenienia tradycji12. Taka sugestia działa przeciwko polskiej
rodzinie, zagrażając jej trwałości i bezpieczeństwu.
Najlepszym sposobem zapobiegania przemocy w rodzinie jest jednak wyegzekwowanie obowiązujących, polskich przepisów w tej dziedzinie. Nasze rozwiązania wypełniają wszystkie dyspozycje, dotyczące regulacji prawnych, związanych z przeciwdziałaniem
przemocy wobec kobiet.
Liczni eksperci zwracają uwagę na niezgodność niektórych zapisów konwencji z
Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Zarówno ustawa zasadnicza, jak i Kodeks rodzinny
i opiekuńczy za główną przesłankę zawarcia małżeństwa uznają odmienność płci nuptu-
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A. Miziński, Oświadczenie, http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/6501.1,Oswiadczenie.html (dostęp 6.05. 2015).
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KAI, Prof. Zoll: Konwencja antyprzemocowa? To wykorzeni tradycję, http://www.pch24.pl/prof-zoll--konwencja-antyprzemocowa--to-wykorzeni-tradycje,31926,i.html (dostęp 6.05.2015).
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A. Siek, Prof. Zoll: Konwencja antyprzemocowa to zamach na naszą cywilizację. „Nie” dla ratyfikacji,
http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,16917572,Prof__Zoll__Konwencja_antyprzemocowa_to_zamach_n
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rientów. Tylko ona służy realizacji funkcji społecznych, jakie małżeństwo powinno spełniać (chodzi tu zwłaszcza o założenie rodziny i posiadanie potomstwa)13.
W obecnym stanie prawnym w Polsce ustawodawca wyłączył możliwość zawarcia
małżeństwa przez osoby tej samej płci. Natomiast w Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej płeć biologiczna została zastąpiona
sztucznym pojęciem „płci społeczno-kulturowej”. Ustawa dopuszcza zatem możliwość
wybrania sobie płci, według przyjmowanych zachowań. Stąd już tylko krok do dopuszczenia związków jednopłciowych.
Zarówno polskie prawo świeckie, jak i prawo kościelne, pozostają w opozycji do
teorii gender. Nie ma ona bowiem żadnego uzasadnienia. Na jej temat, negatywnie, wypowiedział się papież Franciszek. Ojciec święty położył nacisk na różnicę płci, która niesie
w sobie obraz i podobieństwo Boga. Wyjaśnił, że różnica między mężczyzną a kobietą nie
służy ich przeciwstawianiu sobie albo podporządkowaniu; służy jedności i rodzeniu nowych pokoleń. Człowiek dla prawidłowego rozwoju i poznania potrzebuje wzajemności
między mężczyzną a kobietą. W opinii papieża, kultura współczesna otworzyła nowe przestrzenie, dała „nowe swobody i nowe głębie”, by wzbogacić zrozumienie tej różnicy. Ale
wprowadziła też wiele wątpliwości i sceptycyzmu. Stąd pojawiła się obca Polakom teoria
gender, obecna w Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej14.
4. Rodzina w polskim prawie państwowym i kościelnym
Ideologia gender zagraża zatem fundamentowi europejskiej cywilizacji. Zawsze był
nim (i jest dotąd) trwały związek kobiety i mężczyzny wraz z dziećmi, czyli rodzina. Model małżeństwa i rodziny znajduje swoje odzwierciedlenie i uregulowanie w świeckich
normach prawnych oraz w stałym nauczaniu Kościoła i jego normach. Państwowe normy
prawne zawarte są w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, ustawie o planowaniu rodzin, ustawie o rzeczniku praw dziecka i innych, podobnych
dokumentach.
Artykuł 18. ustawy zasadniczej definiuje małżeństwo „jako związek kobiety i mężczyzny” czyli heteroseksualny. I dodaje, iż „rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”15. Umiejscowienie tego artykułu
w rozdziale I. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej świadczy o nadaniu ochronie małżeństwa i rodziny rangi zasady ustrojowej16. „Na zasadzie pojęcia zastanego (...), odmienność
płci partnerów jest immanentną zasadą konstrukcyjną małżeństwa. Użyty w tekście ustawy
zasadniczej zwrot, »jako związek mężczyzny i kobiety« cechy tej nie konstytuuje, lecz ją
jedynie potwierdza”17. Tylko takie małżeństwo korzysta z przywilejów i jest preferowane
konstytucyjnie.
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Wykładnię prawną zapisów konstytucyjnych można też odnaleźć w wyrokach Trybunału Konstytucyjnego. W wyroku z dnia 18 maja 2005 roku (sygn. K 16/04) podkreślono, że w świetle konstytucyjnej aksjologii, małżeństwo (i rodzina) stanowią szczególnie
ważne wartości konstytucyjne. Ponadto w uzasadnieniu wyroku z dnia 11 maja 2005 roku
(sygn. K 18/04) trybunał zaznaczył, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, natomiast z małżeństwa rodzinę czyni dopiero rodzicielstwo. Trybunał Konstytucyjny stanął
zatem na straży stanowiska, zgodnie z którym „małżeństwo (jako związek kobiety i mężczyzny) uzyskało w prawie krajowym RP odrębny status konstytucyjny, zdeterminowany
postanowieniami art. 18 konstytucji”18.
Szczegółowe regulacje, dotyczące małżeństwa, zawiera obowiązujący Kodeks rodzinny i opiekuńczy (KRO)19. Na przykład w art. 23. i 27. na małżonków nakłada on obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny oraz współdziałania dla dobra tej, którą przez swój
związek założyli20.
Małżeństwo od zawsze posiadało swój wymiar religijny. Dla ludzi wierzących,
ważne są normy boskie i religijne, zapisane w prawie kanonicznym. Według Biblii, a za
nią Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK), to Bóg, stwarzając mężczyznę i kobietę,
ustanowił ludzką rodzinę i nadał jej podstawową strukturę (KKK nr 2203). Zgodnie z tym:
„Mężczyzna i kobieta, połączeni małżeństwem, tworzą ze swoimi dziećmi rodzinę” (KKK
nr 2202). Kościół uznaje ją za swoją podstawową komórkę21. Małżeństwo zostało ustanowione przez Boga, jako nierozerwalna wspólnota życia jednego mężczyzny z jedną kobietą22. Kościół katolicki głosi, że monogamiczne małżeństwo, jako zorganizowana forma
współżycia kobiety i mężczyzny, jest właściwe ludzkiej naturze23. Staje się dogłębnym
przymierzem, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia,
skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania
potomstwa (kan. 1055 § 1 KPK). To instytucja wyjątkowo wzniosła i godna najwyższego
szacunku, wynikająca z obustronnej umowy, dozgonna i posiadającą społeczny charakter.
Sprawy małżeństwa i rodziny reguluje Tytuł VII Kodeksu Prawa Kanonicznego
(KPK), zatytułowany Małżeństwo24. Podkreśla, że poprzez małżeńskie przymierze (między
ochrzczonymi przez Chrystusa podniesione do godności sakramentu), mężczyzna i kobieta
tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, ze swej natury skierowaną do dobra małżonków i
do zrodzenia i wychowania potomstwa. Na mocy naturalnego prawa, przymiotami małżeństwa (traktowanego nierozdzielnie z rodziną) są jedność i nierozerwalność. KPK uwzględnia zatem naturalny porządek rzeczy; sakrament małżeństwa, zawierany między osobami
różnej płci25.
18
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Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK) powołuje się na nauczanie Jezusa, który
jednoznacznie wypowiadał się o pierwotnym sensie związku mężczyzny i kobiety tak, jak
został on na początku zamierzony przez Stwórcę (KKK nr 1614). Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy (KKK
nr 1603). Ponieważ Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna miłość staje się obrazem miłości Bożej. Miłość małżeńska jest przeznaczona do tego, by była płodna i urzeczywistniała się we wspólnym dziele zachowywania stworzenia (KKK nr 1604)26. O małżeństwie można też przeczytać w Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Wyjaśnieniem, do jakiego celu Bóg ustanowił małżeństwo, jest stwierdzenie: „Przymierze małżeńskie mężczyzny i kobiety zostało ustanowione przez Stwórcę i wyposażone we własne
prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro małżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa”27.
Prawo, zarówno państwowe jak i kościelne, chroni różne funkcje rodziny, a zwłaszcza prokreacyjną, edukacyjną i wychowawczą. Równe prawa kobiety i mężczyzny w życiu
rodzinnym gwarantuje zarówno artykuł 33 ust 1. konstytucji, jak i KPK, kanon 1135, w
którym czytamy: „Oboje małżonkowie mają jednakowe obowiązki i prawa, w tym, co
dotyczy wspólnoty życia małżeńskiego”28. Prawo, tak świeckie, jak i kościelne, czuwa
zatem nad dobrem małżeństwa i rodziny, w tym także nad jej bezpieczeństwem.
Podsumowanie i wnioski
Bezpieczeństwo każdej rodziny, zwłaszcza rodziny polskiej, jest bardzo ważne. Dla
jego zapewnienia trzeba przyjmować coraz nowsze rozwiązania prawne. Nikt przecież nie
kwestionuje walki z przemocą w rodzinie. Jest ona potrzebna, a nawet konieczna, gdyż
wymaga tego zachowanie godności człowieka, jako istoty ludzkiej.
Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w swoim założeniu ma chronić kobiety przed przemocą domową. Niestety, uznaje ona
strukturalny charakter przemocy wobec kobiet (przemoc ze względu na płeć), a patologie
analizuje przez pryzmat ideologii gender (wprowadza płeć społeczno-kulturową). Za źródło przemocy w rodzinie uważa tradycyjną rodzinę, normalne macierzyństwo i ojcostwo.
Jej zapisy budzą uzasadnione zastrzeżenia analityków ustawy. Podkreślają oni, że niektóre
uderzają nawet w rodzimą tradycję, kulturę i religię. Ograniczają też suwerenne kompetencje Polski w ważnych sprawach etyki i polityki prorodzinnej. Konwencja dąży do zliberalizowania prawa na rzecz homoseksualistów i wprowadzenia do szkół edukacji seksualnej,
w jej kontrowersyjnej i skrajnej formie.
Aspektami „pakietu genderowego” (a tym samym kolejnym krokiem jego wdrażania), wprowadzonymi już w krajach Zachodu, są bowiem: edukacja seksualna, edukacja
równościowa, walka z homofobią, eliminowanie stereotypów z podręczników szkolnych,
umożliwianie antykoncepcji i równe traktowanie środowisk LGBTQ, czyli: lesbijek, gejów, biseksualistów, transseksualistów i queer (wszystkich możliwych form ekspresji seksualnej, których nie zawierały cztery pierwsze pojęcia)29.
Ideologia gender, prowadzi do pseudowolności. Seksualność sprowadza do popędu,
który bez ograniczeń można zaspokajać, byle uniknąć ciąży i zarażenia wirusem
HIV/AIDS. Opowiadając się ona za równouprawnieniem kobiet, mówi o ich wyzwoleniu z
26
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„niewolnictwa reprodukcji” i zapanowaniu nad naturalnymi siłami macierzyństwa poprzez
antykoncepcję, aborcję i sterylizację. Międzynarodowe struktury stawiają ograniczenie
dzietności w kategoriach zdrowia reprodukcyjnego. Wyznaczają nawet całkowitą kontrolę
urodzeń i ich limity dla najbiedniejszych krajów świata. Propagatorzy tej ideologii nie
podają skutków zalecanych, niepotępianych albo (w ich interpretacji) dopuszczalnych
działań, na przykład takich, jak konsekwencje zdrowotne przedwczesnej inicjacji seksualnej i stosowanie środków antykoncepcyjnych.
Konwencja antyprzemocowa wprowadza zatem do polskiego systemu prawnego
ideologię, która wcześniej „zadomowiła się” na Zachodzie i już wydała złe owoce. Zamiast wolności człowieka, wprowadziła jego zniewolenie. Przyczyniła się do rozwoju zyskownego procederu aborcyjnego. W pokrętny sposób doprowadziła (i nadal prowadzi!)
do „demograficznej zapaści”30. Nie od dziś wiadomo, że w Polsce sytuacja demograficzna
jest bardzo zła. Wkrótce może się stać główną barierą społecznego rozwojową naszego
kraju.
Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej zawiera treści ideologiczne i forsuje inny, obcy Polakom, porządek społeczny. Lansuje
ideologię gender i powodując destrukcyjne zmiany, uderzające w rodzinę i małżeństwo.
Ideologia ta jest poważnym współczesnym zagrożeniem, którego należałoby unikać i z
którym należy walczyć, nie dając na nie prawnego przyzwolenia.
Streszczenie
W artykule „Ideologia gender w Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy
wobec kobiet i przemocy domowej w odniesieniu do prawa polskiego i kanonicznego” po
przedstawieniu wybranych elementów ideologii gender, jej historii i istoty nawiązano do
międzynarodowego dokumentu zwanego potocznie Konwencją antyprzemocową obowiązującą w krajach Unii Europejskiej oraz od 14 marca 2015 roku także w Polsce, w celu
szerszego zarysowania charakteru tego dokumentu różniącego się od polskich aktów
prawnych np. Kodeksu karnego i Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także
Kodeksu Prawa Kanonicznego. CAHVIO patologie rodzinną analizuje poprzez pryzmat
ideologii gender, która wprowadza pojęcie płci społeczno-kuturowej sugerując, iż przemoc
domowa dokonuje się ze względu na płeć i oznacza gwałt skierowany przeciwko kobiecie,
z powodu tego, że jest kobietą. Konwencja zakłada, że źródłem tej przemocy są stereotypowe, utrwalone od wieków relacje społeczne, opierające się na dominacji mężczyzn nad
kobietami i aby je wykluczyć należy dążyć do zmiany społecznych i kulturowych wzorców zachowań kobiet i mężczyzn, co można zinterpretować jako walkę z tradycją, kulturą
i religią. W odbiorze Polaków, opierających się zarówno na kościelnym prawie kanonicznym jak i państwowym prawie rodzinnym, ta Konwencja budzi poważne kontrowersje i
jest trudna do zaakceptowania ze względu na: nieostre i niejasne pojęcia prawne (np. płeć
społeczno-kulturowa), złą diagnozę przemocy, trudne do przyjęcia metody zwalczania
stereotypów uderzające w naturalną rolę matek i żon w polskiej rodzinie uświeconą tradycją i religią. CAHVIO nie wnosi żadnych nowych rozwiązań prawnych przeciwdziałających przemocy, a najlepszym sposobem zapobiegania przemocy w rodzinach jest wyegzekwowanie istniejących obowiązujących polskich przepisów prawnych, gdyż wypełniają
wszystkie dyspozycje dotyczące regulacji prawnych związanych z przeciwdziałaniem
przemocy wobec kobiet.
Słowa kluczowe: gender, konwencja, płeć społeczno-kulturowa, przemoc.
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Summary
Gender ideology in the Convention on preventing and combating violence against
women and domestic violence with reference to Polish and Canon Law
The article „Gender ideology in the Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence with reference to Polish and Canon Law” presents selected elements of gender ideology, its history and essence and refers to international document, colloquially called anti-violence convention binding in EU countries and
since March 14, 2015 also in Poland. The goal is to outline the essence of this document
which is different from Polish legal acts, for example, Penal code and Act on preventing
domestic violence, as well as Code of Canon Law. In the convention on preventing and
combating violence against women and domestic violence, family pathology is analysed
through the angle of gender ideology, which introduces the notion of gender, suggesting
that domestic violence depends on sex and it is a violence towards women, just because
they are women. According to this convention, source of violence is stereotypical social
relationships, based on domination of men over women, and in order to eliminate that, we
should change social and cultural standards of behaviour of women and men, which can be
interpreted as a fight with tradition, culture and religion. Based on both on Canon Law and
family law, this Convention arouses serious controversies and it is difficult to be accepted
due to: vague and unclear legal concepts (e.g. gender), bad diagnosis of violence, methods
of fighting with stereotypes through fighting with natural role of mother and wife in Polish
family sanctified by tradition and religion. Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence does not bring any new legal solutions counteracting violence, and the best method of preventing domestic violence is to enforce existing Polish legal regulations since they contain all legal regulations connected with counteracting violence against women.
Key words: gender, convention, socio – cultural sex, violetce.
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Ewa Krzyżak-Szymańska

Nałogowe używanie telefonu komórkowego jako zagrożenie funkcjonowania
współczesnego człowieka
Wstęp
Telefon komórkowy jest dla współczesnego człowieka czymś oczywistym, bez
względu na czas i miejsce, w którym go wykorzystuje. Popularność i powszechny dostęp
do telefonii komórkowej sprawił, że mobilny telefon poza ułatwianiem komunikacji na
odległość jest teżswoistym „centrum dowodzenia”, zastępuje szereg przedmiotów codziennego użytku, takich jak zegarek, budzik, notatnik, pozwala korzystać mobilnie z Internetu i bogatej oferty aplikacji. Służy ponadto, jako radio, aparat fotograficzny czy GPS.
Urządzenie to świetnie wpisuje się w„kulturę typu instant”1, którą m.in. cechuje natychmiastowość. Przejawia się ona w komunikacji realizowanej za pomocą telefonów komórkowych i Internetu. To telefon komórkowy czy smartfon daje poczucie nieograniczonego
dostępu do osób i instytucji, sprawia wrażenie panowania nad przestrzenią i czasem. Za
jego przyczyną znaczenie miejsca oraz odległości, zmieniło swoją perspektywę i przestało
być tak ważne jak dotychczas. Można nawet powiedzieć, że pojęcia te wymagają redefiniowania w dobie znoszenia się granic między światem online a offline, między fikcją a
rzeczywistością, między przeszłością, teraźniejszością a przyszłością. To także czas zmiany pojmowania intymności człowieka i wystawiania w coraz szerszym zakresie na publiczny ogląd prywatnego życia.
Statystyki pokazują, że telefony komórkowe owładnęły życiem ludzi na świecie.
Prawie 51 % ogółu populacji globu (4 miliardy ludzi)korzysta z nich, a liczba aktywnych
komórek jest niemal dwukrotnie większa od liczby ich użytkowników. Natomiast w Polsce
z telefonów mobilnych korzystaponad 90 % społeczeństwa, a na każdego Polaka przypada
1,5 telefonu2. W tak zarysowanej sytuacji pojawiły się nowe wzorce i symbole statusu
społecznego związane z użytkowaniem telefonu komórkowego. Posiadanie najnowszego,
zaawansowanego technicznie modelu aparatu stało się symbolem pozycji społecznej, a
indywidualizacja tapety wyświetlacza, tonu dzwonka czy wzoru obudowy formą wyrażania własnej tożsamości3. W dyskursie ponowoczesności przypisuje mu się także rolę re-

1

Kultura typu „instant” charakteryzuje się triadą: fast food, fast sex, fast car. Fast food to m.in. kuchenka mikrofalowa, rozpuszczalna kawa i gorący kubek. Fast sex to sex bez zobowiązań i zaangażowania emocjonalnego, dający natychmiastową satysfakcję seksualną, której egzemplifikacją jest Viagra.
Fast car to symbol kurczenia się czasu i przestrzeni (dzięki samolotom ponaddźwiękowym „natychmiast” jest się w Nowym Jorku czy Berlinie). Pojęcie w języku polskim wprowadzone przez Z. Melosika. [Z. Melosik, Kultura "instant" - paradoksy pop- tożsamości. "Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja"
2000,wydanie specjalne, s. 139-153].
2
Raport Mobile Digital w Polsce i na świecie 2016, https://mobirank.pl/2016/01/27/mobiledigital-w-polsce-na-swiecie-2016/, (14.03.2016).
3
Y. Z. Ozcan, A. Kocak, Reasearchnote: A needor status symbol? Use of cellulartelephones in
Turkey, „European Journal of Communication” 2003, nr 13, s. 102-114. J. Carroll, S. Howard, J.
Peck, J. Murphy, A field study of perceptions and use of mobile phones by 16 to 22-year-olds, „
Journal of Information Technology Theory and Practice” 2002, nr 4 (2), s. 49-61.
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kwizytu życia codziennego czy medium komunikacji4. W dobie licznych nałogowych zachowań człowieka, również telefon komórkowy zaliczany jest to tych nowinek techniki,
których używanie może rodzić problemy natury somatycznej, psychicznej, społecznej i
finansowej. Coraz częściej wskazuje się na ryzykowne, a nawet problemowe jego wykorzystanie przez ludzi w codziennym życiu.Zatem, istotne jest eksploracyjne poznanie zjawiska nadużywania telefonukomórkowego przez współczesnego człowieka oraz rozważenie czy mamy do czynienia z uzależnieniem behawioralnym wymagającym podjęcia stosownych kroków pranych czy medycznych.
1. Fonoholizm, jako uzależnianie technologiczne
W miarę rozwoju wiedzy i doświadczeń dotyczącej badania uzależnień behawioralnych człowieka coraz trudniejsze wydaje się jednoznaczne określenie czy nałogowe używanie telefonu komórkowego to uzależnienie. W literaturze przedmiotu uzależnienia behawioralneokreśla się, jako „powtarzający się nawyk, który zwiększa ryzyko choroby i/lub
związanych z nią problemów osobistych oraz społecznych. […] są one często subiektywnie odczuwane, jako „utrata kontroli” – pojawiają się pomimo świadomych wysiłków
zmierzających do ich powstrzymania lub ograniczenia. Typowa jest natychmiastowa, krótkotrwała nagroda oraz późniejsze szkodliwe i długotrwałe następstwa (koszty)”.5 W oficjalnych klasyfikacjach chorób (ICD- 10 i DSM- V) nie wymienia się jednostki chorobowej uzależnienia od telefonu komórkowego, ale lekarze, psycholodzy i socjolodzy zwracają uwagę na narastający problem fonoholizmu, zwłaszcza w pokoleniu cyfrowym. Problemy definicyjne sprawiają, że w literaturze stosuje się terminy: nadużywania telefonu komórkowego, problematycznego jego używania (problematic use), kompulsywnego używania telefonu (compulsive mobile phoneuse), dysfunkcjonalnego używania telefonu (dysfuncional use of the mobile phone), zależności od telefonu komórkowego (mobile phonedependence) lub nałogowego jego użytkowania (mobile phone dddiction). Między innymi M.
D. Griffiths lokuje problematyczne używanie telefonu komórkowego, jakoprzykład aktywnegouzależnienia technologicznego. Jego zdaniem jest to uzależnienie behawioralne, w
którym występuje zależność między człowiekiem a maszyną, przy braku równoczesnej
fizycznej intoksykacji6.
Analizując publikacje poruszające kwestie kryteriów diagnostycznych problematycznego używania telefonu należy stwierdzić, że różni naukowcy akcentują odmienne
aspekty uzależnienia od telefonu komórkowego. I tak S. Ezoe i inni· uważają, że na zależność od telefonu komórkowego składają się dwa komponenty: nadmierne używanie oraz
okresowe pragnienie korzystania z komórki.Dla C. Guerrschiego uzależnienie od telefonu
komórkowego cechuje się: przywiązywaniem ogromnej wagi do posiadania telefonu, nie
odkładaniem go ani na chwilę, traktowaniem go, jako najważniejszego narzędzia i pośrednika w codziennych kontaktach z innymi, odczuwaniem głębokiego dyskomfortu, kiedy
nie ma się do dyspozycji naładowanego aparatu (zły nastrój, niepokój, ataki paniki), traktowaniem telefonu, jako urządzenia do sprawowania nieustającej kontroli nad najbliższy4

T. Kitlinski, J. Lockard, S. Symons, Cóż po post humaniźmie nowych mediów? Telefon komórkowy jako filozofem w praktykach (po)nowoczesności, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” 2008, nr III, s. 126.
5
G. A. Marlatt, J. S. Baer, D. M. Donovan, D.R. Kivlahan,Addictive behaviors: etiology and
treatment,“Annual Review of Psychology” 1988, nr39, s. 232-252; za: M. Griffiths,Gryi hazard.
Uzależnienia w okresie dorastania. Gdańsk 2004, s. 8.
6
M. D. Griffiths, Technologicaladdictions, „ClinicalPsychology Forum” 1995, nr 76, s. 14-15.
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mi, odczuwaniem przymusu nieustannego kontaktowania się z innymi ludźmi7. Natomiast
N. Kawasaki i inni8 zainteresowali się symptomami fonoholizmu wśród adolescentów
wskazując, że łączy się on z silnym lękiem w sytuacji niemożności korzystania z telefonuoraz nadmiernego jego używania do rozmów telefonicznych. Dodatkowo A. Ehrenberg, S.
Juckes, K. M. White, S. P. Walsh zwróciły uwagę na trzy wyznaczniki uzależnienia, a
mianowicie: odstawienie, utratę kontroli oraz znaczenie używania telefonu, jako dominującego zachowania9. Z kolei R. N. Kamibeppu i R. N. Sugiura uzupełniają te symptomy o:
odczuwanie niepewności, kiedy osoba czeka na odpowiedź za pomocą telefonu, używanie
telefonu kosztem zaniedbywania snu oraz emocjonalne przywiązanie do aparatu10.
Jednocześnie E. Potembska, B. Pawłowska, analogicznie do kryteriów problematycznego używania Internetu oraz kryteriów uzależnienia od hazardu określonych w DSMIV zdefiniowały uzależnienie od telefonu komórkowego, jako nieprawidłowy i dysfunkcjonalny sposób korzystania z niego, który charakteryzuje się występowaniem w ostatnich
12 miesiącach, co najmniej pięciu z wymienionych niżej czynników:
1. Silnego pragnienia używania telefonu komórkowego przejawiającego się prowadzeniem licznych rozmów telefonicznych, wysyłaniem SMS-ów, stałym myśleniem o potrzebie korzystania z telefonu.
2. Potrzeby zwiększania liczby czynności i czasu korzystania z telefonu komórkowego.
3. Nieskutecznych prób zaprzestania lub ograniczania korzystania z telefonu komórkowego.
4. Objawów abstynenckich takich, jak: lęk czy niepokój, zachowania depresyjne pojawiające się w sytuacji zaprzestania lub ograniczenia korzystania z telefonu komórkowego.
5. Dłuższego korzystania z urządzenia niż wcześniej planowano.
6. Problemów finansowych, rodzinnych, społecznych czy zdrowotnych wynikających z nadmiernego używania telefonu.
7. Okłamywania bliskich i znajomych w zakresie kosztów korzystania z telefonu
lub czasu poświęcanego na jego użytkowanie.
8. Używania telefonu, jako ucieczki od realnych problemów czy poprawy złego
samopoczucia (np. poczucie winy, osamotnienie, niepokój czy depresja).11
Zatem widać wyraźnie, że określeniegranicy między normą a patologią i stosowanie
w tym celu różnorodnychkryteriów, sprawia trudność badaczom. Taki stan rzeczy powoduje, że mamy kilkanaście narzędzi do badania problematycznego używania telefonu komórkowego, ale przyjęte w nich kryteria niesąjednorodne, a to z kolei ogranicza możliwość porównywania uzyskiwanych wyników12.

7

C. Guerreschi, Nowe uzależnienia, Kraków 2006, s.207-210.
N. Kawasaki, S. Tanei, F. Ogata, S. Burapadaja, C. Loetkham, T. Nakamura, S. Tanada, Survey on cellularphoneusage on students in Thailand,” Journal of PhysiologicalAnthropology”2006,
nr 25 ( 6), s. 377–382.
9
A. Ehrenberg, S. Juckes, K. M. White, S.P. Walsh,Personality and self-esteem as predictors of
youngpeple”stechnologyuse, „CyberPsychology and Behavior”2008, nr 11 (6), s. 739-741.
10
R. N. Kamibeppu i R. N. Sugiura, Student’s Friendships in the Tokyo Metropolitan Area,
„CyberPsychology and Behavior” 2005, nr 8 (2), s. 121-130.
11
E. Potembska, B. Pawłowska, Właściwości psychometryczne Kwestionariusza do Badania Uzależnienia od Telefonu Komórkowego (KBUTK), „Badania nad Schizofrenią” 2009, nr 10, s. 323-324.
12
Dokonując przeglądu literatury odnotowano 16 narzędzi, które wykorzystuje się do określenia
zjawiska problematycznego używania telefonu komórkowego. Są to m. in.:
8
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W literaturze przedmiotu opisuje się także ścieżki rozwoju problemowego używania
telefonu komórkowego. J. Billieux, P. Maurage, O. Lopez-Fernandez, D.J. Kuss oraz M.
D. Griffiths wymieniają trzy takie drogi:
1. Ścieżkę nadmiernego upewniania się. Ścieżka ta dotyczy osób, które nadmiernie
używają telefonu w celu utrzymywania kontaktów interpersonalnych czy nabycia pewności w relacjach uczuciowych. Na przykład wysyłają one duże ilości SMS-ów z obawy
przed rozpadnięciem ich związku. Są to osoby o niskiej samoocenie, wysokim poziomie
neurotyzmu, często posiadające symptomy fobii społecznej i niestabilności emocjonalnej.
2. Ścieżkę impulsywną –antyspołeczną, charakterystyczną dla osób, które ryzykownie użytkują telefon i wykazują negatywne wzorce jego stosowania np. do sextingu,
cyberprzemocy czy prowadzenia rozmów telefonicznych podczas jazdy samochodem.
Drogę tę wiąże się także z ADHD w okresie dojrzewania jednostki. Jednostki realizujące
ją charakteryzuje impulsywność i cechy psychopatyczne.
3. Ścieżkę ekstrawertyczną, charakterystyczną dla osób wykazujących symptomy
uzależnienia, które silnie dążą do komunikacji z innymi czy nawiązywaniu nowych relacji.
U jednostek prezentujących tę ścieżkę występuje ciągła potrzeba stymulacji i wysokiej
wrażliwości na korzyści.
Co ważne, ścieżki te nie uważa się za wzajemnie się wykluczające, co wskazuje, że
mogą występować równocześnie13.

1. Mobile Phone DependenceQuestionnaire/ MPDQ, [Toda M, Monden K, Kubo K, Morimoto
K. Cellular phonedependencetendency of female university students „Nihon Eiseigaku Zasshi”
2004; nr 59(4), s. 383-386].
2.Mobile Phone Problem
Use Scale
/MPPUS, [Bianchi
A., Phillips J.
G.,Psychologicalpredictors of problem mobile phoneuse, „Cyberpsychology and Behavior” 2005, t.
8, nr 1,s.39–51].
3. Cell- Phone Over- Use Scale /COS, Jenaro C., Flores N., Mez-Vela M., Lez-Gil G. F, Caballo
C., [Problematic internet and cell-phoneuse: Psychological, behavioral, and healthcorrelates, „Addiction Research and Theory” 2007, nr 15(3), s. 309–320].
4. Mobile Phone Addiction Index or Scale /MPAI/ MPAS, [Leung L. Leisureboredom, sensationseeking, self-esteem, addiction: Symptoms and patterns of cellphoneuse, [w:] MediatedInterpersonal
Communications, red.E. A. Konijn, S. Utz, M. Tanis, S.B. Barnes, Mahwah 2008,s. . 359–381].
5. Problematic Mobile Phone Use Questionnaire/ PMPUQ, [Billieux J., Van der LindenM., RochatL.,The role of impulsivity in actual and problematicuse of the mobile phone„Applied CognitivePsychology” 2008, t.22, nr 9 , s. 1195–1210].
6. Problematic Mobile Phone Use Scale/ PMPUS, [Guzeller C.O., Ph.D., Cosguner T.C., Development of a Problematic Mobile Phone Use Scale for Turkish Adolescents, „ Cyberpsychology ,
Behavior and Social networking” 2012, t. 15, nr 4, s. 205-212].
7. Mobile Addiction Test (MAT) [Martinotti G., Lla C. V., Di ThieneD., Di Nicola M., Bria P.,
Conte G., Cassano M., Petruccelli F., Corvasce N., Janiri L., La Torre G., Problematic mobile phoneuse in adolescence: a cross-sectionalstudy „Journal Public Health” 2011, nr 19, s. 545-551].
8. Kwestionariusz Do Badania Uzależnienia od Telefonu Komórkowego/ KBUTK, [Potembska
E., Pawłowska B., Właściwości psychometryczne Kwestionariusza do Badania Uzależnienia od
Telefonu Komórkowego (KBUTK), „ Badania nad Schizofrenią” 2009, nr 10, s. 323-324].
13
J. Billieux, P. Maurage, O. Lopez-Fernandez, D.J. Kuss, M. D. Griffiths, Candisordered mobile phoneuse be considered a nehavioraladdicrion? An update on correntevidence and acomprehensive model for futurereasearch, „Current Addiction Reports” 2015, nr 2, s. 156-162.
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2. Założenia metodologiczne badań własnych
Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej informacje i wyniki badań w 2015 roku zrealizowano badania własne, wśród gimnazjalistów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i
studentów z województwa śląskiego. Ogółem przebadano 2304 respondentów, w tym: 466
studentów, 979 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 859 gimnazjalistów. Dziewczęta
obejmowały grupę 1037 osób, co stanowiło 45 % badanych. Dobór próby był celowykwotowy i opierał się na danych Głównego Urzędu Statystycznego i Centrum Informacji
Edukacyjnej MEN dotyczących liczebności poszczególnych poziomów kształcenia.
Badania zrealizowano w formie online wykorzystując do tego celu portal ankietka.pl. Dzięki jej zastosowaniu respondenci mieli zachowaną całkowitą anonimowość i
swobodę wypowiedzi, a zebrane wyniki były bezpośrednio gromadzone w ogólnej bazie
danych. Głównym celem badań było poznanie, w jakim stopniu badani wykorzystują w
codziennym swoim życiu telefon komórkowy. Starano się również odpowiedzieć na następujące pytania:
1. Jaki czas dziennie poświęcają respondenci na użytkowanie telefonu komórkowego?
2. Jakie funkcje telefonu mobilnego wykorzystują badani?
3. W jakich miejscach i sytuacjach korzystają z telefonu komórkowego?
4. Jaki jest odsetek badanych wykazujących problemowe używanie telefonu komórkowego?
5. Czy płeć i wiek badanych różnicuje istotnie aktywności wykonywane z użyciem
telefonu komórkowego?
6. Czy płeć i wiek badanych różnicuje istotnie poziom problemowegoużywania
komórki?
Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, w ramach, którego zastosowano autorski kwestionariusz ankiety, dotyczący charakterystyki użytkowania telefonu
komórkowego przez badanych oraz kwestionariusz do badania uzależnienia od telefonu
komórkowego (KBUTK) autorstwa E. Potembskiej, B. Pawłowskiej14.
3. Wykorzystanie telefonu komórkowego przez badanych
Wszystkie badane osoby posiadały swój własny telefon komórkowy lub smartfon.
Studenci wskazywali, że mają telefon komórkowy średnio od wieku 10 lat, uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych otrzymywali telefon komórkowy średnio w wieku 8 lat. Natomiast gimnazjaliści określają ten okres średnio na wiek 7 lat.
Biorąc pod uwagę średni dzienny czas użytkowania telefonu komórkowego w dni
nauki ustalono, że badani spędzają od 30 minut do 3 godzin dziennie na użytkowaniu
przedmiotowego urządzenia. Natomiast w weekendy i święta widać wyraźnie, że czas
spędzany na użytkowaniu telefonu mobilnego jest wyższy o około 30 minut. Ze względu
na płeć czy wiek respondentów nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w zakresie
czasu korzystania z telefonu. W ramach prezentowanych badań starano się także określić,
jakie funkcje aparatu telefonu komórkowego wykorzystują respondenci. Wszyscy badani
piszą SMS-y (100% respondentów), prawie wszyscy dzwonią (99 % respondentów), ponad
połowa korzysta z Internetu (66% badanych), głównie do logowania się na portale społecznościowe (87 % korzystających z Internetu mobilnego). Wśród pozostałych funkcji
dużą popularnością cieszą się:
14

E. Potembska, B. Pawłowska, Właściwości psychometryczne Kwestionariusza do Badania Uzależnienia od Telefonu Komórkowego (KBUTK), „Badania nad Schizofrenią” 2009, nr 10, s. 323-324.
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• budzik (83%respondentów wskazało ten wybór),
• zegarek (82% respondentów wybrało tą funkcję),
• aparat fotograficzny (80% badanych używa tej funkcji),
• urządzenie do odtwarzania muzyki (79 % badanych korzysta z niej),
• kamera (42% badanych używa ją),
• gry (40% badanych korzysta z tej funkcji),
• kalkulator (39% respondentów używa go),
• kalendarz lub organizer (25 % respondentów wykorzystuje tę funkcję),
• zakupy online (24 % badanych realizuje te czynności).
Sprawdzono czy istnieją istotne statystycznie różnice ze względu na wiek badanych
i wykorzystywane przez respondentów funkcje. Ustalono, że studenci znacznie częściej niż
pozostali badani tj. gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych korzystają z kalendarza lub organizera oraz realizują zakupy online przez telefon komórkowy. Natomiast
korelując płeć badanych z wykorzystywanymi przez nich funkcjami widać związki istotne
statystycznie z używaniem Internetu mobilnego i aparatu fotograficznego oraz graniem
przez telefon. Z dwóch pierwszych wymienionych funkcji częściej korzystają dziewczęta
od chłopców, a z trzeciej tj. gier prym wiodą chłopcy. Dodatkowo przeanalizowano miejsca i sytuacje, w których respondenci używają telefonów komórkowych. Zaproponowane
w kwestionariuszu pytaniadotyczyły trzech obszarów, tj.:
• używania telefonu w miejscach realizowania kształcenia np. szkole czy uczelni,
• używania telefonu podczas relacji z innymi osobami np. podczas rozmowy,spotkania znajomych czy przy obiedzie,
• używania telefonu w miejscach, w których nie powinniśmy go używać ze względu na przyjęte zasady dobrego wychowania.
Analizując pierwszą wyznaczoną przestrzeń 73% gimnazjalistów, 61 % uczniów
szkoły ponadgimnazjalnej oraz 19% studentów poświęca przerwy w zajęciach często lub
zawsze na korzystanie z telefonu komórkowego. Badani nie stronią także od używania go
podczas zajęć. I tak: 42% gimnazjalistów, 36% uczniów klas ponadgimnazjalnych oraz 30
% studentów korzysta z niego w ich trakcie, a co piąty uczeń i co siódmy student wykorzystuje go również podczas sprawdzianów czy kartkówek(rysunek 1).
Rysunek 1. Miejsca w sferze nauki, w których badani korzystają z telefonu komórkowego z podziałem na poszczególne poziomy edukacyjne
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Źródło:badania własne

148

Biorąc pod uwagę sytuacje, w których respondent jest w stosunku relacyjnym z drugą osobą wskazać należy, że 14% gimnazjalistów, 13% uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 11% studentów często lub zawsze dzieli rozmowę z drugą osobą z jednoczesnym
użytkowaniem telefonu. Dodatkowo, gdy relacja dotyczy odwiedzin kogoś ze znajomych
w domu respondenta - 33% gimnazjalistów, 25% uczniów szkół ponadgimnazjalnych i
20% studentów dzieli czas spotkania pomiędzy osoby a telefon komórkowy. Natomiast w
sytuacjach bardziej codziennych dotyczących np. posiłku - prawie, co 3 badany (41% gimnazjalistów, 23% uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 20% studentów) używa przedmiotowego urządzenia. Na podstawie zebranych danych widać wyraźnie, że czym młodszy
respondent tym częściej łączy sytuacje komunikacyjne z innymi osobami z równoczesnym
użytkowaniem telefonu (rysunek 2).
Rysunek 2. Miejsca w sferze relacyjnej z drugą osobą, w których badani korzystają
z telefonu komórkowego z podziałem na poszczególne poziomy edukacyjne

Źródło: badania własne

W trzeciej kategorii badanych sytuacji tj. w miejscach gdzie ze względu na normy
społeczne i dobre wychowanie powinniśmy ograniczyć używanie telefonu komórkowego
respondenci zdają się nie znać tych zasad czy norm. W kinie podczas seansu, co 9 badany
korzystana z telefonu (7% gimnazjalistów, 10 % uczniów szkół ponadgimnazjalnych i
11% studentów), a w trakcie uroczystości religijnych czy Mszy Świętej, co 10 badany
(13% gimnazjalistów, 15% uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 4% studentów). Dane z
tego obszaru przedstawia rysunek 3.
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Rysunek 3. Miejsca w sferze „ograniczonego używania komórki”, w których badani
korzystają z telefonu komórkowego z podziałem na poszczególne poziomy edukacyjne
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Źródło: badania własne

Zatem na podstawie zebranych wyników można wskazać, że badani traktują telefon
komórkowy, jako przydatny w codziennym życiu gadżet, który mają zawsze przy sobie i z
którego korzystają w różnych sytuacjach społecznych i komunikacyjnych, wpisując się
tym samym w kulturę natychmiastowości i dając potwierdzenie ich możliwości multiplikacji wykonywanych przez nich czynności.
4. Problemowe używanie telefonu komórkowego wśród badanych
W ramach realizowanych badań poszukiwano również odpowiedzi dotyczącej nasilenia problemowego używania telefonu komórkowego wśród respondentów. Do tego celu
wykorzystano narzędzie przesiewowe- kwestionariusz do badania uzależnienia od telefonu
komórkowego (KBUTK) autorstwa E. Potembskiej i B. Pawłowskiej. Uzyskane wyniki
wskazują, że:
65% respondentów właściwie korzysta z telefonu komórkowego,
28% wykazuje zachowania ryzykowne mogące prowadzić do problematycznego
użytkowania urządzenia,
7% posiada symptomy nałogowego używania telefonu komórkowego.
Analizując poszczególne typy respondentów (studenci, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjaliści) ze względu na odsetek problemowo używających telefon komórkowy należy wskazać, że prawie, co 10 student ma z tym problem. Jednocześnie najniższy odsetek nałogowo używających przedmiotowe urządzenie jest wśród respondentów- gimnazjalistów (5% badanych z tej grupy).Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia rysunek 4.
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Rysunek 4. Skala występowania problematycznego używania telefonu komórkowego
wśród badanych z podziałem na poszczególne poziomy edukacyjne, do których uczęszczają
respondenci ( w %)

Źródło: badania własne

Ustalono, że wśród badanych dysfunkcjonalnie użytkujących telefon komórkowy15
zmienna wieku ma istotny statystycznie wpływ na nadużywanie komórki. Związek ten jest
jednak słaby (r=0,296, p<0,01). Natomiast biorąc pod uwagę zmienną płci- odsetek dziewcząt dysfunkcjonalnie korzystających z telefonu jest o 14% wyższy niż chłopców. Analizy
pokazały, że istnieje statystycznie istotny związek pomiędzy płcią a poziomem nadużywania telefonu, a jego siła jest umiarkowana (V Cramera=0,518; p<0,05).
Ponadto oprócz wyniku ogólnego testu KBUTK obliczono wyniki w poszczególnych podskalach wskazanych przez autorki testu.16 Przeanalizowano w szczególności dwie
wydzielone grupy tj. zagrożonych problematycznym używaniem telefonu komórkowego
oraz nałogowo używających telefon komórkowy. Zabieg ten poczyniono, aby sprawdzić,
jaki jest główny komponent składowy problemów, które przejawiają respondenci w omawianych grupach. Dane z tego obszaru przedstawia rysunek 5.

15

Grupę dysfunkcjonalnie używających telefon komórkowy stanowią dwie kategorie kwalifikowane
w teście KBUTK tj. problemowo korzystających z telefonu oraz zagrożonych tym zjawiskiem.
16
Podskale wyróżnione w Kwestionariuszu do Badania Uzależnienia od Telefonu Komórkowego
(KBUTK):
• akceptacji i bliskości (na jego treść składają się zachowania osamotnienia gdy do danej osoby
nikt nie dzwoni lub nie wysyła SMS-ów oraz poczucia akceptacji gdy otrzymuje telefony i SMS-y),
• uzależnienia od funkcji aparatu (na jego treść składają się zachowania takie jak: używanie
telefonu do słuchania muzyki, robienia zdjęć i filmów, grania w gry, korzystania z Internetu czy
kupowania najnowszego modelu telefonu lub smartfonu),
• uzależnienia od rozmów i SMS (na jego treść składają się m.in. zachowania takie jak:
podejmowanie nieudolnych prób zmniejszania liczby wysyłanych SMS-ów i czasu prowadzenia
rozmów, wysokie koszty rozmów telefonicznych i ukrywanie ich przed rodziną, posiadanie
drugiego, zapasowego telefonu komórkowego, ograniczanie snu w wyniku długich rozmów
telefonicznych),
• komunikacji pośredniej (na jego treść składają się zachowania dotyczące ważności
komunikacji interpersonalnej w życiu człowieka i przejawiające się wyrazaniem emocji za
pośrednictwem rozmów lun SMS-ów).
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Rysunek 5. Wyniki wysokie w podskalach testu KBUTK w podziale na zagrożonych promowym użytkowaniem (N=500) i problemowo użytkujących i uzależnieni
(N=111)

Źródło: badania własne

Jak wynika z rysunku 5 w największym stopniu dysfunkcjonalni użytkownicy telefonów komórkowych wykazują symptomy nałogowego używania funkcji telefonu oraz
odczuwają problemy badane skalą akceptacji i bliskości.
Podsumowanie
Telefon komórkowy stał się towarzyszem współczesnego człowieka. Urządzenie to
ze wszystkich nowych technologii najlepiej wpisało się w kulturę natychmiastowości. Jest
swoistym centrum dowodzenia ludzi, ale i narzędziem zaspakajania codziennych ich potrzeb. Nic też dziwnego, że wymienia się go, jako obiekt nałogowego zachowania czy uzależnienia behawioralnego. Mimo, że fonoholizm nie został określony, jako choroba w oficjalnych klasyfikacjach ICD -10 i DSM-V to liczni badacze starają się opisywać zjawisko i
określać jego rozmiary. Badani używają telefonu komórkowego lub smartfonu do wysłania
SMS-ów i wykonywania rozmów głosowych. Za jego pomocą łączą się z Internetem i
słuchają muzyki. Takie jego funkcje jak:budzik, zegarek, kamera czy kalkulator spowodowały, że wyparł on tradycyjne urządzenia, które służyły człowiekowi w tym celu.
Prezentowane badania wskazują, że respondenci używają telefonów mobilnych w
różnych sytuacjach i miejscach. Najbardziej powszechne jego wykorzystanie widać w
szkole czy na uczelni, zarówno podczas przerw jak i zajęć. Nie do rzadkości należy także
sytuacja używania telefonu podczas posiłku, wizyty gości w domu czy rozmowy z drugą
osobą. Prawie połowie respondentów zdarzało się używać telefonu komórkowego w kinie,
a 1/5 badanych przyznaje się do korzystania z niego w Kościele.
Przeprowadzone badania dowodzą, że 7% respondentów problemowo używa telefon
komórkowy co oznacza, że występują u nich syptomy uzależnienia behawioralnego, a ich
zachowania związane z korzystaniem z telefonu rodzą liczne nagatywne skutki. 28%
badanych należy do grupy osób zagrożonych przedmiotową czynnością. Związane jest to
przede wszytkim z występowaniem u nich pierwszych symtomów uzależnienia i
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problemów związanych z jego nadużywaniem. Natomiast 65% respondentów prawidłowo
korzysta z wymienionego urządzenia.
Analizowane zjawisko fonoholizmu pokazuje, że większą niż dotychczas troską
należy otoczyć młodych użytkowników telefonów komórkowych, tak aby wkraczając w
kolejne etapy swojego życia byli oni przygotowani do właściwego i bezpiecznego
użytkowania urządzenia, ale różnież znali podstawowe zasady savoir vivrejego
wykorzystania w codzinym życiu.
Abstrakt:
Artykuł pod tytułem: „Nałogowe używanie telefonu komórkowego, jako zagrożenie
funkcjonowania współczesnego człowieka”podejmuje problematykę nałogowego używania
telefonu komórkowego przez człowieka. W obecnych czasach komórka stała się nieodzownym atrybutem ludzi, którzy coraz częściej przyznają, że telefon stanowi integralny
element ich funkcjonowania. Dzwonią, SMS-ują, wyszukują informacje w sieci, słuchają
muzyki i nagrywają filmy.
Artykuł prezentuje wyniki badań, których celem było określenie, czym charakteryzuje się zjawisko używania telefonów komórkowych wśród młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i studiującej oraz wskazanie, jaki odsetek analizowanych zachowań
przyjmuje postać nałogową. Badaniami objęto 2304 osób. Wykorzystano metodę sondażu
diagnostycznego obejmującą kwestionariusz autorskiej ankiety oraz Kwestionariusz do
Badania Uzależnienia od Telefonu Komórkowego E. Potembskiej i B. Pawłowskiej.
Z zebranego materiału wynika, że 7% respondentów wykazuje cechy uzależnienia
od telefonu, 28% należy do grupy osób zagrożonych przedmiotową czynnością. Natomiast
ponad połowa badanych tj. 65% prawidłowo korzysta z wymienionego urządzenia.
Słowa kluczowe: fonoholizm, uzależnienie, telefon komórkowy.
Abstract:
Compulsive mobile phoneusing as a threat to the functioning of a modern human
The article entitled "Compulsive mobile phone using as a threat to the functioning
ofa modern human"discusses the problem of mobile phone addiction. Nowadays mobile
phones are anin dispensable at tribute of people who more and more often admit that a
telephone becamean integral element of their everyday activities. They call, text, look for
information on the Internet, listen to music and record films. Article presents research results, which aim was to circumscribe what is the characteristic of appearance in using mobile phones among teenagers from junior high schools, high schools and university students and to pinpoint what kind of analysed behaviours embrace the addiction figure proportion. Researches involved 2304people. It extracted the diagnostic survey method which
embraced authorial polling questionnaire and Mobile Phone Addiction Assessment Questionnaire by Potembska and Pawłowska. From collected material follows that 7% of respondents met the criteria for mobile phone addiction, 28% belong to the group of people
who met the criteria for the risk of mobile phone addiction. On the other hand more than
half of respondents (65%) use appliance correctly.
Keywords: phonoholism, addiction, mobile phone.
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Marcin Potyczka

Filozofia rozpaczy Czesława Miłosza
„Zapomnieliśmy, że jesteśmy wszyscy dziećmi Króla”.
Czesław Miłosz, Późna dojrzałość.

Wstęp
Tytułowego bohatera wiesza pt. Zdziechowski nazwał Czesław Miłosz „filozofem
rozpaczy”1. Było to związane z poglądami rektora Uniwersytetu im. Stefana Batorego w
Wilnie, który widząc „prawo udręki wszystkiego co żywe”2, był zdania, że „Książę Rebelii”3 jest rzeczywistym władcą tego świata. Swoją „filozofię rozpaczy”, zbliżoną do poglądów Mariana Zdziechowskiego, przedstawił również Czesław Miłosz. Warto więc zastanowić się nad wizją noblisty, dotyczącą obecności dobrego Boga w świecie pełnym obojętności i bólu oraz znaczeniem wiary w życiu i twórczości poety.
1. Homo religiosus
Łukasz Tischner zdecydowanie stwierdza, że Czesław Miłosz jest jednym z najważniejszych poetów-chrześcijan XX wieku. Dodaje jednak zaraz, że pióro, którym noblista
spisuje swoje confessiones, nigdy nie jest piórem kapłana, ale niedowiarka i błazna, który
nie tylko sławi i przyzywa Boga, ale także spiera się z obowiązującą ortodoksją4. Człowiekiem religijnym nazwała również Miłosza Agnieszka Kosińska. Wystarczającym dowodem na określenie go tym mianem były, według sekretarki noblisty, pytania, które Miłosz,
zachowując ufną religijność dziecka, nieustannie stawiał założeniom religijnych i filozoficznych poglądów: „Potwierdzeniem, że był homo religiosus, który, choć wadzi się z systemami religijnymi i filozofami, stara się zachować ufną religijność dziecka i który zadaje
wciąż te same podstawowe pytania: Czy ocalenie jest w zasięgu człowieka? Jaka jest jego
natura? Ku czemu człowiek wstaje rano? I z czym zasypia?”5.
Marek Bernacki rozpoczął trzynasty rozdział swojej książki „Wyprowadził mnie z
ziemi Ulro” (szkice o twórczości Czesława Miłosza), od przedstawienia tezy, że „tematyka
1

C. Miłosz, Zdziechowski, [w:] tenże, Wiersze wszystkie, Kraków 2011, s. 1184.
Tamże.
3
Tamże, s. 1185.
4
Ł. Tischner, Miłosz i chrześcijaństwo. Dwa kroki do przodu, jeden w tył, dostępny na:
http://www.tygodnik.com.pl/apokryf/16/tischner.html (otwarty 19 marca 2016).
5
A. Kosińska, Glosa do „Wierszy ostatnich” Czesława Miłosza, dostępny na:
http://www.kwartalnik.art.pl/2006/3-4/str250.htm (otwarty 19 marca 2016). W podobnym tonie,
choć nie w kwestii Młoszowej religijności, ale religijności w ogóle wypowiadał się Tony Halik.
Marek Bernacki wybrał poniższy fragment na podsumowanie swoich rozważań o religijności Miłosza: „Żywa wiara, wiara w żywego Boga – w odróżnieniu od czci oddawanej bożkom – ma zawsze
postać pytania o Boga, szukania Boga, a zarazem szukania i próby zrozumienia samego siebie.
Niepokój tych pytań jest pulsem naszego pobytu na ziemi; tutaj nie może on być niczym uspokojony; uspokoi go dopiero Bóg swoją wiecznością; chęć zatrzymania tego pulsu – również za pomocą
religijnych pewności – oznacza zejście z drogi wiary. Czy wiara bez poszukiwania i bez pytań może
pozostać żywa, może pozostać wiarą?” (T. Halik, Sam dla siebie pytaniem, „Tygodnik Powszechny” 15 (2004), s. 6, cyt. za: M. Bernacki, „Wyprowadził mnie z ziemi Ulro” (szkice o twórczości
Czesława Miłosza), Bielsko-Biała 2005, s. 136).
2
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religijna: a głębiej: teologiczna – stanowi rdzeń Miłoszowej poezji”6. Broniąc przedstawionego zdania, przytoczył refleksje: Jana Błońskiego, Jerzego Szymika i Aleksandra
Fiuta, dotyczące religijnych przekonań autora Wierszy ostatnich. Jan Błoński, zastanawiając się, czy Miłosza można nazwać pisarzem chrześcijańskim, stwierdził: „Ale jakże on
kluczył, jak zacierał ślady! O sprawach wiary wyrażał się powściągliwie, wyznania – kąśliwie, religijnego zwyczaju – niechętnie. Zarazem w tej poezji chrześcijańska była leksyka, topika, tematyka (...)”7. Kolejny z wymienionych, Jerzy Szymik, w swojej rozprawie
habilitacyjnej: Problem teologicznego wymiaru dzieła literackiego Czesława Miłosza wykazywał, że stale obecna i znacząca jest u poety literacka teologia, a w referacie pt. „Chrystus jest dlatego...” Antropocentryzm Miłoszowej theologiae crucis wygłoszonym podczas
sesji naukowej na KUL-u w październiku 1997 roku, dowodził, że chrystologia stanowi
najciekawszy i najważniejszy wymiar literackiej teologii poety. Aleksander Fiut zwracał
natomiast uwagę na „epifaniczne błyski, o wyraźnie sakralnej proweniencji, które utożsamiać należy z aktami łaski – darami Bożymi”8, którym nieustannie towarzyszyły, „momenty pokusy, które zdają się oddawać człowieka w pacht sił piekielnych” 9.
Zastanawiając się nad obecnymi w życiu Miłosza „ciemnymi iluminacjami”, dodawał badacz na innym miejscu, że „(…) negują wyniesienie człowieka nad inne istoty, zaprzeczają sensowi życia, brutalnie uzmysławiają przelotność i błahość człowieczej egzystencji oraz ograniczenie ciała, które musi podporządkować się prawom natury; wreszcie –
roztaczają wizje rzeczywistości opuszczonej przez Boga”10. W poezji Czesława Miłosza
można więc z jednej strony odnaleźć epifaniczne olśnienia, modlitwy pełne gorliwej wiary,
pochwałę życia oraz dziękczynienie i podziw za cud istnienia, ale z drugiej strony w swoich dziełach noblista zwraca się do Boga, aby pytać o obecność zła w świecie, o towarzyszące człowiekowi okrucieństwo, bezsens i nicość. Wrażliwość poety każe mu nie tylko
postrzegać antytetycznie ludzką egzystencję, ale sprawia również, że religijność, jako
sprawa najbardziej intymna i prywatna, staje się przedmiotem jego poezji i konstytutywnym elementem wizji artystycznej11. Już tylko na podstawie powyższych wypowiedzi
można stwierdzić, że poeta choć wątpił, to jednak zawsze chciał wierzyć. Marek Skwarnicki wspominał o szczególnym dialogu, jaki prowadził z Miłoszem na temat wiary w
Boga. Wiary, której noblista bardzo mu zazdrościł: „Ze mną w ciągu krakowskich lat, ale
wcześniej też korespondencyjnie, Miłosz prowadził dyskurs na temat sensu życia w świetle wiary i niewiary w Boga. Stosunkowo często to się zdarzało po śmierci Jerzego Turowicza, z którym dialog tego rodzaju prowadził chyba od czasów wojny. Koniec wojny
wszak spędził w dworze rodzinnym Anny Turowiczowej, żony Jerzego. W Wierszach
ostatnich słyszę echo naszych rozmów. Mówił czasem: «Zazdroszczę panu wiary, skąd się
ona bierze?». Nie wiem – odpowiadałem – to, poza psychiczną traumą, skutek pobytu w
Mauthausen”12.
6

M. Bernacki, dz. cyt., s. 128.
J. Błoński, To co święte, to co literackie, [w:] Kilka myśli co nie nowe, Kraków 1985, cyt. za:
M. Bernacki, dz. cyt., s. 128.
8
M. Bernacki, dz. cyt., s. 127.
9
Tamże.
10
A. Fiut, Ciemne iluminacje, [w:] W stronę Miłosza, Kraków 2003, cyt. za: M. Bernacki, dz.
cyt., s. 127.
11
A. Fiut, Na granicy wiary i niewiary (O ostatnich wierszach Czesława Miłosza), dostępny na:
http://www.kwartalnik.art.pl/2005/3/str99.htm (otwarty 19 marca 2016).
12
M.
Skwarnicki,
Pośmiertny
los
poezji
Miłosza,
dostępny
na:
http://www.kwartalnik.art.pl/2006/3-4/str257.htm (otwarty 19 marca 2016).
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Wyjątkowym materiałem źródłowym mówiącym o wątpliwościach Miłosza dotyczących wiary, są listy, które przesłali do siebie: poeta i papież Jan Paweł II. O tej szczególnej korespondencji wspomniał Karol Wojtyła po śmierci noblisty, w telegramie do kardynała Franciszka Macharskiego. Papież opatrzył swój telegram mottem – fragmentem
Psalmu 27: „O Tobie mówi moje serce: «Szukaj Jego oblicza!». Szukam, o Panie, Twojego oblicza” (Ps 27, 8), tak argumentując swój wybór: „Te słowa Psalmu przychodzą mi na
myśl, kiedy wspominam śp. Czesława Miłosza. Wydają się one korespondować z tym, co
napisał do mnie w swoim ostatnim liście: «Wiek zmienia perspektywę i kiedy byłem młody, zwracanie się przez poetę o błogosławieństwo papieskie uchodziło za niestosowność.
A to właśnie jest przedmiotem mojej troski, bo w ciągu ostatnich lat pisałem wiersze z
myślą o nieodbieganiu od katolickiej ortodoksji i nie wiem, jak w rezultacie to wychodziło.
Proszę więc o słowa potwierdzające moje dążenie do wspólnego nam celu. Oby spełniła
się obietnica Chrystusowa w dzień Zmartwychwstania Pańskiego». Nad jego trumną pragnę przytoczyć również moją odpowiedź: «Pisze Pan, że przedmiotem Jego troski było
«nieodbieganie od katolickiej ortodoksji» w Pańskiej twórczości. Jestem przekonany, że
takie nastawienie Poety jest decydujące. W tym sensie cieszę się, że mogę potwierdzić
Pańskie słowa o «dążeniu do wspólnego nam celu»”13.
2. Religijny charakter Wierszy ostatnich
Wydany po śmierci Miłosza tom Wierszy ostatnich, bogaty jest w religijne rozważania noblisty. Szczególnym tego przykładem jest, napisany w 2003 r., wiersz Niebo: „Odkąd sięgam pamięcią, zawsze chciałem być w niebie. // Żyłem tutaj, wiedząc, że jestem tu
tylko tymczasem. // Że kiedyś będzie mi dane wrócić do mojej niebiańskiej / ojczyzny. //
Nie żebym nigdy nie myślał: po śmierci nic nie ma. // Kłamali sobie święci i prorocy, budowniczowie świątyń i mędrcy / i poeci. // Nie mamy i nigdy nie mieliśmy Ojca ani domu.
// Krzyk pokoleń oczekujących zmiłowania wznosił się w pustce / i zapadał w pustkę, a oni
szli pod ziemię razem ze swoim / złudzeniem. // Maski tragedii, tiary, liturgiczne szaty
zbutwieją w bagnie tak / jak kość mamuta. // Tak myślałem, ale byłem świadomy, że to
przemawia do mnie / głos Nicości. // Przeciwko któremu buntowały się moje ciało i krew, /
a one mnie prowadziły w mojej długiej podróży wśród ludzi. // Ileż to razy czułem miłość i
gniew, odrazę do nich, / wdzięczność i uwielbienie. // Ich słabość ogrzewała mnie, ich siła
wspierała mnie, / byli ze mną w moich snach i nocach czuwania. // Gdyby nie oni byłbym
bez obrony, patrząc na nich, / układałem hymny // Na cześć łodzi bukowych, luster z wygładzonego metalu, / akweduktów, mostów i katedr. // Wszystkiego, w czym wyraża się
nasza podobieństwo // Do Niewypowiedzianego, naszego Ojca w niebie”14. Jako motto
wiersza, poeta wybrał 2802 punkt Katechizmu Kościoła Katolickiego, który brzmi: „Ojcze
nasz, któryś jest w niebie. Wyrażenie: «Któryś jest w niebie» nie oznacza miejsca, lecz
majestat Boga i Jego obecność w sercach ludzi sprawiedliwych. Niebo, dom Ojca, stanowi
prawdziwą ojczyznę, do której zdążamy i do której już należymy”15. Fragment ten wprowadza czytelników wiersza w jego tematykę: poeta zaznacza bowiem, że odkąd pamięta,
zawsze chciał być w niebie. Zawsze zdawał sobie sprawę z tego, że jest na ziemi tylko
tymczasowo i kiedyś będzie mógł wrócić do niebiańskiej ojczyzny. Poeta przyznaje, że
niekiedy dosięgało go zwątpienie. Nie raz myślał o tym, że ludzie nie mają i nigdy nie
13
Telegram Jana Pawła II do kard. Franciszka Macharskiego po śmierci Czesława Miłosza, dostępny na: http://www.recogito.pologne.net/recogito_30/Sacrum2.htm (otwarty 19 marca 2016).
14
C. Miłosz, Niebo, [w:] tenże, Wiersze wszystkie, dz. cyt., s. 1341-1342.
15
Tamże, s. 1341.
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mieli Ojca ani domu. Myślał niekiedy, że wszystkie głosy pokoleń, które prosiły o miłosierdzie, były kierowane w pustkę, a ludzie wierzący umierali razem ze swoim złudzeniem.
W końcu jednak poeta dodaje, że takie myśli były mu podsuwane przez głos Nicości, przeciw któremu zawsze się buntował. Głosowi temu przeciwstawiał uczucia do ludzi, którzy
przecież posiadają cechy boskie, przejawiające się między innymi w tym, że tak jak Bóg –
i oni są zdolni do tworzenia. Miłosz odrzuca więc niewiarę i nicość, którym wielokrotnie
się poddawał i wybiera Boga, do którego podobny jest każdy człowiek. Dzięki temu Bóg,
jak chyba nigdy wcześniej, staje się obecny w Miłoszowej poezji16.
Poeta wyraził pragnienie znalezienia się w niebie. Jaką wizję nieba posiadał? W Wierszach ostatnich Miłosz parokrotnie przywoływał postać Williama Blake’a, który niewątpliwie
miał wpływ na światopogląd noblisty dotyczący tych kwestii. W wierszu Niebiańskie, który
cały jest poświęcony przekonaniom Blake’a, Miłosz podpisał się niejako pod wizją żyjącego
na przełomie XVIII i XIX w. twórcy, zgodnie z którą będzie mógł robić w niebie to, co rozpoczął na ziemi17. Pisał: „Poeta William Blake dożył osiemdziesiątki, / a kiedy umierał, śpiewał
triumfalne hymny. // Bo wiedział, że przenosi się tylko do innej / krainy, niewidzialnej dla oczu
śmiertelnych. // Jej mieszkańcy otrzymują ciała niematerialne / ale substancjalne, takie, jakie
miał Jezus / zmartwychwstały, kiedy ukazał się uczniom / i Tomasz mógł dotknąć palcem Jego
rany. // Jest to kraina wiecznych intelektualnych łowów, / pogoni za nieustannie odnawiającym
się sensem rzeczy, / i on, William Blake, będzie tam dalej / uprawiać swoje rzemiosło poety,
proroka i rytownika. // Ja też chciałbym wierzyć, że trafię do tej krainy / i będę mógł tam dalej
robić to, co zacząłem na ziemi”18.
Niepewna była jednak dla poety wizja krainy („Ja też chciałbym wierzyć”), którą
chciałby po śmierci posiąść. Niepewność i pytania dotyczące wiary, w tym pośmiertnego
losu, nie opuściły poety nigdy, czego dowodem jest chociażby omawiany już wiersz Niebo, w którym poeta stwierdzał: „Zawsze chciałem być w niebie”, dodając od razu: „Nie
żebym nigdy nie myślał: po śmierci nic nie ma”. Szczególnie dużo pytań o pewność wiary
można znaleźć w tomie Druga przestrzeń z 2000 roku i trzech wieloczęściowych dramatach: Ksiądz Seweryn, Traktat teologiczny oraz Czeladnik. Miłosz zastanawia się w nich
nad wszechmocą Boga i Jego zgodą na zło panujące w świecie. Zadaje trudne pytania
związane z pewnością wiary i zbawienia, roztrząsa problemy, z którymi trudno pogodzić
się współczesnym intelektualistom, w szczególny sposób zatrzymując się nad filozofią
cierpienia, będącą fundamentalną kwestią chrześcijaństwa. Najmocniejsze jednak stwierdzenie, które Miłosz zapisał w Drugiej przestrzeni brzmi: „zapomnieliśmy, że jesteśmy
wszyscy dziećmi Króla”19. Nie tylko w tym tomie, ale i w następnych noblista zastanawia
16

J. Kornhauser, Muzyka sfer, dostępny na: http://www.kwartalnik.art.pl/2006/3-4/str250.htm
(otwarty 19 marca 2016).
17
Mirosław Dzień widzi w wierszu Niebiańskie potwierdzenie reguły, że poeta nie zamknął tematów, fascynujących go od zawsze: „Ostatnie wiersze, jakie napisał w swoim długim i pracowitym
życiu Czesław Miłosz, jeszcze raz potwierdzają regułę, w świetle której poeta nigdy nie zamyka
tematów, które fascynowały go niemal od zawsze. Jednym z takich tematów jest możliwość pośmiertnej egzystencji w innym wymiarze. Tutaj przewodnikiem jest nasz dobry znajomy William
Blake, jeden z głównych bohaterów bodaj najważniejszej eseistycznej książki Miłosza Ziemi Ulro.
Angielski poeta, prorok i rytownik uważał, że po śmierci dane mu będzie znaleźć się w «krainie
wiecznych intelektualnych łowów», a to, co zaczął tutaj na ziemi, poza nią znajdzie swoją kontynuację. Podobnie myśli Miłosz” (M. Dzień, Zanim ustało krążenie słowa. Czesław Miłosz „Wiersze
ostatnie”, dostępny na: http://www.kwartalnik.art.pl/2006/3-4/str239.htm (otwarty 19 marca 2016)).
18
C. Miłosz, Niebiańskie, [w:] tenże, Wiersze wszystkie, dz. cyt., s. 1327.
19
C. Miłosz, Późna dojrzałość, [w:] tenże, Wiersze wszystkie, dz. cyt., s. 1218.
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się, z jakiego powodu człowiek odszedł od Boga i jakie są tego konsekwencje20. Nadając
religijny charakter swoim wierszom, Miłosz zdaje się nieustannie powtarzać: „niech nam
będzie wrócona druga przestrzeń”21.
Tytułowy bohater traktatu Ksiądz Seweryn – katolicki duchowny (nazwany przez
Marka Bernackiego „wątpiącym racjonalistą”), który w dwunastu częściach utworu wymieniał powody, dla których powinien zwątpić i odrzucić wiarę, to jednocześnie mistyk,
który w swym sercu obcował z Bogiem: „Dotykamy tu zapewne kwestii zasadniczej dla
światopoglądu religijnego Miłosza: doznanie nie-wiary na płaszczyźnie racjonalnej czy też
zdroworozsądkowej (płynącej np. z obserwacji świata, «który w złu leży»). Nie wyklucza
doświadczenia głębokiej wiary, doświadczenia rozgrywającego się na płaszczyźnie duchowej, głęboko w sercu człowieka”22. To rozdarcie nazwane zostało w literaturze kategorią coincidentia oppositorum – dosłownie: „współistnienie sprzeczności”, „zbieg przeciwstawień” (na niej oparto sonety Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego, wiersze George’a Huberta,
czy fugi Jana Sebastiana Bacha). Traconą raz po raz wewnętrzną pewność wiary, zdobywał
Miłosz, czy raczej otrzymywał w darze, przechodząc labirynty zwątpień: „Wewnętrznej
pewności nie udało mi się stłumić: że istnieje błyszczący punkt na przecięciu wszystkich
linii i że wtedy, kiedy go neguję, tracę zdolność koncentracji, a rzeczy, dążenia, rozpadają
się w proszek. Pewność dotyczyła także mojego związku z tym punktem. Czułem mocno,
że nic nie zależy ode mnie, że jeżeli coś zrealizuję w życiu, będzie mi to dane a nie zdobyte. Czas otwierał się przede mną jak mgła, przez którą, jeżeli zasłużę, przebiję się i wtedy
zrozumiem”23.
Mimo wątpliwości poeta nie przestał prosić Boga o pomoc. Wierszem W depresji
zwraca się z modlitwą liczącego na łaskę zbawienia: „Na głębinach moich depresji poznałem świat bez nadziei, // A kolor jego szary, jak dzień odgrodzony chmurami od słońca. // I
słyszałem: «To będzie dla ciebie w sam raz». / «Na nic lepszego nie zasłużyłeś». // Wtedy
zacząłem wołać: // «Królu Jasności podejmij mnie! / Dawco Miłosierdzia przepasz mnie! /
Amonie, Zeusie, Jehowo włącz mnie w twoje chóry! // Nie potrafię oddychać bez Ciebie, /
Słońce Sprawiedliwości! // Nie potrafię chodzić bez Ciebie, / Słońce Pamięci! // Nie potrafię biec bez Ciebie, / Słońce Dobrej Rady!» // Myślałem wtedy, że odkrywam świat jaki
jest, prawdziwy. // I litowałem się nad ludźmi, bo pocieszają siebie baśniami // Z ksiąg
ułożonych dawno, tysiące lat temu”24. Dramatyczne wołanie poety o obecność Boga zostało wzmocnione błaganiem o Jego miłosierdzie i przebaczenie, zapisanym w wierszu Jak
mogłem: „Jak mogłem / jak mogłem / robić takie rzeczy / żyjąc w tym strasznym świecie /
podlegając jego prawom / igrając z jego prawami. / Potrzebuję Boga, żeby mi przebaczył /
20

J. Kornhauser, Czesław Miłosz: piękno rzeczy widzialnych, „Odra” 10 (2004), s. 45. Na ten
sam temat pisze także: Ł. Tischner, Tropiciel spraw istotnych, dodatek do „Tygodnika Powszechnego” 34 (2004), s. 7: „Poetę (…) wyróżniała dyskretna wrażliwość religijno-moralna, która pozwalała szukać odpowiedzi na najważniejsze dla człowieka XX wieku pytania. Czy w stuleciu Oświęcimia i Kołymy Bóg nadal jest Panem Historii? Skąd tak przerażające zło? Na czym dziś oprzeć wiarę
w Sens? Jak ocalić nadzieję na zmartwychwstanie? Pozostałem z Miłoszem, który nauczył mnie, że
to, najistotniejsze, jest zarazem najbliższe – czyli w pewnym sensie prowincjonalne”. Również
Aleksander Fiut zwracał uwagę na nieustępliwe pytania poety skierowane do Boga o obecność w
świecie zła, ale jednocześnie podkreślił, że był to: „Człowiek głębokiej wiary” (A. Fiut, Mistrz,
dodatek do „Tygodnika Powszechnego” 34 (2004), s. 8).
21
C. Miłosz, Druga przestrzeń, [w:] tenże, Wiersze wszystkie, dz. cyt., s. 1217.
22
M. Bernacki, dz. cyt., s. 127.
23
C. Miłosz, Wychowanie katolickie, s. 46, cyt. za: M. Bernacki, dz. cyt., s. 134.
24
Tenże, W depresji, [w:] tenże, Wiersze wszystkie, dz. cyt., s. 1338.
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potrzebuję Boga miłosiernego”25. Wiersze te są wyznaniem ludzkiej słabości, pełnym prostoty, mądrości i żalu publicznym aktem skruchy. Zwierzenie swoje czynił Miłosz nie
obawiając się szyderczych komentarzy ze strony czytelników swoich dzieł. Wiedział bowiem, że publiczna spowiedź jest mu potrzebna, by ocalić swoje człowieczeństwo26. W
podobnej tonacji napisany został wiersz Historie ludzkie, w którym autor zawarł apostrofę
do Boga z prośbą o przebaczenie jemu i ludziom, których nie opisał w swoich wierszach,
ponieważ ich historie były „patetycznie żałosne”: „Panie na Wysokościach! / Nie zostawiaj
ich w otchłani, bez Czyśćca i Piekła, / Błądzących labiryntem. / Włóż w moje usta modlitwę / Za nas, za nich i za mnie, / Który ich miałem opisać / I nie opisałem”27.
Mirosław Dzień nazwał trzy ostatnie wiersze z ostatniego tomu poety symboliczną
klamrą, która spina to, co dokonane, z tym co upragnione w życiu poety. Pierwszy z nich
zawiera motyw oblicza, twarzy, która przemieniona może patrzeć w Słońce. Ziściło się to,
co było „zawsze naszym największym pragnieniem” – mieszkanie w światłości, w której
wszystkie tajemnice zostały odkryte: „Obróceni twarzami ku Niemu, / otrzymaliśmy
wzrok nowy, zdolny / patrzeć w słońce. // Czyż nie było zawsze naszym / największym
pragnieniem / żyć i na wieki zamieszkać w jasności?”28. W przedostatnim wierszu: Sanctificetur „(…) wchodzimy w rzeczy największe. Wchodzimy w Święte Imię na ustach.
Wchodzimy w obecność wszechogarniającą” 29: „Cóż jest człowiek bez Twego imienia na
ustach? // Twoje imię jest jak pierwszy łyk powietrza / i pierwszy płacz niemowlęcia. //
Wymawiam Twoje imię i wiem, że jesteś bezbronny, / ponieważ potęga należy do Księcia
tego świata. // Rzeczy stworzone oddałeś we władzę konieczności, / dla siebie zachowując
serce człowieka. // Uświęca Twoje imię człowiek dobry, / uświęca Twoje imię pożądający
Ciebie. // Wysoko nad ziemią obojętności i bólu / jaśnieje Twoje imię”30. Wiersze ostatnie
zamyka utwór Zbawiony, według Juliana Kornhausera kluczowy dla całego zbioru: „Jakże
silne i symptomatyczne zakończenie. Wiersze ostatnie to prośba o zbawienie”31, czyli o
„wyzucie” (pozbawienie wszystkiego, co stanowi synonimy życia z nieustanną troską o
codzienne sprawy), ale także o „oczyszczenie” (ogołocenie, wewnętrzne przygotowanie do
misterium paschale)32: „Zbawiony dóbr i honorów / Zbawiony szczęścia i troski / Zbawiony życia i trwania / Zbawiony”33.
3. Filozofia rozpaczy
Powiedziano już, że Czesław Miłosz był z pewnością jednym z największych poetów religijnych XX wieku. Zaznaczono przy tym, że poeta przeżywał wielkie trudności
związane z wiarą w Boga, szczególnie w kontekście panującego w świecie zła. Warto więc
zapytać, czy Miłosz uważał, że niewiara w Boga może być zagrożeniem dla współczesnego świata i ludzi żyjących w XXI wieku? Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto zestawić

25

Tenże, Jak mogłem, [w:] tenże, Wiersze wszystkie, dz. cyt., s. 1340.
M. Dzień, dz. cyt.
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C. Miłosz, Historie ludzkie, [w:] tenże, Wiersze wszystkie, dz. cyt., s. 1326.
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Tenże, *** (Obróceni twarzami ku Niemu…), [w:] tenże, Wiersze wszystkie, dz. cyt., s. 1351.
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M. Dzień, dz. cyt.
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C. Miłosz, Sanctificetur, [w:] tenże, Wiersze wszystkie, dz. cyt., s. 1352.
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J. Kornhauser, Muzyka sfer, dz. cyt.
32
M. Bernacki, „O zbawieniu” (z „Wierszy ostatnich” Czesława Miłosza), dostępny na:
www.bernacki.ath.bielsko.pl/wp-content/.../miaosz-o-zbawieniu.doc (otwarty 19 marca 2016).
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poglądy noblisty z przekonaniami Mariana Zdziechowskiego, któremu poeta poświęcił
m.in. wiersz pt. Zdziechowski.
Marian Zdziechowski był historykiem literatury i kultury, filozofem, slawistą oraz,
w latach 1925-1927, rektorem Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. Miłosz nazwał go „filozofem rozpaczy, / który zwątpił w dobroć Stworzenia”34. W swoich filozoficznych rozważaniach zastanawiał się bowiem nad złem, panującym w świecie stworzonym przez Boga, szczególnie zaś nad cierpieniem dotykającym naturę: „Prawo udręki
wszystkiego co żywe / kto ustanowił tutaj na ziemi?”35. Dobry i rozumny Bóg nie mógłby
stworzyć złego świata. Miłosz przytoczył więc w wierszu przekonanie Zdziechowskiego o
tym, że świat jest bezładem i bezrozumem pozbawionym obecności Boga: „I w miarę lat,
im dalej w życie i świat szedłem, tym wyraźniej i boleśniej uświadamiałem sobie, że świat
ten, gdy go myślą, jako całość, objąć, bezładem jest i bezrozumem, nie zaś, jak nas uczą,
dziełem rozumu: nie z ręki Boga on wyszedł”36. Zgodnie z tym rozumowaniem, skoro
świat jest pozbawiony obecności Boga, a panuje w nim „okrucieństwo kamienne”, niewiele brakuje do uznania diabelskości tego świata. Miłosz sugeruje, że Zdziechowski rzeczywiście tak myślał, chociaż nie mógł powiedzieć głośno o swoich przekonaniach37. Świat
jest więc miejscem „kosmicznej bitwy”, w której „błyskają miecze aniołów. / Książę Rebelii naciera, cofają się słudzy jasności”38. Więcej jeszcze – zarówno natura, jak i historia
jednym głosem wołają, że nie ma Boga. Ale oprócz wielkiego głosu natury i historii jest
jeszcze harmonia psalmów i hymnów oraz zakorzenione w człowieku przekonanie, że
dusza ludzka bez Boga jest jak sucha ziemia pozbawiona wody. W końcu więc trzeba
przyznać, że Bóg jest, ale jest cudem, którego irracjonalny świat nie może zrozumieć:
„«Nie ma Boga - głosem wielkim wołają i natura, i historia... ale głos ten ginie w harmonii
psalmów i hymnów, w tym wielkim, odwiecznym, z najgłębszych głębin ducha idącym
wyznaniu, iż jako «ziemia bez wody» jest dusza człowieka poza Bogiem. Bóg jest. Tylko
fakt istnienia Boga to coś przekraczającego zakres myśli światem zewnętrznym zajętej, to
cud. Le monde est irrationnel. Dieu est un miracle”39. Człowiek, jako proch przed Bogiem,
może jedynie dziękować Stwórcy, że Ten pozostaje mu wierny i chroni kolejne pokolenia,
szukające pomocy w blasku jarzącej się monstrancji: „Tylko dźwięk dzwonów, / Tylko
jarzenie monstrancji, / Głosy śmiertelne ogłaszający chwałę, / U Dominikanów i Franciszkanów / Posadzki wytarte stopami pokoleń / Chronią nas. Nawet jeżeli złudzenie / Łączy
nas wiarą w nieśmiertelne trwanie, / Dzięki czynimy, proch, za cud wierności prochu”40.
Wiersz o Zdziechowskim zakończył Miłosz dość pesymistycznym stwierdzeniem: zaznaczył mianowicie, że będąc nieco sprytniejszym od tytułowego bohatera omawianego wiersza, poznawał swoje stulecie, „udając, że zna sposób i zapomina o bólu”41.
Sygnalizował więc Miłosz, że w ciągu swojego życia przeżywał podobne rozterki
związane z okrucieństwem natury i jak Marian Zdziechowski próbował postąpić choć o

34

Tenże, Zdziechowski, dz. cyt., s. 1184.
Tamże.
36
Tamże
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„Okrucieństwo, kamienne, / Jak inaczej tłumaczyć? Choć on, profesor, / Nie mógł mówić wyraźnie, że wierzy w diabelskość świata” (C. Miłosz, Zdziechowski, dz. cyt., s. 1185).
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Tamże.
39
Świat jest irracjonalny. Bóg jest cudem.
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krok w odpowiedzi na pytanie unde malum?. Problem ten opisałem na innym miejscu42,
dlatego wspomnę jedynie o najważniejszych poczynionych tam ustaleniach. Miłosz od
najmłodszych lat był zafascynowany naturą. Jednak sporządzający atlasy i zielniki, wygłaszający płomienne mowy o Darwinie i teorii ewolucji, znający tajniki Linneuszowej systematyki, dostrzegający w przyrodzie wyższy ład „pucołowaty kustosz Koła Miłośników
Przyrody”43, naraz oblekł słońce kirem, a za patronów obrał: Schopenhauera i Heraklita,
ponieważ natura zaczęła jawić mu się jako natura devorans et natura devorata. Odtąd,
nieprzychylny permanentnej masakrze odbywającej się w naturze, przeniósł jej postrzeganie na cały świat. Poeta całe życie próbował odpowiedzieć na pytanie unde malum?, które
szczególnie często zadawał w kontekście rozważań dotyczących obecności Boga w świecie. Wynikiem deliberacji było przekonanie, że Bóg wydzierżawił wszechświat Diabłu i
wszystko jest w jego, Diabła, mocy, dlatego właściwe jest nazywanie go „Księciem Tego
Świata”44, a zasady panujące pod jego rządami „diabelską teologią”45. Ewolucja poglądów
na świat natury doprowadziła Miłosza do duchowej przemiany, łączącej świadomość bólu
istnienia z wielkością i pięknem wszechświata. Świadomy, że za barwną kurtyną natury
odbywa się nieustanny spektakl mąk i cierpień, za swoje uznał haiku japońskiego poety,
które przyszło jemu, Miłoszowi, tłumaczyć: „chodzimy nad piekłem oglądając kwiaty”46.
Noblista przestrzegał również, by ludzkich miar nie stosować do oceny świata roślin i
zwierząt. Obecne w jego światopoglądzie przekonanie o świecie pięknym i przenikniętym
złem sprawiła, że całą swoją twórczością próbował wzmocnić życie. Autor poematu Orfeusz i Eurydyka w przebraniu mitycznego boga, przekazał implicite pewną charakterystyczną cechę całej swojej twórczości. Poeta mianowicie zawsze stawał po stronie istnienia,
starał się widzieć szczęście żywota w otaczających smakach, zapachach, obrazach i, podobnie jak mityczny bohater poematu, przez całe życie „(…) swoje słowa układał przeciw
śmierci / I żadnym swoim rymem nie sławił nicości”47.
Odpowiedzi na pytanie o zagrożenie płynące z niewiary udzielił także Miłosz w
wierszu Jeżeli, w którym zaznacza: „Jeżeli Boga nie ma / Jeżeli Boga nie ma, / To znaczy,
że my jesteśmy bogami. // Powiedzieliśmy «nie» prawu świata, / Które jest prawem przemijania i śmierci, / Jak też prawem nieświadomości. / Wynaleźliśmy dobro i zło. / Wybudowaliśmy katedry. / Wznieśliśmy ołtarze na część Nieobecnego. / Uwierzyliśmy, że odzyskamy utracony Raj”48. Odrzucenie wiary w istnienie Boga prowadzi do ubóstwienia
człowieka. Powstaje w ten sposób fałszywy obraz świata, zasad moralnych i eschatologii.
Aby „odzyskać utracony Raj”, ludzkość „wznosi ołtarze na cześć Nieobecnego”, tworząc
tym samym nowy porządek społeczny49.
42
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Przeżywane przez Mariana Zdziechowskiego i Czesława Miłosza wątpliwości związane z wiarą, doprowadziły obu myślicieli do pogłębionej filozoficznej refleksji o istnieniu
Boga w świecie, który pełen jest okrucieństwa i zła. Zdziechowski ostatecznie stwierdzał,
że Bóg jest cudem, który należy afirmować i którego nie może pojąć irracjonalny świat.
Miłosz z kolei, zdając sobie sprawę z okrucieństwa świata, starał się wszelkimi dostępnymi sposobami wzmacniać życie i głosić fenomen istnienia. Obu więc myślicieli wątpliwości dotyczące wiary nie skłoniły do wydania nihilistycznych wyroków o Bogu, który porzucił świat, dał złu wolną rękę i pozostawił ludzi na pastwę Diabła, ale stały się raczej
okazją do znalezienia skutecznej przeciwwagi dla takich twierdzeń. Nie ulega jednak wątpliwości, że niewiara w Boga może być niemałym zagrożeniem dla żyjących we współczesnym świecie osób, które poprzestają na obwinianiu Boga o zło panujące w świecie, ogłaszają Jego śmierć, tworzą nowy ład społeczny i zapominają, że również oni pozostają
„dziećmi Króla”50.
Zakończenie
Łukasz Tischner podsumował swoje rozważania dotyczące religijności Miłosza
stwierdzeniem, że: „Miłosz z pewnością podpisałby się pod słowami św. Augustyna: «W
to, że jesteś i że się troszczysz o nas, wierzyłem czasem mocniej, czasem słabiej, ale jednak zawsze wierzyłem, chociaż nie wiedziałem, jak należy pojmować Twoją substancję
ani jaką drogą idzie się do Ciebie i jaką się do Ciebie wraca»”51. Trudno nie zgodzić się z
tym stwierdzeniem. Choć noblista przeżywał wielkie rozterki związane z wiarą, starał się
robić wszystko, by nie poddawać się filozofii rozpaczy, która doprowadzi do zakwestionowania obecności Boga w świecie i uznania „diabelskiej teologii”. U schyłku życia, czego świadectwem są chociażby Wiersze ostatnie, noblista pełen skruchy wyznawał swoją
miłość Stwórcy i prosił o łaskę zbawienia. Jego życie i twórczość pozostają przykładem
nieustępliwych poszukiwań Boga, który czeka, prowadzi, kocha i zbawia.
Streszczenie
Artykuł rozpoczyna refleksja nad religijną stroną życia i twórczości Czesława Miłosza. Choć życie poety pełne było „ciemnych iluminacji”, noblista zawsze chciał wierzyć, a
jego celem było znalezienie się w niebie. Szczególnym świadectwem religijnych deliberacji jest tom Wierszy ostatnich, w których poeta przedstawia swoją wizję życia po śmierci,
prosi Boga o pomoc, ocalenie, przebaczenie i zbawienie. Poglądy Miłosza dotyczące
obecności Stwórcy w świecie pełnym okrucieństwa i bólu, zostały zestawione z przemyśleniami Mariana Zdziechowskiego. Rektor Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie
uważał, że dobry Bóg nie mógł stworzyć złego świata, dlatego wszechobecne zło może
prowadzić do wniosku o jego, świata, diabelskości. Ostatecznie jednak Zdziechowski
stwierdzał, że Bóg jest cudem, którego irracjonalny świat nie może pojąć, ale który powinien afirmować. Miłosz natomiast, przeciwstawiając się panującemu złu, robił wszystko,
by wzmocnić życie i opiewać cud istnienia.
Słowa klucze: religijność, wiara, zło, Bóg, Marian Zdziechowski, Czesław Miłosz.

kład wiersz Obecność z tomu Druga przestrzeń i Wiersze ostatnie). Wiele jest takich miejsc w dziele Miłosza, które doprowadzają nas do wrażenia déjà vu.” (A. Kosińska, dz. cyt.)
50
C. Miłosz, Późna dojrzałość, dz. cyt., s. 1218.
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Summary
The philosophy of despair by Czesław Miłosz
The article begins with the reflection on the religious side of Czesław Miłosz's life
and work. Although the poet's life was full of „dark illumination”, the Nobel Prize winner
had always wanted to have faith, and his goal was to be in heaven. A special witness of
religious deliberations is the poetry collection Last Poems, in which the poet presents his
vision of life after death, asks God for help, redemption, forgiveness and salvation.
Miłosz's views concerning the presence of God in a world full of cruelty and pain, are juxtaposed with Marian Zdziechowski's thoughts. This rector of Stefan Batory Vilnius University claimed that good God could not create evil world, so pervasive evil can make one
believe that His world is devilish. Ultimately, Zdziechowski stated that God is a miracle
that the irrational world cannot comprehend, but should affirm it. Miłosz, however, by
opposing the ruling evil, did everything to strengthen the life and praise the miracle of
existence.
Keywords: religion, faith, evil, God, Marian Zdziechowski, Czesław Miłosz.
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Patrycja Sadło

Analfabetyzm w XXI wieku- prawda czy mit?
„Współczesne pisanie różni się od pisania kilkanaście lat temu.
Obecnie traktuje się je bardziej jako rozmowę, w związku z tym nie przywiązuje się wagi do formy.
Błędów literowych i ortograficznych w rozmowie nie widać.
<Ładne> mówienie wymaga natomiast zastanowienia się, wymaga czasu,
którego współcześni nie mają. Teraz chodzi o to, żeby jak najszybciej przekazać jakąś treść.
Komunikacja jest bardzo szybka, a język za wolny, więc się go skraca.
Krótkie i szybkie formy narzucone przez SMS lub komunikatory przeniknęły do życia codziennego”1.

Wstęp
Pojęcie analfabetyzmu zazwyczaj kojarzone jest z brakiem umiejętności czytania i
pisania. To potoczne definiowanie zgodne jest z ujęciem rzymskim, obowiązującym do
roku 1950. Wówczas dzięki staraniom UNESCO, definicję tę wzbogacono o brak umiejętności podstawowych działań matematycznych i zainicjowano ogólnoświatową dyskusję
nad tym, co piśmienność oznacza współcześnie. Do dziś określenie „analfabeta” odbierane
jest niejednokrotnie jako poniżające i uszczypliwe. Jednakże należy zastanowić kim jest
analfabeta XXI wieku i czym uwarunkowane jest zjawisko analfabetyzmu we współczesnym świecie. Artykuł jest próba odpowiedzi na pytanie: Czy analfabetyzm XXI wieku
stanowi realne zagrożenie egzystencji dzisiejszego człowieka?
1. Eskalacja zjawiska analfabetyzmu funkcjonalnego i wtórnego na przestrzeni
ostatnich lat
„Polski analfabeta może mieć nawet dyplom wyższej uczelni i nie rozumieć tego, co
czyta - mówi prof. Zbigniew Kwieciński z UMK w Toruniu. - W sensie technicznym umie
czytać i rozumie słowa, ale związków między nimi już nie. Tacy ludzie zajmują nawet
kierownicze stanowiska, bywają też dyrektorami szkół. To problem 70 procent społeczeństwa, w tym co szóstego magistra. Nie rozumiemy instrukcji obsługi urządzeń, nie umiemy
wypełniać prostych formularzy. Większość z nas przerasta konieczność obliczenia podatku, a wielu nawet sprawdzenie rachunku w kasie”2. XXI wiek to czas eskalacji zjawiska
analfabetyzmu funkcjonalnego i wtórnego. Jak podaje J. Skwarek dotyczy to przede
wszystkim trudności rozumienia i wykorzystania informacji w formie drukowanej oraz
prezentacji graficznych. Przez te ostatnie rozumie się wszelkiego typu ikony, diagramy czy
wykresy. Autor analogicznie wiąże to z brakiem rozumienia treści najprostszych instrukcji,
brakiem umiejętności wypełniania najprostszych formularzy czy redagowania podstawowych pism. Praktycznym przykładem powszechności zjawiska analfabetyzmu wśród osób
dorosłych są wybory parlamentarne, przeprowadzone w Polsce jesienią 2015r. Rozpowszechniona kampania wyborcza, medialne instruowanie wyborców odnośnie procesu
głosowania, a także informacja drukowana znajdująca się na karcie do głosowania nie
pozwoliły uniknąć oddania szeregu nieważnych głosów podczas wyborów parlamentarnych 2015r. Instrukcja zawierała wszystkie podstawowe, niezbędne do głosowania infor1
http://www.edulandia.pl/edulandia/1,118533,16603388,Miedzynarodowy_dzien_alfabetyzacji_
_wtorni_analfabeci.html, z dnia 01.03.2016r.
2
http://www.nto.pl/wiadomosci/opolskie/art/4452107,nie-rozumiemy-informacji-instrukcjiulotek-kwitnie-analfabetyzm-wtorny,id,t.html, z dnia 03.03.2016r.
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macje. Komisja wyborcza przekazywała obywatelom dwie karty do głosowania - białą i
żółtą. Biała, w formie książeczki, dotyczyła wyborów do Sejmu. Pierwsza strona, to strona
tytułowa z instrukcją, w jaki sposób poprawnie oddać głos. Na drugiej zaś kartce widniał
spis treści ze wszystkimi komitetami wyborczymi oraz numerami stron, na których można
było odnaleźć kandydatów na posłów. Podkreślono, iż głosować można tylko na jednego
kandydata z jednej listy. Jasno nakreślono sposób prawidłowego oddania głosu. W instrukcji na dole strony podkreślono, że należy postawić znak "x" w kratce z lewej strony nazwiska. Dokładnie objaśniono sposób nakreślenia linii znaku "x". Zgodnie z powyższym
stwierdzono, że linie muszą przecinać się we wewnątrz kratki, więc może to być też znak
"+". Informowano wyborców na temat właściwego sposobu oddania głosu za pomocą różnorodnych przekazów, by dotrzeć do jak najszerszego grona obywateli, uprawnionych do
głosowania. Podano także instruktaż, w którym zasygnalizowano, jakich jeszcze błędów
nie popełniać by udział w głosowaniu był ważny. Tak więc, podkreślono że głos będzie
nieważny, jeśli w kratce postawiony zostanie inny znak niż "x" lub "+", np. "kółko", jeśli
zaznaczone zostanie kilka kratek przy kandydatach z różnych list lub gdy nie odda się głosu na żadnego z kandydatów. Natomiast, jeśli zagłosuje się na kilka nazwisk tej samej
listy, głos będzie ważny, policzony dla kandydata z najwyższą pozycją. Zauważono też, że
niektórzy wyborcy mogą postawić znak "x" na drugiej karcie - czyli w spisie treści przy
nazwie komitetu. Państwowa Komisja Wyborcza apelowała, że postawienie "x" tylko w
spisie treści spowoduje unieważnienie głosu. Natomiast, gdy krzyżyk zostanie zakreślony
przy kandydacie jednej z list - PKW uzna głos za ważny. Do publicznej wiadomości wielokrotnie podawane było, że dodatkowe rysunki czy dopiski nie mają żadnego związku z
ważnością głosu. Nieważność głosu spowodują za to zakreślenia w kratce inne niż jeden
znak "x" lub jej zamazanie.
Reasumując ten wątek należy podkreślić, iż ponad 2,5 procent wszystkich głosów
oddanych w wyborach parlamentarnych jesienią 2015r. było nieważnych W niedzielnych
wyborach oddano w sumie 15 200 671 głosów, z czego 394 664 nieważnych. Frekwencja
wyniosła 50,92 procent. „Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński podkreślił podczas
konferencji prasowej, że były dwie główne przyczyny oddawania nieważnych głosów.
Wielu Polaków zaznaczało „X” przy więcej niż jednym kandydacie. PKW zanotowała aż
274 337 takie przypadki. W innym przypadku wyborcy nic nie zaznaczyli na karcie do
głosowania. Tak było w 106 944 przypadkach. W sumie oddano 394 664 nieważnych głosów, co stanowi dokładnie 2,53 proc. ogólnej liczby głosów”3. Z czego mogły wynikać te
błędy? Śledząc internetowe doniesienia w tej kwestii można sformułować następujące
przyczyny:
a. zbyt skomplikowane prawo wyborcze;
b. niejasne instrukcje;
c. instrukcje medialne, docierające do zbyt małej liczby obywateli;
d. problemy Polaków z czytaniem ze zrozumieniem;
e. brak umiejętności selekcji informacji istotnych od nieistotnych;
f. trudności z wykorzystaniem informacji teoretycznych w praktyce.
2. Analfabetyzm matematyczny
Wstępem tego podrozdziału pragnę uczynić, jakże wymowne słowa prof. Bogusława
Śliwerskiego: „Trzeba zacząć od próby zmiany nastawienia dzieci do matematyki. Dziecko
3

http://www.tvp.info/22377756/prawie-400-tys-glosow-niewaznych-to-ponad-25-procwszystkich-glosow, z dnia 23.02.2016r.
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żyjące w środowisku ludzi nie rozumiejących matematyki szybko dowiaduje się, albo wyczuwa, że analfabetyzm matematyczny w społeczeństwie jest standardem, a nie wyjątkiem.
Tak jak standardem jest umiejętność jazdy na rowerze, posługiwania się telefonem komórkowym czy komputerem, tak standardem jest brak umiejętności posługiwania się nawet
najprostszymi narzędziami i pojęciami matematycznymi. Poczucie to wzmacniane jest
przez wypowiedzi wielu osób ze sfery publicznej, często będących dla dziecka autorytetami,
które otwarcie przyznają się do matematycznego analfabetyzmu i nie widzą w tym niczego
niestosownego”4. Współcześnie problem analfabetyzmu matematycznego jest zjawiskiem
dość powszechnym. Stanowi on efekt niedostosowania kulturowego, wynikającego z kryzysem w zgłębianiu nowinek technicznych, kulturowych czy też z barku potrzeby aktualizowania wiedzy. Analfabetyzm matematyczny przyczynia się do tworzenia obrazu człowieka niezaradnego, zagubionego, który nie jest w stanie dokonać bilansu własnych zysków i strat. Cechuje go notoryczna skłonność do bagatelizowania powtarzających się
zbiegów okoliczności. Natomiast należy podkreślić fakt, iż analfabeta matematyczny
przywiązuje nadmiar uwagi do powierzchownych podobieństw, a lekceważy bezdyskusyjne dane statystyczne5. Jak podaje J. Skwarek jednym z bardziej rażących skutków analfabetyzmu matematycznego jest wiara w pseudonaukę. W czasach rozwoju naukowego, w
dobie inżynierii genetycznej, postępu w wielu dziedzinach życia, wielu dorosłych wierzy
w karty tarota, moce kamieni szlachetnych czy też w horoskopy. Wydawałoby się, że rozwój nauki i techniki te nieracjonalne zachowania zmarginalizuje. Jednak tak się nie stało.
Pytanie o przyczyny analfabetyzmu matematycznego wydają się dla autora jasne. Jego
zdaniem eskalacja tego zjawiska uwarunkowana jest:
a. złą edukacją;
b. zahamowaniami o charakterze psychologicznym;
c. mylnym wyobrażeniem o naturze matematyki;
d. niskimi kompetencjami nauczycieli na poziomie szkoły podstawowej6.
3. Analfabetyzm społeczny
Rozważania o zjawisku analfabetyzmu wskazują na jeszcze jeden aspekt problemupoziom relacji międzyludzkich. XXI wiek i nierozłącznie związany z nim rozwój technologii wpływają na zmianę charakteru relacji interpersonalnych członków naszego społeczeństwa. Komunikacja jest wielce uproszczona, a sygnały niewerbalne- można rzec, iż
praktycznie nie mają miejsca. Wielu Internautów twierdzi, iż między komunikacją face to
face a za pośrednictwem mass-mediów nie ma diametralnej różnicy. Aczkolwiek, należy
podkreślić fakt, iż w rzeczywistości komunikacja internetowa różni się od standardowej
komunikacji interpersonalnej. Jak już wspominano, coraz większa część społeczeństwa
komunikuje się za pomocą Internetu. Jedną z zasadniczych cech porozumiewania się ludzi
przy użyciu sieci jest dialogalność Internetu. Komunikacja internetowa jest procesem specyficznym, ponieważ scala mowę żywą, pismo i wizualność w jeden kanał przepływów
informacyjnych. Przestrzeń dialogalności, podobnie jak wolność słowa ma uwarunkowania
z punktu widzenia etyki i moralności. Podporządkowanie dialogalności Internetu kategorii
4

B. Śliwerski, Powody matematycznego analfabetyzmu [w:]
http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2011/09/powody-matematycznego-analfabetyzmu.html, z
dnia 25.02.2016r.
5
A. Skudrzyk, Czy zmierzch kultury pisma? Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.
6
J. Skwarek, Zjawisko analfabetyzmu dorosłych we współczesnym świecie [w:] Orłowski R.
(red.) Zamojskie Studia i Materiały, Rok wydania X zeszyt 1 (26), Zamość 2008, s. 76.
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prawdy określa podstawowy zakres wymagań etycznych. Są one pochodną kryteriów, cnót
i ewidencjonowanych przestępstw w odniesieniu do prawdy treści i prawdziwości formy.
K. Klauza wymienia kilka praktycznych postulatów etyki Internetu z punktu widzenia jego
dialogalności. Pierwszy z nich dotyczy korelatu osoby komunikującej się ze światem ludzi
ze środowiskiem naturalnym, co powinno postulować zgodnością komunikatu z prawdą
osoby i jej zdolnością do komunikowanie siebie i swoich treści. Kolejny kładzie nacisk na
etyczny wymiar dialogu poznawczego, wartościującego, dynamizującego wspólnotwórcze
działania w skali indywidualnej i społecznej. Ważne jest, aby podmiot zaangażowany w
dialog włączył w komunikowanie swe sprawności technologiczne, wiedzę rozumową,
zmysł etyczny i poczucie estetyki. Słowa, którymi użytkownik posługuje się w sieci stanowią odzwierciedlenie jego osobowości. Poziom moralności i odpowiedzialności za siebie wpływa na odpowiednie zarządzanie własnym zasobem słownictwa. Wolność słowa
sprzyja wyrażaniu opinii, ocenianiu, postulowaniu zmian czy dążeniu do celu. Element
dialogu występujący w różnej postaci jest doskonałym czynnikiem poznawczym dla etyki i
innych dziedzin jej pokrewnych. Dogłębna analiza tego elementu umożliwia budowę
etycznej strony wokół środka komunikacji, jakim jest Internet. W celu prawidłowej wymiany poglądów, bez nadużywania prawa do wolności słowa, konieczne jest spełnienie
wymagań etycznych, wynikających z naturalnej moralności ludzkiej. W dzisiejszych czasach sposoby komunikowania się między ludźmi zostały zdominowane przez ciągły i systematyczny rozwój cywilizacyjny oraz postęp techniki. Nasze życie jest zdominowane
przez urządzenia elektroniczne różnego typu, które sprawiają, że w każdym miejscu i o
każdym czasie możemy skontaktować się z drugą osobą. Brak zasięgu sieci telefonicznej
czy bezprzewodowego Internetu jest dla współczesnego człowieka niejednokrotnie zakończeniem umiejętności porozumiewania się z innymi członkami społeczeństwa. Bezsprzeczną zaletą komunikacji przy użyciu środków masowego przekazu jest jej szybkość i
komfort. Warto jednak pamiętać, że telefon czy Internet nie zastąpią nam realnych kontaktów z drugą osobą. W relacjach międzyludzkich niezwykle ważną rolę odgrywa ton głosu,
mimika czy mowa ciała, których zaobserwowanie jest możliwe tylko podczas bezpośredniej rozmowy7. Radykalna zmiana w sposobie komunikacji międzyludzkiej spowodowała
zaburzenia relacji interpersonalnych. Ludzie, przyzwyczajeni do notorycznych kontaktów
za pośrednictwem komunikatorów internetowych czy innych środków przekazu zaczynają
miewać problemy z porozumiewaniem się w świecie realnym. Określenie analfabetyzm
społeczny jest określeniem dobitnym. Oznacza brak umiejętności wyrażania własnych
uczuć, emocji w kontakcie z drugim człowiekiem. Społeczeństwo, żyjące w XXI wieku,
mające u podstaw komunikacji głównie formę pisaną obawia się kontaktów face to face.
Pokolenie facebooka jest zagubione w świecie, w którym emotikon nie wystarcza, by wyrazić radość, smutek czy niezadowolenie. Powoli zanika potrzeba prawdziwej, szczerej
rozmowy pozbawionej w pełni anonimowości. Pojawia się natomiast obawa o poradzenie
sobie w sytuacji kontaktu z drugim człowiekiem.
4. Analfabetyzm w kontekście poziomu kultury społeczeństw
Zjawisko analfabetyzmu wśród ludzi dorosłych, często wykształconych wskazuje na
jeszcze jeden aspekt a mianowicie- niski poziom kultury. Charakteryzuje się on przede
wszystkim brakiem świadomości wartości, jaką posiadają własne wytwory kultury. Ponadto rozchwianiu uległa kultura słowa, która w obecnym świecie, pełnym głębokich różnic
7

K. Klauza, Dialogalność Internetu. Aspekt moralny [w:] E. Laskowska, M. Kuciński, Internet a
relacje międzyludzkie, Bydgoszcz 2010, s. 132-141.
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jest zdegradowana. Powszechne używanie wulgaryzmów, domniemana anonimowość w
sieci, która sprzyja zubożeniu słownictwa powodują kryzys poziomu kultury słowa współczesnych Polaków. Należy jednak dążyć do jej rozwoju i powszechności, tak by tolerancja
i akceptacja miały tendencję wzrostową, a komunikacja przebiegała sprawnie. Analizując
determinanty tego zjawiska należy w szczególności zwrócić uwagę na komercjalizację
współczesnej kultury, jej łatwość i powierzchowną atrakcyjność. Komercjalizacja kultury
stanowi skutek szerszego zjawiska, jakim jest konsumpcyjny styl życia. Ten natomiast
charakteryzuje sie dominacją „mieć” nad „być”, a wszelka aktywność człowieka podporządkowana jest rynkowi i uzależniona jest od opłacalności. Konsumpcja w dzisiejszych
czasach przybiera formę stanu kultury, w której aktywność człowieka podporządkowana
jest przede wszystkim rynkowi8.
Człowiek jest jednostką wolną i w sposób w pełni świadomy odpowiedzialny dokonuje wyboru wartości, a więc tego co uważa za ważne, cenne dla innych, za to co jest godne wysiłku, poświęcenia, co może stać się wyznacznikiem działania. Jednostka dokonuje
wartościowania, zauważa, poznaje, ocenia i realizuje wybrane przez siebie wartości.
Współczesny świat jest czasem szybkich przemian społecznych, politycznych i ekonomicznych. Obecnie rozwijają się nowe wartości, a dotychczas istniejące zyskują inne miano lub podlegają procesom zanikania. Zmianom ulegają nie tylko wybiórcze wartości, ale
również całe ich systemy. Jednakże nie można zapominać o szacunku do własnego narodu,
własnej kultury, tradycji czy obyczajowości.
5. Doniesienia z badań portalu edulandia
Analfabetyzm funkcjonalny to praktyczna niezdolność do posługiwania się słowem
pisanym. Skala tego zjawiska w Polsce jest trudna do określenia. Liczni autorzy podają, że
stale się pogłębia, co w świecie cyfryzacji trudno będzie zahamować. Nawiązując do danych statystycznych opublikowanych na łamach portalu „Edulandia” twierdzi się, iż niemalże 50% Polaków ma problemy ze zrozumieniem tekstu, ponad 60% nie sięga po ani
jedną pozycję książkową w skali roku, a w dużych miastach ok. 30% uczniów posługuje
się zaświadczeniem o dysleksji. Badania przeprowadzone przez Bibliotekę Narodową w
2012r. jasno wykazują, że 60,8% Polaków nie czyta ani jednej książki w roku. Z każdym
rokiem tendencja do zgłębiania literatury spada. Niepokojący jest fakt, że młodzież wyróżnia się nie tylko znacznie ograniczoną częstotliwością lektury, lecz także zdecydowanie
rzadszym, niż w innych grupach wiekowych czytaniem całych książek. Charakterystyczne
dla tej grupy wiekowej jest selektywne wybieranie treści, przedwczesne przerywanie lektury lub całkowite bądź częściowe zastępowanie wymaganych treści streszczeniami, nierzadko pozbawionymi głębi. Warto w tej kwestii przytoczyć słowa Kazimierza Krzysztofka (socjologa SWPS), brzmiące w sposób następujący: „Młodzi ludzie nie przetwarzają
informacji, jak to robiło się kiedyś i czytało lektury. Młodzi nastawieni są na to, żeby wyszukać to, co jest im potrzebne. Nie planują przeczytać książki od deski do deski, lecz znaleźć informacje na jej temat. Nastąpiła googlizacja umysłów. Liczy się sztuka wyszukiwania”. Upowszechnione ostatnimi czasy slogany reklamowe, popularyzacja działań marketingowych (ulotki, wizytówki, plakaty) wydają się dostępny, a przy tym jasne dla ogółu
społeczeństwa. Jednakże są to tylko mylne wrażenia. Międzynarodowe badanie PIAAC
przeprowadzone przez OECD w 2013 roku wykazało, że co piąty Polak ma problemy z
8

J. Skwarek., Główne problemy pedagogiki jutra: kompetencje społeczne młodego pokolenia,
analfabetyzm funkcjonalny oraz kulturalny [w:] Skwarek J. (red.) Zamojskie Studia i Materiały, Rok
wydania XII zeszyt 2 (32), Zamość 2010, s. 15.

170

właściwym zrozumieniem ulotki reklamowej czy instrukcji obsługi. Ponadto okazuje się,
że aż co czwarty członek naszego społeczeństwa nie potrafi poprawnie odczytać danych z
podstawowego wykresu. Bardziej optymistyczne badania prezentuje OECD, gdzie polska
młodzież - zajęła 10. miejsce w rankingu. Badania nakreślają fakt, że co dziesiąty gimnazjalista posiada zaświadczenie o dysleksji. W ciągu ostatnich 10 lat ta liczba podwoiła się.
Należy dodać, że mianem dysleksji określa się zespół czterech zaburzeń:
a. dysgrafii, polegającej na piętrzeniu się problemów z opanowaniem formy graficznej pisma,
b. dysortografii, czyli problemami ze zrozumieniem i praktycznym zastosowaniem
zasad ortograficznych,
c. dyskalkulii, rozumianej jako zaburzenia zdolności wykonywania działań arytmetycznych,
d. dysleksji, czyli specyficznych problemów z nauką czytania i pisania.
Opinie o wszelkich zaburzeniach wydaje się między 4. a 6. klasą szkoły podstawowej. Dysleksja jest zaburzeniem, nad którym można pracować. Aczkolwiek wielokrotnie
traktowane jest jako ułatwienie, z którego chce korzystać młodzież. Dla rodziców i wychowawców powinno jednak oznaczać sygnał do podjęcia odpowiedniej i systematycznej
pracy z dzieckiem dyslektycznym. Brakuje niestety wczesnego rozpoznania dysleksji, a
liczba dyslektyków z każdym rokiem rośnie. Jeszcze bardziej niepokojący wydaje się fakt,
że wzrasta liczba rodziców, którzy domagają się zaświadczeń dla swoich dzieci. Uczniowie, legitymujący się zaświadczeniem o dysleksji mają wydłużony czas pisania egzaminów, piszą testy w oddzielnych salach, a ich prace są sprawdzane o wiele łagodniej niż u
uczniów bez stwierdzonej dysfunkcji9.
6. Działania ukierunkowane na przeciwdziałanie wszelkich form analfabetyzmu
wśród ludzi xxi wieku
Przeciwdziałanie eskalacji zjawiska analfabetyzmu funkcjonalnego jest zadaniem
niełatwym. Oczywistym jest fakt, iż nie może się ono odbyć bez udziału obywateli (zarówno młodszych jak i starszych) w systemie edukacji permanentnej. Dezorganizacja zachodząca w stylu życia, w formach i sposobach komunikowania się, rodzące się społeczeństwo informacyjne powodują swoiste implikacje w procesach edukacyjnych. Dynamika przemian społecznych wiąże się z nieustanną koniecznością doskonalenia, rozwijania
kompetencji, a także coraz częściej rekwalifikacji. Ponadto ukierunkowuje osoby dorosłe
na podejmowanie trudu edukacyjnego w różnych formach, niekiedy dotąd im nieznanych.
Założenia edukacji permanentnej muszą być realizowane w praktyce, w działaniu. Muszą
opierać się na aktualnych potrzebach i możliwościach społecznych. Ważne, by gratyfikowały tradycje, doświadczenia edukacyjne i wykształcenie. Wobec powyższego edukacja
permanentna powinna uwzględniać takie zadania jak:
a. zgłębianie wiedzy o człowieku jako istocie obdarzonej rozumem, uczuciami i sferą
twórczą (przy jednoczesnym uwzględnieniu składowych współczesnej filozofii człowieka);
b. zakorzenianie w jednostce umiejętności „uczenia się”, opanowywania nowoczesnych technologii informacyjnych oraz znormalizowanego podążania za postępem w każdej dziedzinie życia;
c. uczenie myślenia, opartego na podejściu niekonwencjonalnym, odważnym, alternatywnym, kreatywnym;
9
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d. wspomaganie umiejętności innowacyjnego rozwiązywania problemów;
e. opanowywanie i systematyczne doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, dialogu oraz otwartości na współprace z drugim człowiekiem (w tym również
umiejętności doboru sposobu zachowania się w sytuacjach konfliktowych- doskonalenie
technik negocjacyjnych i zdolności zawierania kompromisów);
f. uczenie jak być jednostkę „autorską”, afirmowanie pozytywnej indywidualizacji
życiowej człowieka;
g. uskutecznianie demokratycznego współudziału w sterowaniu nowoczesną cywilizacją;
h. umacnianie i rozwijanie poczucia współodpowiedzialności za sprawy społeczne
oraz promowanie pełnego zaangażowania w tworzeniu opinii publicznej;
i. kształtowanie umiejętności dostosowania się do rynku pracy i zastanych realiów
społecznych;
j. podtrzymywanie i pełne rozwijanie polskiej tożsamości kulturowej, z uwzględnieniem przeszłości i przyszłości narodu10.
Ponadto, celem zniwelowania zasięgu analfabetyzmu funkcjonalnego, zaleca się organizowanie kampanii ogólnospołecznych zachęcających i propagujących czytanie i pisanie niezależnie od statusu społecznego, płci czy wieku. Konieczne jest uwrażliwianie ogółu społeczeństwa na słowo mówione i pisane, na kulturę, na własną emocjonalność. Bez
zmiany mentalności i stylu życia współczesnego człowieka analfabetyzm funkcjonalny
może zdominować kolejne sfery egzystencji ludzkiej.
Podsumowanie
Nawiązując do pytania zawartego we wstępie artykułu: Czy analfabetyzm XXI wieku stanowi realne zagrożenie egzystencji dzisiejszego człowieka? Należy odpowiedzieć
twierdząco. Przekonanie, iż postęp techniczny wyzwala we współczesnym człowieku chęć
podążania za nim bywa złudne. Dzisiejszy „obywatel świata” niejednokrotnie zapomina o
podstawowych, aczkolwiek priorytetowych kwestiach swojego rozwoju. Należy zadać
sobie pytanie: Dlaczego jest tak trudno walczyć z analfabetyzmem funkcjonalnym? Dorośli analfabeci niechętnie przyznają się do tego, że borykają się z problemami związanymi z
czytaniem i pisaniem. Zazwyczaj nie są zainteresowani dalszym kształceniem się. Powoduje to brak kontynuacji aktywności edukacyjnej, przez co następuje uwstecznienie i niemożność poradzenia sobie we współczesnych warunkach społecznych.
Streszczenie
XXI wiek to czas eskalacji zjawiska analfabetyzmu funkcjonalnego i wtórnego. Definiuje się je przede wszystkim jako trudności rozumienia i wykorzystania informacji w
formie drukowanej oraz prezentacji graficznych. Zjawisko analfabetyzmu wśród ludzi
dorosłych, często wykształconych wskazuje na jeszcze jeden aspekt a mianowicie- niski
poziom kultury. Charakteryzuje się on przede wszystkim brakiem świadomości wartości,
jaką posiadają własne wytwory kultury. Należy zauważyć, iż popularna formą tego zjawiska jest także analfabetyzm matematyczny, który przyczynia się do tworzenia obrazu
człowieka niezaradnego, zagubionego, który nie jest w stanie dokonać bilansu własnych
zysków i strat.
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Summary
Illiteracy in the XXI wieku- truth or myth?
Twenty-first century is a time of escalating phenomenon of functional illiteracy and
secondary. They are defined primarily as a difficulty to understand and use printed information and presentation graphics. The phenomenon of illiteracy among adults, often educated points to another aspect of the - low level of culture . It is characterized primarily by
a lack of awareness of which have their own cultural products. It should be noted that a
popular form of this phenomenon is the mathematical illiteracy, which helps to create an
image of man niezaradnego, lost, which is not able to balance their own profits and losses
Keywords: illiteracy, illiteracy functional, illiteracy mathematical, illiteracy social
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Katarzyna Świercz

Powieść dla dziewcząt wobec problemów młodzieży
Wstęp
Powieść dla dziewcząt jest jedną z odmian powieści młodzieżowej, której adresatem
jest dziewczyna w wieku dorastania. Niewątpliwy wpływ na kształtowanie się tego podgatunku marozwój kultury masowej oraz innych odmian powieści. Według badaczy literatury, korzeni powieści dla dziewcząt szukać należy wśród romansów sentymentalnych, dydaktycznych oraz powiastek dydaktyczno – moralizatorskich i powieści realistycznej.
Zdaniem Krystyny Kuliczkowskiej:
Wszystko zaczęło się od owych „rozmyślań pomiędzy cyprysy” o nieszczęściach Pameli i Heloizy, Lotty i Klaryssy, Emeliny i Malwiny z romansów francuskich lub przełożonych na francuski, a wreszcie i polskich tworzonych na ich modłę1.
Jak każda odmiana prozy na przestrzeni lat również powieść dla dziewcząt przeszła
różnego rodzaju przeobrażenia, wchłonęła rozmaite motywy, przyswoiła nowe konwencje,
znacznie poszerzyła grono adresatek.
Do końca wieku XVII nie dzielono piśmiennictwa ze względu na adresata, nie istniała zatem osobna literatura dla dzieci i młodzieży. Jan Pacławski2 wskazuje dwie przyczyny braku podziału literatury, na tę adresowaną do czytelników młodych, i tę dla dorosłych. Są to słabo rozwinięta teoria wychowania oraz trudności w masowym udostępnianiu
książek. Dopiero wieki późniejsze przyniosły rozwiązanie tych problemów.Dzięki rozwojowi pedagogiki oraz wynalezieniu i upowszechnieniu przez Jana Gutenberga druku, młody czytelnik doczekał się książek adresowanych specjalnie do niego. Nie oznacza to jednak, że do XVII wieku dzieci i młodzież nie miały kontaktu z książką. Już w starożytnej
Grecji młodzież czytała i uczyła się na pamięć klasyków literatury greckiej: Homera, Tucydydesa, Ajschylosa, Sofoklesa, Eurypidesa. Greckie dzieci natomiast znały bajki Ezopa
słuchały literatury opowiadanej w postaci legend i baśni. Podobnie było w starożytnym
Rzymie. W Średniowieczu nie powstały tytuły, mogące zainteresować młodego czytelnika,
nadal korzystano z twórczości pisarzy starożytnych, a także z apokryfów, żywotów świętych i literatury rycerskiej.
Dopiero wiek XVII przyniósł znaczny postęp. W 1605 roku ukazała się pierwsza
część przygód słynnego błędnego rycerza Don Kichota z La Manczy autorstwa Miguela
Cervantesa. Znaczną poczytnością zarówno w we Francji jak i w Polsce cieszyły się też
bajki francuskiego poety La Fontaine'a, w których autor pod postaciami zwierząt, w sposób satyryczny przedstawiał postaci ludzkie różnych środowisk i profesji.
Postulat utworzenia odrębnej literatury dla dzieci i młodzieży zgłaszali wybitni pedagodzy tamtych czasów: Jan Amos Komeński – autor Wielkiej dydaktyki – oraz John
Locke, który w książce Myśli o wychowaniu podkreślił znaczenie książki dostosowanej do
możliwości percepcyjnych dziecka. W roku 1697 francuz Charles Perrault, wydał siedem
baśni opartych na wątkach europejskich, którym nadał tytuł Bajki mojej babci Gęsi, znalazły się tam między innymi,takie utwory jak Czerwony Kapturek, Kot w butach, Tomcio
Paluch, Kopciuszek. Drugim Francuzem, który na stałe zapisał się na kartach historii litera1

K. Kuliczkowska, W szklanej kuli. Szkice o literaturze dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1970, s. 103.
J. Pacławski, Zarys dziejów literatury dla dzieci i młodzieży, [w:] J. Pacławski, M. Kątny, Literatura dla dzieci i młodzieży, Kielce 2004.
2

174

tury dla dzieci i młodzieży był Franciszek Fenelon, biskup i dworzanin króla Ludwika
XIV. Jego najsłynniejszym dziełem jest powieść pod tytułem Przypadki Telemaka z roku
1697. Dzieło to stało się w Europie podstawą kształcenia dla wielu pedagogów3.
Kolejne stulecie to burzliwy rozwój gatunków, z których w latach późniejszych wytworzy się powieść dla dziewcząt, zwana inaczej powieścią dla dorastających panienek,
powieścią dla panien lub powieścią pensjonarską. Według Anny Kruszewskiej Kudelskiej,
autorki opracowania zatytułowanego Polskie powieści dla dziewcząt po roku 1945, tymi
gatunkami są: francuski romans sentymentalny XVIII oraz angielska powieść realistyczna.
Autorka wskazuje również na znaczenie nowego zjawiska w kulturze XVIII wieku jakim
jest proces kształtowania się kultury popularnej, co nie pozostało bez znaczenia również
dla kształtowania się literatury dla dzieci i młodzieży, w tym powieści dla dziewcząt4.
Twórcami realistycznej powieści angielskiej byli Fielding, Richardson, Smollett,
Defoe, Sterne oraz Swift. O tej odmianie powieści Kruszewska Kudelska pisze:
Realistyczna powieść angielska XVIII wieku zwraca się przede wszystkim do człowieka, jego przeżyć, szuka nowych zasad postępowania w nowym, zmieniającym się świecie, ma ambicję kształtowania nowych zasad kodeksu moralnego. Jej kształt artystyczny
znamionują odejście od anachronicznych już w świadomości twórców form – eposu czy
poematu, szukanie nowych, jak powieść epistolarna, historia prawdziwa, pamiętnik „zrobiony” na autentyczny5.
Francuski romans sentymentalny reprezentowany jest przez twórców takich jak Rousseau, Marmontel, Riccoboni, Arnaud. Utwory tego typu prezentują bohatera przez pryzmat przeżyć miłosnych, co autorka wspomnianego już opracowania, trafnie opisuje słowami:
Poetyka romansu sentymentalnego preferuje tematykę miłosną, wiarę w prymat
uczucia nad innymi sprawami w życiu człowieka, wyraża nową moralność, często niezgodną z powściągliwym kodeksem surowych moralistów. Stąd pejoratywne sądy o tej odmianie
powieści wielu krytyków (szczególnie związanych z wychowaniem młodzieży), którzy przestrzegali przed niebezpieczeństwem rozbujania wyobraźni w złym kierunku, możliwością
skłaniania czytelników do naśladowania modnych heroin, odwracaniem od surowej cnoty
(oczywiście w wersji mieszczańskiej)6.
Wskazane w przywołanym fragmencie elementy romansów sentymentalnych, które
w ocenie ówczesnych krytyków mogły mieć charakter demoralizujący czytelnika, spowodowały powstanie odmiany romansu określanej jako dydaktyczna. Najbardziej znanymi
pisarkami reprezentującymi ten nurt są Stephanie Felicite de Genlis oraz Maria Leprience
de Beaumont. Nowa wersja romansu prezentuje miłość w zupełnie innym kontekście, bohaterki przestają ulegać „porywom serca”, a ich uczucia są głębokie, wsparte namysłem i
rozsądkiem, ostatecznie prowadzące zawsze do małżeństwa. Akcentowano również aspekt
religijny romansu dydaktycznego, zmieniający utwór w traktat dydaktyczny, wychowujący
młodego czytelnika w duchu określonej moralności. Autorki w toku fabuły skupiały się
także na szczegółowych poradach udzielanych czytelniczkom, dotyczących, na przykład
sposobów postępowania w przypadku odkrycia zdrady męża7.
Izabela Kaniowska-Lewańska o tym okresie w rozwoju literatury dla dzieci i młodzieży pisze:
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Wprawdzie znajdujemy sporadyczne tomiki i utwory przeznaczone dla młodocianych
czytelników już w wieku XVI i XVII, ale pierwszy okres rozwoju tej gałęzi literatury przypada na wiek VXIII. W Polsce możemy mówić o oryginalnej twórczości dla dzieci i młodzieży dopiero w początkach wieku XIX8.
O zainteresowaniu stworzeniem odrębnej literatury dla dzieci i młodzieży w Polce
zadecydowały, w początkach wieku XIX, przede wszystkim względy wychowawcze oraz
potrzeba ugruntowania świadomości narodowej w młodym pokoleniu po trzecim rozbiorze
Rzeczpospolitej. W tym okresie zadebiutowała i tworzyła Klementyna z Tańskich
Hoffmanowa, która swoją twórczość pisarską rozpoczęła w roku 1819 anonimowym wydaniem pracy dla dziewcząt zatytułowanej Pamiątka po dobrej matce przez młodą Polkę.
Powieść przez wielu badaczy uznawana jest za pierwszą, polską powieść dla dziewcząt.
Tańska prezentowała w niej własne poglądy na wychowanie kobiety. Kreowała obraz rozsądnej, opanowanej, pełen cnót, powabnej, dobrej żony i matki, pielęgnującej życie rodzinne. Wykształcenie dziewcząt według niej miało się ograniczyć do praktycznych umiejętności, krytykowała sentymentalizm i przesadną uczuciowość, zalecała realny stosunek
do życia oraz użyteczną pracę domową. Ponadto zachęcała do postawy obywatelskiej wyrażającej się w przywiązaniu do kraju i języka ojczystego. Inne książki tej autorki adresowane do dziewcząt to: Listy Elżbiety Rzeczyckiej, Dziennik Franciszki Krasińskiej, Biografie znakomitych Polaków i Polek, Święto kobiety, Powieści moralne — rok w powieściach9.
W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX wieku powieść dla dziewcząt
rozwija się wyraźnie i bujnie w ramach literatury dla młodzieży. W Polsce książki tamtego
okresu realizują hasła pozytywistyczne. Większość utworów nie przedstawia wartości artystycznych, styl jest skonwencjonalizowany, a język bohaterek nienaturalny i nieprzystający do języka młodzieżowego. Powieści tego typu piszą niemal wyłącznie kobiety, należy
wymienić tu nazwiska czołowych pisarek takie jak: Jadwiga Papi, Zofia Bukowiecka, Cecylia Niewiadomska. Wyróżniającą się powieścią tamtych czasów była Księżniczka autorstwa Zofii Urbanowskiej. Autorka zawarła w utworze postulaty uprzemysłowienia kraju,
rozwoju oświaty, oszczędności i działalności filantropijnej oraz pedagogiki pracy.
O powieściach końca XIX wieku Anna Kruszewska – Kudelska pisze:
Wyraźne są tu analogie do wychowawczego wzoru spod znaku Klementyny Tańskiej,
pewnym novum jest środowisko – pensja dla dziewcząt, przyjaźń, nauczyciele. Zasadniczy
trzon problematyki moralnej dotyczy życia rodzinnego, religii, filantropii. Wyraźnie powtarzają się schematy sytuacyjne (sieroctwo, nagła zmiana sytuacji materialnej, powodująca zmianę charakteru, choroba rodziców), akcja zmierza do szczęśliwego zakończenia za
cenę prawdy życiowej i psychologicznej10.
Początek wieku XX przynosi przełom w historii podgatunku jakim jest powieść dla
dziewcząt. Za sprawą Lucy Maud Montgomery autorki, do dziś cieszącej się popularnością
książki Ania z Zielonego Wzgórza. Pierwsza część cyklu opwiadająca o przygodach Ani
Shirley ukazał się w roku 1908, w wersji polskojęzycznej już cztery lata później w 1912.
Autorka zaproponowała nowy model bohaterki, pełnej fantazji humoru i wrażliwości
dziewczynki, której reakcje są autentyczne i bezpośrednie. Montgomery umiejętnie połączyła funkcję dydaktyczną z rozrywkową, dobierając proste środki językowe dla przedstawienia ciekawej fabuły.Ania z Zielonego Wzgórza stała się prototypem wielu bohaterek w
literaturze amerykańskiej, europejskiej i polskiej.
8
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Popierwszej wojnie światowej literatura dla dzieci i młodzieży zaczęła korzystać z
nowych tematów i wątków. W Polsce autorzy zainteresowali się tematyką patriotyczną i
narodowościową, nawiązywali również do czołówki pisarzy europejskich korzystając z
różnorodności gatunkowej i nowych odmian powieści. Jednak w twórczości dla dziewcząt
powstaje szereg utworów realizującychschematfabularny znany z poprzedniej epoki.
Bohaterki te to klasyczne już „dobre dziewczynki o złotym serduszku, wzorowo przykładne…i nudne. Sporo z nich to małe dewotki, których życie psychiczne i zainteresowania
obracają się wokół modlitwy, grzechu, pokuty, cnoty chrześcijańskiej11.
Na tle miernoty artystycznej i schematyzmu treściowego wyróżnia się twórczość
Kornela Makuszyńskiego, twórcy powieści takich jak Awantura o Basię, Panna z mokrą
głową i Szaleństwa panny Ewy. Jego bohaterki są pełne temperamentu i radości życia,
przedstawione z humorem dawne wątki zyskują w ten sposób nową jakość.
W latach trzydziestych XX wieku powieść dla dziewcząt zaczęła korzystać z elementów prozy realistycznej i psychologicznej, zachowując przy tym schematyzm treściowy i fabularny. Kolejne lata nie sprzyjały rozwojowi tego podgatunku. Po drugiej wojnie
światowej powieść dla dziewcząt nie rozwijała się znacząco. Nieliczne wznowienia
przedwojennych tytułów oraz powieści agitacyjne, realizujące postulaty socrealizmu, to
główne pozycje tamtych lat. Dopiero w latach sześćdziesiątych polska powieśćdla dziewcząt zaczęła wracać do łask, między innymi za sprawą twórczości Krystyny Siesickiej.Autorka prezentuje szeroką gamę problemów, z którymi borykają się nastolatki:
pierwsza miłość, kształtowanie się osobowości, udział w życiu społecznym. Powieści dla
dziewcząt tego okresu zrywają z optymistycznym obrazem rzeczywistości. Bohaterki to
zbuntowane, trudne nastolatki, często z magnesu społecznego12.
Ostatnie dziesięciolecia XX wieku przyniosły znaczny rozwój powieści dla dziewcząt
nie tylko pod względem ilościowym, ale również tematycznym. Wśród autorek uprawiających
ten typ prozy, wyróżnia się Małgorzata Musierowicz autorka cyklu powieściowego Jeżycjada,
poświęconego życiu rodziny Borejków, ich wyborom molarnym i problemom. Twórczość
Musierowicz łączy w sobie żywiołowe poczucie humoru z doskonałym zmysłem obserwacji i
przesalaniem moralnym, nawiązując przy tym do powieści konsolacyjnych, budujących
optymistyczną wizję świata.
Równolegle do pisarstwa autorek takich jak Małgorzata Musierowicz rozwija się inny
nurt powieści dla dziewcząt, w którym zaczęto poruszać problemy dotyczące współczesnego,
młodego pokolenia. Przełamywano tematy tabu i zupełnie zmienił się proponowany model
bohaterek. Formalne ramy gatunku uległy rozluźnieniu i ten typ prozy w dużej mierze przybliżył się do powieści dla kobiet.W związku z tym, w tego rodzaju prozie, obserwujemy tendencje do poruszania tematów, które niejako wprowadzają młodego czytelnika w trudne życie
świata dorosłych. W założeniu autorów ma być to swojego rodzaju formą przygotowania
młodych czytelniczek do niełatwego życia oraz przeżywania dramatów, które niejednokrotnie
mogą stać się ich udziałem. Są to książki ujawniające część gorzkiej prawdy o kryzysie
współczesnej rodziny, mówiące o trudnościach w zaakceptowaniu rozwodów rodziców oraz
ich nowych życiowych partnerów, o obojętności dorosłych na problemy dzieci. Najwięcej
kontrowersji w powieściach dla dziewcząt wywołuje tendencja do całkowitego zrywania z
tradycją ulepszania świata, ujawniania prawdy o życiu oraz poruszania tematów traktowanych
do tej pory jako tabu. Dlatego też, w dzisiejszej powieści adresowanej do młodej czytelniczki
11
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coraz częściej mamy do czynienia z bohaterkami borykającymi się z problemami bliskimi
odbiorcy. Postaci literackie przeżywają rozmaite klęski, często jest to wykluczenie z rodziny,
molestowanie seksualne, prostytucja, narkomania, przemoc, również przemoc w Internecie.Tendencje te trafnie opisuje Małgorzata Wójcik – Dudek:
Wpływ mediów sprawia, że w literaturze dla dziewcząt pojawiają się wątki które do
niedawna objęte były „tabuizacją”, na przykład kazirodztwo, molestowanie pedofilia,
morderstwo, samobójstwo, a realizacja do tej pory bezpiecznego tematu – rodziny – burzy
idealistyczne wyobrażenie o wsparciu, jakie młodzi ludzie otrzymują od bliskich13.
Wśród autorek uprawiających ten typ prozy wymienić można Ewę Przybylską, ,
Kingę Dunin, Ewę Nowacką, Annę Onichimowską. Pod względem formalnym współczesnapowieść dla dziewcząt realizuje swoją literacką tradycję. Utwory pisane są w konwencji realistycznej, z chronologicznym układem wydarzeń oraz motywami psychologicznymi w kreacji postaci. Książki kończą się optymistycznie, a autorki nadal często korzystają ze schematów fabularnych.
Przykładem współczesnej pisarki, która realizując tradycyjne założenia gatunku, podejmuje jednocześnie aktualna tematykę, jest Marta Fox. Twórczość prozatorska pisarki
poświęcona jest głównie problemom dzieci i młodzieży, dojrzewaniu emocjonalnemu bohaterów oraz realiom życia w rodzinie i szkole. Najpopularniejsze powieści dla młodzieży
jej autorstwa to: Batoniki Always miękkie jak deszczówka, Agaton- Gagaton: jak pięknie
być sobą, Magda doc. oraz cykl mini powieści Pierwsza miłość.
Utworydla młodzieży Marty Fox pisane w latach 2008 – 2012 łączy wspólne miejsce akacji – Katowice - oraz bohaterowie. Postaci drugoplanowe, w kolejnej powieści stają
się pierwszoplanowymi. Tematyka utworów koncentruje się wokół charakterystycznych w
literaturze dla młodzieży kręgów: środowiska szkolnego, przeżyć wewnętrznych dorastających dziewcząt, pierwszych zauroczeń i relacji damsko- męskich oraz relacji w grupie
rówieśniczej, buntu i konfliktu międzypokoleniowego, inicjacji seksualnej.
Powieści, które można zaliczyć do tej kategorii to: Kaśka Podrywaczka, Karolina XL,
Karolina XL zakochana, Iza Anoreczka, Iza Buntowniczka, Cafe Plotka, Plotkarski SMS. Już
tytuły wymienionych powieści sugerują problematykę w nich poruszaną.Przyjmując jako
kryterium podziału – rodzaj zagrożeń na które są narażone współczesne nastolatki – wymienione tytuły można podzielić na dwie grupy. W pierwszej grupie znajdą się Kaśka Podrywaczka, Cafe Plotka i Plotkarski SMS – powieści, w których bohaterki zostały dotknięte
przemocą z wykorzystaniem technologii, cyberprzemocą (cyberbullying). Elementem spajającym powieści z drugiej grupy, jest problem nietolerancji wobec osób o odmiennym wyglądzie, z czego wynikają zaburzenia w odżywianiu u nastolatek. Tę grupę reprezentują powieści: Karolina XL, Karolina XL zakochana, Iza Anoreczka, Iza Buntowniczka. Przyjęty podział
jest jedynie pewnym uproszczeniem służącym wyraźnemu postawieniu granicy pomiędzy
zgoła różnymi typami zagrożeń. Nie są to jedyne poruszane przez Martę Fox bolączki współczesności. W powieściach występują równolegle również inne wątki, takie jak: aktualne problemy rodziny, rozpad małżeństw, eurosieroctwo, nadmierne ambicje rodziców, nadużywanie
alkoholu.
Kaśka Podrywaczka to powieść wydana w roku 2008. Główna bohaterka jest typową nastolatkąbuntującą się przeciwko rodzicom i szkole. Kaśka uwielbia bawić się w dyskotece i zwracać na siebie uwagę ekstrawaganckim ubiorem. Młodzieńczaradośći energia
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rozpierająca bohaterkę jest jednak pozorna, w rzeczywistości nastolatka nie potrafi poradzić sobie z urazem psychicznym jakiego doznała podczas „afery z fotomontażem”. Spreparowane, erotyczne zdjęcia Kaśki zostały rozwieszone w szkole, co naraziło bohaterkę na
szereg nieprzyjemności. W tym miejscu Marta Fox ukazuje jak współczesna technologia,
może zostać wykorzystana do krzywdzenia innych.
Pomimo szczęśliwego wyjaśnienia sytuacji i oczyszczenia dobrego imienia nastolatki, dziewczyna zakłada maskę obojętności i pogardy, które uniemożliwiają jej nawiązanie
bliskich relacji z kimkolwiek. Jednocześnie marzy o przyjaźni i pierwszej miłości, na które
nie potrafi się otworzyć. Dopiero bliższa znajomość z koleżanką z klasy, Karoliną, wiele
uświadamia bohaterce i pozawala jej na ujawnienie swojego „prawdziwego ja”. Poważne
problemy życiowe koleżanki, której chora na schizofrenie mama przebywa w szpitalu,
pozwalają Kaśce spojrzeć inaczej na swoją sytuacje życiową, Bohaterka uzmysławia sobie,
że jej problemy są tylko w jej świadomości i wyłącznie od niej zależy ich rozwiązanie.
Przyjaźń między dziewczynami zostaje przypieczętowana utworzeniem LOVE, czyli Ligi
Obrony Vróbelków Elemelków. Ta wymyślona przez nastolatki organizacja ma zrzeszać
młodych ludzi z problemami oraz zapewniać im wsparcie i pomoc. Do zabawy zostaje
zaproszony również Kamil, uczeń tej samej klasy, którego ojciec jest alkoholikiem. Kamil
i jego rodzinne problemy pomagają Kaśce zrozumieć jak trudne bywa życie innych osób w
jej wieku, a także otworzyć się na przyjaźń. Podobny problem, do opisanego w powieści
Kaśka Podrywaczka, ma Ola – główna bohaterka książek zatytułowanych Cafe Plotka oraz
Plotkarski SMS. Podobnie jak Kaśka,również ta postać musi walczyć o swoje dobre imię,
po tym jak stała się ofiarą cyberprzemocy.
Ola jest uczennicą liceum, w jej klasie panuje moda na hucznie organizowane przyjęcia z okazji osiemnastych urodzin. Każda nastolatka chce, na swojej osiemnastce zwrócić
na siebie uwagę i zaimponować rówieśnikom oryginalnym pomysłem. Jednak relacje w
gronie licealistów są jedynie pozorne. Nastolatki skoncentrowane na robieniu wrażenia na
rówieśnikach, tak naprawdę wcale się ze sobą nie przyjaźnią. Ola niewiele wie o koleżankach z klasy, nie zna bliżej ich rodzin i zainteresowań, nie wie nawet, gdzie mieszkają.
Młodzież zapatrzona w ekrany komputerów szuka ciepła w wirtualnym świecie. Marta Fox
doskonale obrazuje powierzchowność relacji młodych ludzi, którzy często udają kogoś
kim nie są, budując swój klasowy wizerunek.
Ola ulega panującej w jej środowisku modzie i organizuje imprezę osiemnastkową
w tetrze, zapraszając całą klasę na spektakl. Naturalnym jest, że jubilatka nie może się
pokazać bez towarzysza, więcOla organizuje casting na chłopaka, zamieszczając ogłoszenie w Internecie. Dzięki tej inicjatywie bohaterka poznaje sympatycznego Aleksandra,
homoseksualistę, który odpowiedział na jej ogłoszenie. Młodzi ludzie szybko się zaprzyjaźniają.
W dniu osiemnastych urodzin Ola otrzymuje pierwszą wiadomość SMS zawierającą
obraźliwe treści na jej temat. Bohaterka staje się tematem plotek, kiedy w Internecie pojawiają się fotomontaże i filmiki sugerujące rozwiązłość nastolatki. Ola otrzymuje coraz
więcej wiadomości e-mail, oraz SMS-ów, których treści oczerniają dziewczynę. Z pomocą
nastolatce przychodzi Aleksander, który uświadamia Oli, że powinna się bronić przed fałszywymi oskarżeniami i dochodzić swoich praw w sądzie. Również matka bohaterki, z
którą nastolatka ma bardzo dobry kontakt, wspiera córkę i okazuje jej zrozumienie. Ostatecznie nastolatka zdobywa przyjaźń nie tylko Aleksandra, ale również koleżanki z klasy –
Anki, i chłopaka - Marcela. Ponadto Ola postanawia zmienić swoje życie, odważnie walczyć o dobre imię, usamodzielnić się i podjąć dorywczą pracę w kawiarni.

179

Marta Fox prezentuje zagrożenia, jakie niesie za sobą świat Internetu i wirtualne
znajomości. Zdobycze techniki, choć z jednej strony ułatwiają człowiekowi życie, z drugiej mogą okazać sięniszczącą bronią. Poczucie anonimowości w Internecie sprawia, że
coraz częściej staje się on źródłem przemocy. Łatwość rozpowszechniania informacji,
możliwość wykonywania fotomontaży i preparowania materiałów, oczerniających inne
osoby, to podstawowe czynniki wpływające na coraz większą popularność tej metody dręczenia i zastraszania. Bohaterki Marty Fox dzięki wsparciu nastoletnich przyjaciół i dorosłych, odważnie podejmują walkę z krzywdzącymi oskarżeniami, udowadniając przy okazji nastoletniemu czytelnikowi, że sytuacji można znaleźć wyjście.
W powieściach drugiej grupy – Karolina XL oraz Karolina XL zakochana – czytelnik poznaje bliżej postać koleżanki Kaśki z powieści Kaśka Podrywaczka. Karolina znacznie różni się wyglądem od innych dziewcząt w swoim wieku. Jest osobą z nadwagą przez
co od najmłodszych lat spotykała się z docinkami rówieśników. Karolina jak każda nastolatka marzy o pierwszym uczuciu i akceptacji rówieśników. Kiedy spotyka na stacji benzynowej starszego, przystojnego chłopaka szybko zakochuje się bez pamięci. W swojej
naiwności nie widzi zagrożeń jakie niesie ze sobą ta znajomość. Nastolatka myśli o tym,
aby zaimponować rówieśniczkom znajomością ze starszym mężczyzną. Pomimo swojej
tuszy chce poczuć się atrakcyjna i kochana. Poznany na stacji benzynowej Chris okazał się
fascynatem otyłych kobiet, czerpiącym przyjemność z przesadnego dokarmiania swojej
partnerki. Już na drugim spotkaniu żąda od nastolatki dowodu miłości.Karolina, naiwnie
wierząc w czystość intencji mężczyzny, zgadza się na seks. Po tym akcie kontakt między
młodymi ludźmi się urywa, dziewczyna nie może w żaden sposób skontaktować się z
Chrisem, w końcu pojmuje, że została wykorzystana. Nastolatka nie radząc sobie z sytuacją zaczyna kompulsywnie się objadać. Ostatecznie za namową matki i babci Karolina
rozpoczyna terapię u psychologa.
Historia Karoliny jest doskonałą ilustracją dla przedstawienia nastolatkom niebezpieczeństwzwiązanych z przedwczesną inicjacja seksualną z nieodpowiednim partnerem
oraz problemu zaburzeń odżywiania. Powieść Karolina XL zakochana przedstawia relację
budzącą się pomiędzy tytułową bohaterką a Kamilem, uczniem tej samej klasy. Autorka
przedstawia postać chłopca, którego ojciec jest alkoholikiem. Kamil i jego matka są także
bici. Chłopiec wstydzi się swojego ojca, nie potrafi zrozumieć bierności matki, która nie
robi nic, aby poprawić ich sytuację rodzinną. Ponad to obojętność ze strony sąsiadów i
środowiska sprawia, że osamotniony w swoich problemach nastolatek szuka wsparcia
wśród rówieśników należących do LOVE. O swojej skomplikowanej relacji uczuciowej z
ojcem Kamil mówi:
Gdybym go jeszcze kiedyś spotkał, powiedziałbym, że go nienawidzę, ale też kocham, i jeśli on mnie tez nienawidzi i kocha to niech coś zrobi ze swoim życiem, niech idzie
na leczenie, niech spróbuje żyć w trzeźwości, niech sobie powie, patrząc w lustro, że jest
alkoholikiem, a alkoholizm jest chorobą, więc musi się leczyć14.
Kolejne dwie powieści - Iza Anoreczka oraz Iza Buntowniczka, znów poruszają problem zaburzeń odżywiania u nastolatek. Tym razem jednak czytelnik poznaje ambitną i
upartą nastoletnią Izę, która planując karierę w świecie mody ciągle się odchudza. Wspierana przez matkę – właścicielkę salonu piękności –bohaterka powoli poznaje realia rządzące światem show-biznesu. Iza nie jest lubiana przez rówieśników, dzięki swoim docinkom
wobec otyłej Karoliny w szkole zyskała sobie miano „wredniary”. Jednak klasowy wizerunek Izy jest jedynie „maską” zakładaną przez osamotnioną dziewczynę, pragnącą przy14
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jaźni i zrozumienia. Bohaterka pochodzi z rozbitej rodziny. Po rozwodzie rodziców nastolatka mieszka w dwóch domach, po tygodniu z matką i ojcem. Iza czuje się zagubiona, a
zapracowani i bogaci rodzice nie mają czasu na rozmowę z córką. Matka koncentruje się
na planowaniu kariery nastolatki. Realizując własne niespełnione ambicje, nie dostrzega
coraz większych problemów zdrowotnych Izy, która ma wyraźne oznaki niedożywienia.
Ojciec natomiast, po rozwodzie ożenił się powtórnie i zapewniwszy córce wszelkie wygody i dobra materialne, poświęcił się karierze zawodowej. Jedyną dorosłą osobą, która wykazuje wyraźne zainteresowanie problemami nastolatki jest jej macocha –Eliza. Dzięki
rozmowom z macochą Iza otwiera się na rówieśników, pojmuje czym jest dorosłość, bliskość oraz zaczyna dostrzegać, że kariera modelki nie jest wcale jej marzeniem.
Problematyka powieści opowiadających historię Izy koncentruje się wokół kryzysu
współczesnej rodziny. Marta Fox opisuje rzeczywistość z perspektywy dziecka rozdartego
pomiędzy dwojgiem rodziców, cierpiącego nie tylko z powodu braku jednego miejsca do
życia, ale również braku zrozumienia. Zamknięta w „złotej klatce” bohaterka Maty Fox
poszukując akceptacji i własnej tożsamości, stara się spełniać ambicje matki, przyjmując je
jako swoje. Prawdziwe uczucia nastolatki są tłumione, co skutkuje rozgoryczeniem i złośliwym stosunkiem do rówieśników. Drugim ważnym zagadnieniem poruszonym przez
pisarkę jest problem anoreksji i bulimii. Autorka zwraca uwagę na istnienie realnego zagrożenia jakie niosą za sobą te choroby. Powieści o Izie i Karolinie to dwa przeciwległe
bieguny tego samego problemu, jakim jest brak tolerancji wobec osób o odmiennym wyglądzie. Promowane przez media i kulturę masową wzorce „idealnej kobiety”, wpędzają
podatne na sugestię nastolatki w niebezpieczną grę, powodując kompleksy i obniżone poczucie własnej wartości.
Krótka analiza przywołanych powieści,autorstwa jednej z czołowych, współczesnych
pisarek utworów młodzieżowych wskazuje, iż powieść dla dziewcząt w obecnej formie nie
utraciła swojego dydaktycznego charakteru. Pomimo, iż moralizatorski ton nie jest wyrażony
wprost, a rozwiązania nastoletnich problemów bohaterek, nie zawsze są najprostszymi z możliwych, to jednak czytelnik może wyciągnąć dla siebie naukę. Ukazywane w powieściach dla
dziewcząt problemy często nie są tylko skutkiem indywidualnych decyzji bohaterów, ale także dotyczą zasad funkcjonowania społeczeństwa i rzeczywistości w jakiej przyszło żyć młodych ludziom. Schemat fabularny książek Marty Fox wpisuje się w tradycyjne wyznaczniki
powieści dla dziewcząt, takie jak dziewczęcy bohater, pierwszoosobowa narracja czy optymistyczne zakończenie. Katowicka autorka łączy zatem w swojej twórczości tradycję z nowoczesnością i aktualną tematykę z klasyczną formą.
Streszczenie
Ostatnie dziesięciolecia XX wieku przyniosły znaczny rozwój powieści dla dziewcząt
nie tylko pod względem ilościowym, ale również tematycznym. Pisarze zaczęli poruszać problemy dotyczące współczesnego młodego pokolenia. Przełamywano tematy tabu i zupełnie
zmienił się proponowany model bohaterek. Formalne ramy gatunku uległy rozluźnieniu i
znacznie zatarła się granica pomiędzy powieścią dla dziewcząt a powieścią dla kobiet. W
związku z tym, w tego rodzaju prozie, obserwujemy tendencje do poruszania tematów, które
wprowadzają młodego czytelnika w trudne życie świata dorosłych. W założeniu autorów ma
być to swojego rodzaju forma przygotowania młodych czytelniczek do niełatwego życia oraz
przeżywania dramatów, które niejednokrotnie mogą stać się ich udziałem. Są to książki ujawniające część gorzkiej prawdy o kryzysie współczesnej rodziny, mówiące o trudnościach w
zaakceptowaniu rozwodów rodziców oraz ich nowych życiowych partnerów, o obojętności
dorosłych na problemy dzieci. Najwięcej kontrowersji w powieściach dla dziewcząt wywołuje
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tendencja do całkowitego zrywania z tradycją ulepszania świata, ujawniania nieraz bardzo
gorzkiej prawdy o życiu oraz poruszania tematów traktowanych do tej pory jako tabu. Dlatego
też, w dzisiejszej powieści adresowanej do młodej czytelniczki coraz częściej mamy do czynienia z bohaterkami borykającymi się z problemami bliskimi odbiorcy. Postaci literackie
przeżywają rozmaite klęski, często jest to wykluczenie z rodziny, molestowanie seksualne,
prostytucja, narkomania, przemoc, również przemoc w Internecie.
Summary
The novel for girls in view of youthproblems
The last decade of the twentieth century brought a significant development of the
novel for girls not only in terms of quantity, but also thematically. Writers began to address
the issues concerning the contemporary young generation. Breaking taboos and completely
changed the proposed model heroines. Formal framework species were loosening and far
blurred the line between novel novel for girls and women. Therefore, in this kind of prose,
we observe a tendency to move around the topics that introduce young readers to the hard
life of the adult world. In principle, the authors want is a kind of form of preparing young
readers to a difficult life and live dramas, which often can get their share. They are part of
a book revealing the bitter truth about the crisis of the modern family, talking about the
difficulties in accepting the divorce of parents and their new life partners, of indifference to
the problems of adult children. The most controversial novels for girls induces a tendency
to completely breaking with the tradition of a better world, revealing sometimes very bitter
truth about the life and moving subjects treated so far as taboo. Therefore, in today's novel
addressed to young or-telniczki we are increasingly faced with heroines struggling with the
problems of relatives of the recipient. Literary characters are experiencing a variety of
disaster, it is often excluded from family, sexual harassment, prostitution, drug addiction,
violence, the violence on the Internet.
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Literacki obraz narkomana i środowiska, w którym żyje.
Terapeutyczna funkcja literatury podejmującej ten problem
1. Narkomania - problem społeczny.
Uzależnienie od narkotyków stało się współcześnie problemem społecznym, który
przybrał ogromne rozmiary. Pojęcie środków uzależniających uległo dużemu rozszerzeniu.
Współczesną plagą są nie tylko narkotyki, czy dopalacze, ale też papierosy, nadużywane leki
uspokajające i napoje energetyzujące. Według terapeutów współcześnie najniebezpieczniejsze są dopalacze, ponieważ przez swój syntetyczny skład są dużo bardziej toksyczne niż
narkotyki w czystej postaci. Grupą najbardziej zagrożona wg. badań Centrum Profilaktyki
Społecznej PREMIUM z 2013 roku są osoby do 30 roku życia1. Wiele czynników wpływa
na tą zatrważającą sytuacje m.in. rozluźnienie obyczajów, swoboda społeczna a także dezintegracja życia rodzinnego (zmniejszona kontrola na dziećmi)*2. Co rusz w mediach słyszymy o gwiazdach, celebrytach, a nawet sportowcach uzależnionych od narkotyków (najsłynniejsze ofiary narkotyków to: Marilyn Monroe, Elvis Presley, Michael Jackson, Whitney
Houston, Amy Winehouse i wielu innych). A są to przecież idole nastolatek, nic więc dziwnego, że młodzież tak beztrosko podchodzi do tematu uzależnienia. Tak trudno im zauważyć
granicę zabawy, rozluźnienia od uzależnienia. Młodym ludziom wydaje się, że mają kontrolę
nad swoim życiem i w każdej chwili mogą się zatrzymać, niestety jest to największe złudzenie i usprawiedliwienie zażywania środków odurzających.
Terapia każdej osoby uzależnionej rozpoczyna się od samouświadomienia problemu.
Pomocą na tym etapie terapii mogą służyć nie tylko wykwalifikowani terapeuci, ale też
książki - autentyczne relacje narkomanów. Pełnią funkcję kliniczną, pozwalając pacjentowi
na „wgląd” w siebie, co może doprowadzić do zmiany jego sytuacji psychicznej. Małgorzata
Michta twierdzi, że odpowiednio dobrana książka przyczynia się do kształtowania pożądanych postaw i cech charakteru oraz ułatwia realizowanie wytyczonych przez nas celów wychowawczych. Takimi celami stawianymi wobec wychowania przez literaturę mogą być
cele terapeutyczne, gdyż dawno już zauważono, że książka działa kojąco i jest jednym ze
środków, który pomaga zapomnieć o codzienności, stanowi relaks w ciągłym pośpiechu i
nerwowości. Może też łagodzić cierpienia spowodowane chorobą, bądź innymi zaburzeniami, pomóc w rozwiązaniu niejednego trudnego problemu, przywrócić równowagę wewnętrzną, poprawić samopoczucie. Odpowiednio dobrana lektura służy człowiekowi do
samorealizacji, pomaga w samookreśleniu, ułatwia zmianę własnych przekonań, pomaga w
znalezieniu nowych celów życiowych3. Uznanie książek za pełnowartościową pomoc terapeutyczną spowodowało duże zainteresowanie literaturą podejmującą temat narkomanii.
Warto bliżej przeanalizować wartość poszczególnych pozycji książkowych.
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M. Jędrzejko, prezentacja Nowe narkotyki i dopalacze, (online) www: cps.edu.pl (dostęp
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2. Narkomania w literaturze europejskiej
Analizę literackich obrazów narkomanii rozpocznę od przytoczenia fragmentu
książki Marka Kotańskiego: Narkomania to termin, który kojarzył się nam przez dziesiątki
lat z najgorszymi sprawami gatunku ludzkiego, przyrównywane do zbrodni, zboczeń i moralnego dna. Tak naprawdę jest to określenie okrutnego w swej wymowie stanu duszy i
ciała człowieka, który nie potrafi żyć we współczesnym świecie, wymagającym bezwzględnego przystosowania się do napięć, konfliktów, szczurzego wyścigu, którego upragnionym
końcem ma być za wszelką cenę sukces (...).4.
Kiedy myślimy o osobie uzależnionej jawi nam się obraz kloszarda, biedaka, brudnego kryminalisty, a tymczasem często po narkotyki sięgają młodzi ludzie pochodzący z
tzw. „dobrych domów”. Bohaterowie książek, które będą materiałem analizy w tym artykule to większości 15-17-latkowie z doskonałą perspektywą na przyszłość. Dlaczego zatem sięgają po środki odurzające? Życie każdego z tych młodych narkomanów pisze osobną historię, ale w każdym przypadku niestety źródło nałogu leży w świecie dorosłych.
Brak właściwego zainteresowania dzieckiem, brak czasu na rozmowę, nadmierne skupianie się na swoich problemach, zapracowanie, czy inna krzywda wyrządzona dziecku może
zaowocować jego ucieczką w początkowo beztroski i przyjemny świat nirwany. Rodzice
powinni być odpowiedzialni za życie swoich dzieci i nawet przy ich sprzeciwie zapobiegać
ich autodestrukcji.
Pierwszą książką, która w sposób bardzo otwarty i szczery przedstawia losy staczania się młodej dziewczyny po stoku uzależnienia są wyznania niespełna 15-letniej Christine zatytułowane: „My, dzieci z dworca Zoo”. Książka ta jest wręcz kultowa, większość
młodych ludzi ją czyta, analizuje, ale niestety nie zawsze wyciąga z tej historii odpowiednie wnioski.
Książka jest zbliżona w swojej konstrukcji do sprawozdania z wydarzeń. Jest to bardzo szczegółowa relacja głównej bohaterki, którą spisało dwóch dziennikarzy niemieckiego pisma "Stern". Ich zapiski ukazały się najpierw na łamach magazynu, później zostały
zebrane, uporządkowane i opublikowane w wydaniu książkowym. Ukazanie się, takiej
powieść w latach siedemdziesiątych wywołała ogromny szok obyczajowy, najpierw w
społeczeństwie niemieckim, później, wskutek dużej popularności, na całym świecie, w tym
też w Polsce. „My, dzieci z dworca ZOO” od początku cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród odbiorców różnych środowisk. Z czasem doczekała się również adaptacji filmowej - autorem scenariusza był Herman Weigel, film wyreżyserował Uli Edel, premiera
odbyła się w 1981 roku. Akcja książki rozgrywa się w Berlinie Zachodnim, w którym wychowuje się główna bohaterka Christina. Większą część dnia nastolatka spędza wraz z
rówieśnikami na ulicy w gronie zbuntowanej wobec świata dorosłych młodzieży. Z nudów
i barku zajęcia bohaterka zaczyna sięgać po alkohol i narkotyki. Odurzenie pozwala jej
choć na chwilę zapomnieć o codziennych problemach i melancholii dnia codziennego.
Pewnego dnia Christiane zażywa swoją pierwszą działkę heroiny. Bardzo szybko dochodzi
do uzależnienia. Aby zdobyć pieniądze na narkotyki, zaczyna się prostytuować. Autentyczna i szczera opowieść Christiane, ukazuje w bardzo szczegółowy sposób losy dziecka,
które zamiast cieszyć się beztroskim dzieciństwem zmienia się w koszmar. Powieść „My,
dzieci z dworca ZOO” była pierwszą książką, która opisywała brzydki i upodlony świat
narkomanów bez literackich ozdobników. Wstrząsała swą autentycznością i uświadamiała
wagę problemu dorosłym. Książka spełnia funkcję terapeutyczną, ale i ostrzegawczą dla
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młodzieży i rodziców. Jej wydanie wywołało burzę obyczajowo-społeczną, ale autorzy tak
tłumaczyli potrzebę jej publikacji:
Historia Christine F. więcej mówi o sytuacji wielkiej części młodzieży w naszym kraju niż najbardziej nawet starannie udokumentowany raport. Christine chciała tej książki,
ponieważ jak niemal wszyscy narkomani odczuwa przemożną chęć przełamania wstydliwej
zmowy milczenia wokół plagi tego nałogu wśród plagi tego nałogu5.
Książka „My, dzieci z dworca ZOO” utorowała szlaki innym tematycznie podobnym utworom. Jana Frey również spisała autentyczną historię dziewczyny uzależnionej od
narkotyków „Odlot na samo dno”. Każda książka Jany Frey poprzedzona jest długimi
rozmowami z bohaterami, co pozwala autorce wnikliwie przedstawić złożoność psychiki
każdego człowieka. Jej książki nie skupiają się na obszernych opisach, a najistotniejsze
jest w nich to, że dotyczą problemów młodych ludzi. Jedną z takich książek jest „Odlot na
samo dno”. Opowiada historię szesnastoletniej dziewczyny Marie, która niepostrzeżenie,
ale szybko uzależnia się od narkotyków. Jest to dziewczyna pochodząca z tzw. „normalnego” domu. Ma oboje kochających się rodziców, którzy interesują się życiem i wykształceniem córki. Jest szczęśliwą nastolatką, podkochująca się w synu przyjaciółki swojej matki.
Leon jest dla niej jak brat, często bywa gościem w jej domu, spędzają ze sobą dużo czasu.
Jest też prawdziwym przyjacielem i jednocześnie obiektem pierwszych, młodzieńczych
uczuć. Jest lubiana wśród szkolnych kolegów i koleżanek, corocznie pełni funkcję przewodniczącej klasy. Sytuacja się zmienia, gdy do klasy dochodzi nowa dziewczyna, która
zabiera jej Leona. Zagubiona Marie szuka akceptacji wśród nowopoznanych przyjaciół ze
starszych klas. Tam znajduje nowa sympatię Malte, który stopniowo wprowadza ją w
świat inicjacji narkotykowej i seksualnej. Historia, tego chłopca jest równie dramatyczna
jak Marie. Jest on dzieckiem bardzo zapracowanych, rozwiedzionych rodziców, którzy
zapewniają mu tylko potrzeby materialne, zapominając o potrzebie miłości. Autorka wyraźnie pokazuje, jak z biegiem czasu młody człowiek popada w nałóg. Dzięki tej książce
możemy nie tylko przyjrzeć się, jak dziecko upada coraz niżej i jak doprowadza się do
stanu upodlenia, ale również dowiedzieć się, jak się wtedy czuje, co myśli i o czym marzy.
Lektura ta jest dobra zarówno dla rodziców, jak i dla młodych ludzi. Dorosłych może przestrzec przed niebezpieczeństwami czyhającymi na ich dzieci, młodzieży natomiast daje do
myślenia, kiedy może być o jeden krok za daleko, za daleko by wrócić do normalności ze
szpon uzależnienia. Bohaterka tak wraca pamięcią do swoich przykrych doświadczeń:
Najgorsze są noce. Wtedy czasami nie mogę tego wytrzymać. Dopadają mnie wspomnienia. Wszystko znowu powraca. Chłód, dziwaczne, bezbarwne cienie, drzewa ze ślepiami[…] nigdy nie przypuszczałam, że coś takiego może mi się przytrafić. To znaczy, nie
jestem przecież głupia. My, dzieci z dworca ZOO przeczytałam, mając trzynaście lat, zresztą wszyscy wiedzą, że narkotyki to prawdziwe świństwo… a jednak przytrafiło się to właśnie mnie6.
Inną książką opisująca problemy młodzieży jest opowieść siedemnastoletniego Nicka McDonella „Odlot”. Wyróżnia się ona ciekawą konstrukcją fabularną:
McDonell wybrał jako metodę pisarską swoisty collage sytuacji, dialogów, zdarzeń i
refleksji, które w sumie dają przerażający oraz samotności siedemnastolatków, ich opuszczenia, braku nadziei i pospolitej głupoty, która z porządnej dziewczyny robi narkomankę,
a z inteligentnego chłopaka bezmyślnego zabójcę7.
5
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Książka przedstawia życie współczesnej amerykańskiej młodzieży, w bardzo nietuzinkowy sposób. Nie skupia się tylko na problemie narkomanii, ale wszystkich problemach
trapiących znudzoną życiem młodzież. McDonell opisuje cztery dni z życia młodych amerykanów w sposób autentyczny, bez zbędnej analizy, wartościowania i poetyczności. Jest
to o tyle wiarygodne, że autor pisze o sobie, o swoich kolegach i przyjaciołach, o swoim
życiu i doświadczeniach z dzieciństwa. Choć w zasadzie dzieciństwa, nie miał, bo bogaci
rodzice byli zajęci karierą, podróżami i realizacją własnych planów, a chłopiec otoczony
niańkami i opiekunami nie był integralna częścią ich świata. Świat penthousów na Park
Avenue staje się złotą klatką dla zostawionych samym sobie dzieciom. Mają wszystko,
prócz opieki i troski rodziców, jest to impuls prowokujący do sięgnięcia po narkotyki.
Nick McDonell pokazał, to o czym była mowa we wstępie powyższego artykułu - narkomani to nie tylko ludzie pochodzący z nizin społecznych, to również bogaci, wykształceni,
doskonale zapowiadający się młodzi ludzie, którzy zagubili się na ścieżce swojego życia, a
dorośli nie dostrzegli tego w porę.
3. Narkomani w literaturze polskiej.
Wiele lat po ukazania się książki „My, dzieci z dworca ZOO” w Polsce zostało opublikowane dzieło autorstwa Krystyny Karwickiej i Andrzeja Ochremiaka, pod tytułem:
„My, rodzice dzieci z dworca centralnego”. Trudno nie dostrzec związku z omówioną na
początku pozycją, widoczna jest ona już w samym tytule. Książka „My, rodzice dzieci z
dworca centralnego” również dotyczy rozszerzającej się narkomanii wśród młodzieży,
jednak na plan pierwszy wysuwają się przeżycia rodziców, którzy postanowili walczyć o
życie swoich uzależnionych dzieci. Pierwsza część książki składa się z autentycznych
rozmów z rodzinami narkomanów, druga - to rozmowa współautorów. Część trzecia i
czwarta zawierają omówienie podstawowych pojęć związanych z uzależnieniem i narkomanią oraz adresy instytucji i organizacji, do których można się zwrócić o pomoc. Autorzy
starają się uzmysłowić czytelnikom, że rodzice często nie poświęcają dostatecznej uwagi
swoim dzieciom. Ufają w ich rozsądek i wierzą, że dali im dobry „kręgosłup” moralnowychowawczy by potrafili przeciwstawić się zagrożeniom. Niestety takie przekonanie
prowadzi do grzechu zaniechania, który kończy się często tragicznie. Lekceważenie objawów np. późnych powrotów dziecka do domu, zamknięcia emocjonalnego, unikania kontaktu z rodziną może doprowadzić do zastraszających konsekwencji. Karwicka i Ochremiak przedstawiają czytelnikom autentyczne wypadki z życia kilku polskich rodzin. Poznajemy ludzi żyjących z wielkimi wyrzutami sumienia, bo nie dostrzegli w porę, że ich
dzieci zostały złapane w szpony narkotyków. Towarzyszy im poczucie strachu i bezradności. Monologi zostały silnie nacechowane pod względem emocjonalnym, są w stanie poruszyć nawet najmniej wrażliwych odbiorców. Interesującym zabiegiem jest zrezygnowanie
przez Karwicką i Ochremiaka z odautorskiego komentarza. Dla autorów liczy się jedynie
studium destrukcyjnej dla całej rodziny sytuacji, momentu, gdy dziecko zatraca się w nałogu. „My, rodzice dzieci z dworca centralnego” ukazuje heroiczną walkę rodziców o
swoje dzieci. Powieść jest bardzo ciekawa, bo pokazuje tragizm sytuacji, od strony rodziny
osoby uzależnionej, co ma wymiar jeszcze bardziej tragiczny, ponieważ rodzice i bliscy
żyją z ogromnym poczuciem winy. W finałowej scenie pojawia się moralne pouczenie,
aby pomagać a nie odsuwać się od osób uzależnionych. Terapeuci wielokrotnie podkreślają, że uzależnione dzieci trzeba bardzo mocno kochać, chociaż się wyrywają i wymykają z
troskliwych ramion rodziców, to obowiązkiem dorosłych jest bezgraniczna, bezinteresowna miłość:
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(...) kocham Cię i bardzo mi na Tobie zależy, lecz jeśli jesteś pod wpływem narkotyków,
nie możesz liczyć na pomoc z naszej strony, to jest Twój dom, ale nie dom narkotyków8.
Innym polskim dziełem, ukazującym mechanizmy i przyczyny zjawiska narkomanii
jest „Pamiętnik narkomanki” Barbary Rosiek. Stanowi autentyczną opowieść o losach
samej autorki, która będąc nastolatką uzależniła się od narkotyków i przeszła przez piekło.
Optymistyczny wyraz tej historii niesie fakt, że bohaterka, jako jedna z nielicznych uwolniła się od nałogu. „Pamiętnik narkomanki” to historia Basi, która pokazuje, że człowiek
uzależniony jest bardzo słaby, jego umysł jest tak zatruty, że aby zdobyć towar jest gotowy
niemalże na wszystko. Nałóg zrzuca człowieka na dno, a tam kończy się człowieczeństwo.
Bohaterka traci kontakt z rzeczywistością, traci przyjaciół. A wszyscy znajomi pochodzący
ze środowiska narkomanów odeszli. Wyznania prowadzone są w formie notatek z codzienności, ułożonych w kolejności chronologicznej, opatrzonych datą i godziną, co podkreśla autentyzm i ułatwia odbiorcy zorientowanie się, kiedy miały miejsce przedstawiane
wydarzenia. Na początku bohaterka jest przeciętną czternastoletnią dziewczyną, uczęszczająca do jednej z warszawskich szkół, ale czuje się niezrozumiana w gronie otaczających
ją rówieśników. Pewnego dnia poznaje kilkuosobową grupę outsiderów. Są starsi od naszej
bohaterki i szybko jej imponują. Zaczynają spotykać się coraz częściej, dziewczyna zaczyna zaniedbywać szkołę i coraz rzadziej bywa w domu. Pewnego dna zażywa pierwszy
narkotyk, jest to jej pierwsza komunia. Czuje się wtedy lżejsza, szczęśliwsza i zapomina o
troskach. Szybko decyduje się na kolejne działki. Pieniądze na narkotyki otrzymuje od
rodziców, którzy nieświadomi kłopotów córki comiesięcznie wypłacają jej kieszonkowe.
Zauważają problem dopiero gdy, Baśka zmienia się zewnętrznie, jest wychudzona i blada.
Wtedy chcą ją umieścić w ośrodku odwykowym, ale córka ucieka z domu. Ucieczka ta
stanowi dla dziewczyny swoiste katharsis, postanawia walczyć i za wszelką cenę wyjść z
nałogu. Choć nie jest to łatwe, po długich i trudnych pobytach w zakładzie psychiatrycznym, a później w ośrodku odwykowym bohaterka wygrywa z nałogiem.
Odrodziłam się z własnej słabości, z bezradności wobec świata. Nastąpiło wyzwolenie i stałam się sobą. Połączyłam w sobie sprzeczności. Kocham. Krzyk rannego ptaka
budzi się we mnie. WITAJ ŻYCIE9.
Podobną powieść - wyznanie narkomanki stworzył Jan Paweł Krasnodębski. Tytułowa „Stokrotka” to młoda dziewczyna, która pogrąża się w nałogu. Chce się wyrwać z
nudnej codzienności i wpada w tak zwane "złe towarzystwo". Początkowo zaczyna się
bardzo niewinnie i naiwnie. Znudzona życiem młoda dziewczyna, pochodząca z pełnego
domu odnajduje sens i lekkość życia w środkach odurzających. Autor przedstawił schemat
całej drogi staczania się w otchłań uzależnienia. Tracenie kontaktu z rodziną i zamykanie
się na bliskich jest pierwszym symptomem uzależnienia. Autor przedstawił szczegółowy
opis przeżyć wewnętrznych bohaterki, podobnie jak w wyżej analizowanych książkach,
tak i w tej narrator jest utajony, nie komentuje i nie ocenia. Przedstawia tylko fakty. Daje
to poczucie autentyczności i wiarygodności. Stokrotka jest dziewczyną, która rozpaczliwie
woła o pomoc, a jedynym jej prawdziwym przyjacielem jest pies Nobel, który dosłownie i
w przenośni ratuje jej życie.
Byłam narkomanką, odtruli mnie, powiedzieli, że wyleczyli i że miałam wielkie
szczęście, bo nie mam hifa. Cos mi się jeszcze musi wyrównać w mózgu i biorę jakieś prze-
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K. Karwicka, A. Ochremiak, My, rodzice dzieci z dworca centralnego, Warszawa 2000, s.26.
B. Rosiek, Pamiętnik narkomanki, Warszawa 2003, s.304.

klęte neuroleptyki. Wiesz, chyba powoli zbieram się do kupy. Chociaż smutek, smutek, smutek. I tyle śmierci (…)Ale już miesiąc od szpitala i jestem na czysto10.
Temat narkomanii wśród młodzieży podejmuje też Anna Onichimowska w swojej
książce pt. „Hera moja miłość”. Jest to wzruszająca opowieść o młodzieży, która czuje się
nierozumiana przez otoczenie, osamotniona. Bohaterem książki jest siedemnastoletni Jacek, pochodzący z „normalnej”, bogatej czteroosobowej rodziny. Jest chłopcem bardzo
inteligentnym i wrażliwym, interesuje się filmem i fotografią. Marzy o studiowaniu psychologii. Rodzice bardzo dbają o swoich synów, ciężką pracą zapewniają im wysoki standard życia: jacuzzi, solarium, trzystumetrowy dom, a nawet własna służącą. Niestety jest
to opłacone barkiem czasu dla dzieci. Nic więc dziwnego, że gdy Jacek poznaje Dankę,
której życie zdecydowanie różni się od złotej klatki, w której uwieziony jest bohater.
Szybko ulega zafascynowaniu swobodą, barkiem wymagań i skrajnym pesymizmem koleżanki. Dzięki niej poznaje świat narkotyków. Dziewczyna namawia Jacka do spróbowania
używek, bo one sprawiają, że świat wydaje się lepszy. Nowa znajoma i narkotyki powoli
zaczynają mu zastępować najbliższych. Ucieka od tego wszystkiego, czego zazdrości mu
koleżanka, od bogatych rodziców, pięknego domu, i wygód materialnych. Uzależnienie
Jacka działa destrukcyjnie na całą rodzinę. Zdenerwowana matka nie rozstaje się z papierosem, a ojciec coraz częściej zagląda do butelki. Sytuacja w domu negatywnie wpływa na
młodszego syna, który kradnie bratu skręta i podczas haju chcąc mieć szyję długą, jak żyrafa, rozciąga ją zakładając sobie sznur na szyje. Koniec jest tragiczny, chłopiec się udusił.
Jacek oskarża się śmierci brata. Nie znajduje oparcia w pogrążonych w bólu rodzicach,
którzy sami nie mogą sobie poradzić z rozkładem rodziny i łączących ich więzi. W utworze pojawiają się też inni bohaterowie uwikłani w szpony uzależnień. Chłopiec, który ćpa
amfetaminę, bo ona sprawia, że łatwiej przyswaja wiedzę, a marzy o zrobieniu kariery
naukowej. Niestety pewnego dnia jego historia też kończy się tragicznie - przedawkował.
Autorka pokazuje też życie, dwóch molestowanych przez ojca sióstr Komety i Doroty.
Pierwsza z nich, słabsza psychicznie Kometa, przez traumatyczne przeżycia z dzieciństwa
stacza się na dno. Żeby zdobyć działkę narkotyku zrobi wszystko, sprzeda godność, ciało,
a nawet duszę. Jej siostra Dorota znajduje inne zapomnienie, całkowicie poświęca się nauce. Stara się o stypendium studenckie w Hiszpanii. Jej przykład pokazuje, że trudno się
odnaleźć w rzeczywistości z tak traumatycznym bagażem doświadczeń, ale jest to możliwe, trzeba tylko znaleźć sobie jakiś cel w życiu. Jacek stoi nad przepaścią. Nie przyjmuje
do wiadomości, że jest uzależniony, że z tej drogi powrót jest bardzo trudny. Na szczęście
w ostatnim momencie zrozumiał, jaką wartość ma życie. Poddaje się leczeniu, udaje mu
się zwyciężyć ze swoją słabością. Niestety nic już nie jest takie same, jego świat się drastycznie zmienił. Rodzina, którą znał sprzed czasu uzależnienia, nie istnieje.
Książka jest bardzo wzruszająca, pokazuje jak łatwo narkotyki mogą zniszczyć rodzinę. Wymowny jest też tytuł książki, zestawienie trochę oksymoroniczne nasuwa skojarzenie, że człowiek uzależniony ponad wszystko kocha narkotyki. Nic nie jest dla niego
większą wartością, a jedynym celem życia zdobycie kolejnej działki.
Sama autorka tak wyjaśnia powstanie tej niezwykle przejmującej książki:
Najgorsze, że ta historia zdarzyła się naprawdę. Przeczytałam jej krótki opis i od tej
pory prześladuje mnie nocami. Nie uwolnię się od niej póki jej wam nie opowiem. Składam
ten świat po kawałku, ponieważ lustro, w którym się kiedyś odbijał, rozpadło się w drobny
mak. Bo wystarczy, że zabraknie jednego kawałka puzzli, a obraz nigdy nie będzie kompletny. Długo się zastanawiałam, jaka powinna być ta książka. Odpowiedź znalazłam pod10

J. P. Krasnodębski, Stokrotka, Katowice 2003.
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czas rozmowy z pewnym narkomanem. Zdradzał mi bez oporów rozmaite szczegóły związane z ćpaniem, lecz gdy spytałam go o dom, okazało się, że "tego tematu poruszać nie
będziemy". Zdecydowałam się wówczas opowiedzieć o tym, co zwykło być milczeniem11.
Ku podsumowaniu.
Temat narkomanii jest bardzo poważny nie dziwi, więc fakt, że powstaje tyle książek, artykułów i publikacji poruszających ten temat. Niektóre powstają by przestrzec młodych ludzi przed uzależnieniem, a inne by dać siłę tym, którzy już są na tej jednokierunkowej drodze. Niezaprzeczalny jest fakt, że taka literatura pełni funkcję terapeutyczną, a
nawet kliniczną. Może być wykorzystywana, jako element terapii osób uzależnionych.
Wyznania młodych narkomanów powinni też czytać wszyscy rodzice, żeby nie popełniać
błędów wychowawczych, które mogą doprowadzić do przeoczenia ważnych symptomów
zagubienia dziecka. Tym bardziej, że omówione przykłady pokazują, że żadna rodzina nie
może być wykluczona z zasięgu tej „choroby społecznej”. Narkomania nie jest przecież
problemem tylko patologicznych, niewydolnych wychowawczo rodzin. Na szczęście
współcześnie stajemy się, społeczeństwem coraz bardziej świadomym problemu i otwieramy się na pomoc osobom uzależnionym, a książki, w których narkomani są bohaterami
nie wywołują już rewolucji społecznej, tak jak w latach siedemdziesiątych „My, dzieci z
dworca ZOO”. Sytuacja diametralnie się zmieniła w latach dziewięćdziesiątych. Nieświadomi dotąd obywatele, zaczęli uzmysławiać sobie, że narkomania jest potworną chorobą,
doprowadzającą do skrajnego wyczerpania organizmu ludzkiego, przybierającą wręcz
formę epidemii. Schemat upadku każdego z omawianych bohaterów jest podobny: osamotnienie, brak odpowiedniego wsparcia ze strony rodziny, zafascynowanie nową grupą,
narkotyki lekkie aż do całkowitego upadku. Rehab, czyli odwyk jest przywilejem najsilniejszych, słabsi niestety nie wracają z tej drogi, ich koniec jest często bardzo tragiczny.
Wszystkie omówione historie są oparte na autentycznych przeżyciach, są to wyznania narkomanów, którym udała się wyjść z nałogu, ale nie bez strat. Uzależnienie pogrążyło całe
rodziny, młodzieńcze miłości i prawdziwe przyjaźnie. Na zakończenie przytoczę credo
profesora Mariusz Jędrzejko umieszczone na stronie prowadzonego przez niego Centrum
Profilaktyki Społecznej:
Jestem zdecydowanym zwolennikiem wychowania opartego na triadzie dobropiękno-miłość, uczącego dzieci i młodzież szacunku dla największej wartości, jaką jest
życie12.
Streszczenie
Artykuł pt. Literacki obraz narkomana i środowiska, w którym żyje. Terapeutyczna
funkcja literatury podejmującej ten problem pokazuje drogi staczania się młodych ludzi po
ścieżce uzależnienia opisane w literaturze. Utwory takie pełnią funkcję kliniczną, pozwalając czytelnikom na „wgląd” w siebie, co może doprowadzić do zmiany sytuacji psychicznej. Temat narkomanii poruszany jest w literaturze europejskiej, w tym Polskiej, bardzo
często, ponieważ jest to zatrważająco szybko rosnące negatywne zjawisko społeczne.
Słowa kluczowe: narkoman, narkomanka, odlot, uzależnienie, kliniczna funkcja literatury, Jana Frey, Barbara Rosiek, Nick McDonell, Jan Paweł Krasnodębski
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A. Onichowska, recenzja, [w:] Hera moja miłość, Warszawa 2003.
M. Jędrzejko, Credo, www: cps.edu.pl (dostęp 20.02.2016).

Summary
Literary image of a drug addict and the environment which lives in.
The therapeutic role of literature taking up this issue.
Article Literary image of a drug addict and the environment which lives in. The therapeutic function of literature taking up this issue shows up the problem of ways of being
on the slippery by young people along the path of addiction described in the literature. This
kind of books fulfil a clinical role and allow readers for "insight" into each other, what may
lead to a change in the psychological condition. Drug addiction subject is moved in European literature, including Polish, very often, because it is a rapidly growing alarmingly
negative social phenomenon.
Key words: a drug addict, high, an addiction, clinical role of literature, Jana Frey,
Barbara Rosiek, Nick McDonell, Jan Paweł Krasnodębski,
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Dawid Chaba

Prawne formy zapobiegające występowaniu korupcji w administracji publicznej
Wprowadzenie
Korupcja jest problemem, który występuje niewątpliwie w każdym państwie i który
dotyka różnych sfer życia codziennego, w tym politycznego, społecznego oraz gospodarczego. W większości krajów, w tym w Polsce, zjawisko to jest uznawane za jeden z
najważniejszych problemów społecznych, który prowadzi do wielu destrukcyjnych następstw uwidaczniających się zarówno w skali poszczególnych jednostek (skala mikro),
jak i całego państwa (skala makro).
Kwestie te odnoszą się również do funkcjonowania administracji publicznej, która
jest szczególnie narażona na zjawisko korupcji, co może prowadzić do szeregu negatywnych skutków dotykających praktycznie całego społeczeństwa. Związane są one przede
wszystkim z tym, że poszczególne organy administracji publicznej wykonują niezwykle
odpowiedzialne zadania, w tym zadania publiczne, których celem jest np. polepszanie jakości i warunków życia obywateli (realizowanie inwestycji związanych z gospodarką
wodno-kanalizacyjną, infrastrukturą transportową czy mieszkalnictwem), jak również
wspomaganie ich prawidłowego funkcjonowania (pomoc społeczna) czy zwiększanie
szans na rozwój (działania z zakresu kultury, sportu, rekreacji czy edukacji). W ten sposób
w sytuacji, gdy dochodzi do określonych uchybień w ramach realizacji zadań, które są
związane z uwidacznianiem się zjawiska korupcji, niemożliwe staje się prawidłowe ich
wykonywanie. Tym samym znacznie szkodzi to interesowi publicznemu. Ponadto warto
zwrócić uwagę, że występowanie korupcji w administracji publicznej znacznie obniża
poziom zaufania obywateli do jej organów, co z kolei w wielu sytuacjach uniemożliwia
realizowanie określonych zadań, w tym np. w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
czy budżetów obywatelskich.
W związku z powyższym dużego i ważnego znaczenia nabiera prowadzenie skutecznej walki z korupcją uwidaczniającą się w ramach administracji publicznej.
Celem artykułu jest omówienie podstawowych form prawnych zapobiegania występowaniu zjawiska korupcji w administracji. Dzięki temu możliwe będzie zorientowanie się
w tym, w jaki sposób można efektywnie i sprawnie przeciwdziałać korupcji w polskim systemie administracji publicznej, posługując się przy tym określonymi przepisami i rozwiązaniami prawnymi. Ponadto w pracy podjęte zostały zagadnienia odnoszące się m.in. do wyjaśnienia istoty korupcji, przedstawienia form, w jakich może się ona uwidaczniać w ramach
funkcjonowania systemu administracji publicznej, a także podstawowych aktów prawnych
oraz dokumentów, w których zawarte są przepisy będące podstawą walki z korupcją.
1. Istota korupcji w administracji publicznej
Podstawowa definicja korupcji, do której dochodzi w ramach funkcjonowania systemu administracji publicznej, została zawarta w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym1. Z uwagi na to, że jest to najbardziej miarodajna i wyczerpująca definicja tego zjawiska, warto przytoczyć ją w całości. Według wspomnianej
ustawy korupcja to „czyn:

1

Tekst jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 1411, dalej: ucba.
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1) polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej
funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie
lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;
2) polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną
bezpośrednio, lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla
jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w
zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;
3) popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację zobowiązań
względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub
wręczaniu, bezpośrednio lub pośrednio, osobie kierującej jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującej w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub na rzecz jakiejkolwiek
innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i
stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie;
4) popełniany w toku działalności gospodarczej obejmującej realizację zobowiązań
względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na żądaniu lub przyjmowaniu bezpośrednio lub pośrednio przez osobę kierującą jednostką niezaliczaną do sektora finansów
publicznych lub pracującą w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści
dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie
działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie”2.
Korupcja w administracji publicznej, według ucba, dotyczy zatem przede wszystkim
przyjmowania przez urzędników publicznych nienależnych korzyści w zamian za podjęcie
określonego działania lub jego zaniechanie. Odnosi się ona również do żądania od innych
osób tych korzyści, co obejmuje także kwestie dotyczące załatwiania spraw przez poszczególne przedsiębiorstwa.
Z kolei w cywilnoprawnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 4
listopada 1999 r.3, zaznaczono, że korupcja to „żądanie, proponowanie, wręczanie lub
przyjmowanie, bezpośrednio lub pośrednio, łapówki lub jakiejkolwiek innej nienależnej
korzyści lub jej obietnicy, które wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku lub zachowanie wymagane od osoby otrzymującej łapówkę, nienależną korzyść
lub jej obietnicę”4.
W literaturze przedmiotu formułowane są ponadto inne ujęcia odnoszące się do korupcji. Uważa się ją w szczególności za:
a) nadużywanie stanowisk publicznych w celu osiągania prywatnych korzyści,
b) różnorodne działania oraz sytuacje społeczne i stosunki interpersonalne, w ramach których występuje „dawca” oraz „biorca” łapówki,
c) rodzaj patologii społecznej, a więc zachowanie określonej osoby czy instytucji,
które narusza światopogląd i system społeczny akceptowany w danej społeczności,

2

Art. 1 ust. 3a ucba.
Dz. U. z 2004 r. Nr 244, poz. 2443.
4
Art. 2 cywilnoprawnej konwencji o korupcji.
3
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d) akt, w ramach którego osoba odpowiedzialna za ustalony w społecznym systemie
podział dóbr narusza go na czyjąś korzyść, otrzymując w zamian jakąś gratyfikację lub
oczekując jej od osoby korzystającej5.
W ramach administracji publicznej korupcja może przyjmować różnorodne formy.
W szczególności może dotyczyć:
a) łapówkarstwa, a więc dawania bądź przyjmowania łapówki, czyli korzyści, najczęściej finansowej, która jest wręczana danej osobie lub grupie osób w celu osiągnięcia
określonego celu,
b) wykorzystywania majątku publicznego lub środków publicznych dla osiągnięcia
prywatnych bądź osobistych korzyści,
c) płatnej protekcji w ramach obsadzania stanowisk6.
O różnych rodzajach korupcji występującej w ramach administracji publicznej jest
mowa m.in. w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny7. Dotyczy to przede
wszystkim:
a) sprzedajności urzędniczej, czyli przyjmowania korzyści majątkowych bądź osobistych (art. 228 § 1–6),
b) przekupstwa, czyli udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej
funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji (art. 229 § 1–5),
c) płatnej protekcji, a więc pośrednictwa w załatwieniu określonej sprawy w zamian
za uzyskanie korzyści majątkowej lub osobistej (art. 230 § 1–2),
d) czynnej płatnej protekcji, która dotyczy bezprawnego wywarcia wpływu na decyzję,
działanie bądź zaniechanie działania osoby pełniącej funkcję publiczną (art. 230a § 1–2),
e) przekroczenia uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków, co działa na szkodę
interesu publicznego (art. 231 § 1–3),
f) korupcji wyborczej, a więc przyjmowania bądź żądania korzyści majątkowej czy
osobistej w zamiana za głosowanie w określony sposób (art. 250a § 1–3)8.
Wśród najczęściej występujących czynności urzędowych, którym towarzyszą zachowania korupcyjne, znajduje się np. wydawanie koncesji, pozwoleń na budowę czy decyzji o warunkach zagospodarowania bądź o odroczeniu lub umorzeniu podatku, w tym
m.in. wydłużanie w nieskończoność procedury dotyczącej wydawania pozwoleń na budowę. Ponadto korupcja występuje w ramach udzielania zamówień publicznych i organizacji
przetargów, co uwidacznia się np. podczas przygotowywania warunków pod konkretne
firmy czy wybierania firm powiązanych z zamawiającym. Zachowania korupcyjne dotyczą
również gospodarowania mieniem publicznym, np. zbywania składników tego mienia po
zaniżonych cenach, a także funkcjonowania organów nadzorczych (przedłużanie czynności
kontrolnych)9.
Obecnie bardzo ciężko jest dokładnie określić skalę korupcji w administracji publicznej. Wynika to z tego, że bardzo duża liczba przestępstw korupcyjnych nie jest w
5

Ł. Szwejkowski, Korupcja. Wybrane zagadnienia, Centrum Szkolenia Policji, Legionowo
2013, s. 7–8.
6
J. Mańdok, Problematyka antykorupcyjna, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, Katowice 2005, s. 7.
7
Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, dalej: kk.
8
Mapa korupcji. Stan korupcji w Polsce na podstawie danych statystycznych przekazanych
przez służby i organy państwowe za lata 2004-2009, Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w
Legionowie, Warszawa 2010, s. 7.
9
Ibidem, s. 11–12.
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ogóle wykrywana. Według danych przedstawionych przez CBA w „Mapie korupcji 2014”,
w roku tym popełnionych zostało 9354 przestępstw na tle korupcyjnym10, co oznaczało
spory spadek w stosunku do lat poprzednich. Przykładowo w 2010 r. zarejestrowano bowiem 13938 takich przestępstw, a rok później 970311. Wracając do 2014 r., najwięcej
przypadków korupcji dotyczyło przekroczenia uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków (było 3303 takich przypadków), przekupstwa (2304) oraz sprzedajności urzędniczej
(2216)12. Z powyższych danych wynika, iż skala korupcji w administracji publicznej jest
dość spora, co powoduje, że szczególnego znaczenia nabiera skuteczne przeciwdziałanie
temu zjawisku.
2. Podstawy prawne zapobiegania korupcji w polskim systemie administracji
publicznej
Z uwagi na to, że skala korupcji w Polsce jest dość duża, już od wielu lat podejmuje
się działania, których celem jest nie tylko zwalczanie już zaistniałych przypadków czynności korupcyjnych, ale skuteczne im przeciwdziałanie i zapobieganie ich występowaniu.
Temu służyć mają różnorodne akty prawne i dokumenty.
Wśród istniejących aktów prawnych należy wymienić przede wszystkim kk. Zawarto
w nim przepisy dotyczące rozmiarów kar, którym podlegają osoby przyłapane na korupcji.
Bardzo często to właśnie świadomość potencjalnych kar stanowi jedną z najważniejszych
przesłanek tego, że dana osoba czy grupa osób powstrzymuje się od korupcji lub nawet decyduje się na poinformowanie odpowiednich organów o przypadkach takiej korupcji.
Ważne znaczenie w kwestii przeciwdziałania występowaniu korupcji w polskiej administracji publicznej ma także wspomniana już ucba. Podstawowym zadaniem tego organu jest
m.in. rozpoznawanie i zapobieganie przestępstwom związanym z korupcją, co obejmuje głównie prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz analityczno-informacyjnych, jak
również nawiązywanie współpracy z organami i służbami innych państw13.
Kolejnym istotnym aktem prawnym, w którym uregulowane zostały kwestie odnoszące się do przeciwdziałania korupcji w systemie administracji publicznej w Polsce, jest
ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu14. Zawarto w niej przepisy dotyczące m.in. kompetencji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł, a
więc również uzyskanych w następstwie wystąpienia zachowań korupcyjnych15. Warto
tutaj wspomnieć także o ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji16, ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

10

Mapa korupcji 2014. Zwalczanie przestępczości korupcyjnej w Polsce w 2014 r., Centralne
Biuro Antykorupcyjne, Warszawa 2015, s. 7.
11
C. Trutkowski, P. Koryś, Przeciwdziałanie korupcji w praktyce. Polityka antykorupcyjna w
polskiej administracji publicznej, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2013, s. 21.
12
Mapa korupcji 2014..., op.cit., s.7.
13
Art. 2 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 1 ucba.
14
Tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 455.
15
Art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
16
Tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503.
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gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne17, a także ustawie z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych18.
Poza aktami prawnymi, dużą rolę w systemie zapobiegania korupcji w administracji
publicznej w Polsce mają również różnorodne dokumenty. Dotyczy to zarówno tych, które
mają charakter międzynarodowy, jak i dokumentów krajowych. Wśród tych pierwszych
należy wspomnieć o przytaczanej już cywilnoprawnej konwencji o korupcji, jak również o
konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji, przyjętej przez Zgromadzenie
Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 października 2003 r.19. Ponadto ważne znaczenie
mają przyjęte na szczeblu Unii Europejskiej dwie rezolucje Rady Europy – rezolucja nr
(97) 24 w sprawie dwudziestu zasad wiodących w walce z korupcją, przyjęta przez Komitet Ministrów 6 listopada 1997 r., a także rezolucja nr (99) 5 powołująca Grupę Państw
przeciwko Korupcji (GRECO), przyjęta przez Komitet Ministrów 1 maja 1998 r.20.
Z kolei wśród dokumentów krajowych, w których zawarte zostały postulaty i zalecenia odnośnie sposobów przeciwdziałania korupcji w administracji publicznej, znajduje
się przede wszystkim „Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019”,
który został uchwalony przez Radę Ministrów w dniu 1 kwietnia 2014 r. i który jest kontynuacją poprzednich programów, w tym m.in. „Programu Zwalczania Korupcji – Strategii
Korupcyjnej” w latach 2002–2004 (I etap) oraz 2005–2009 (II etap)21. Ponadto należy
wspomnieć o Systemie Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK), który został
opublikowany w 2007 r. przez Krajową Izbę Gospodarczą22.
3. Prawne formy przeciwdziałania występowaniu zjawiska korupcji w systemie
administracji publicznej
Należy stwierdzić, że w Polsce istnieje szereg różnorodnych sposobów i form, których celem staje się przeciwdziałanie korupcji i zapobieganie uwidacznianiu się różnorodnych zachowań korupcyjnych. Wśród nich znajdują się niewątpliwie kary za poszczególne
przestępstwa korupcyjne, które, jak już wspomniano, w wielu przypadkach stanowią skuteczny czynnik odstraszający niektóre osoby przed zachowaniami korupcyjnymi, jak również skłaniający je do informowania odpowiednich organów o zaistniałych przypadkach
korupcji. Katalog tych kar za poszczególne przestępstwa korupcyjne został przedstawiony
w tabeli 1.
Tabela 1. Kary za przestępstwa korupcyjne w systemie administracji publicznej
Kwalifikacja
prawna
prze- Wymiar kary
stępstwa
Sprzedajność
• pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 8 lat
urzędnicza
• w przypadku zachowania stanowiącego naruszenie prawa – poPrzekupstwo
zbawienia wolności od roku do 10 lat
17

Tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584.
Tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, dalej: pzp.
19
Dz. U. z 2007 r. Nr 84, poz. 563.
20
M.
Wypych,
Czym
jest
korupcja?
Informator
prawny,
www.batory.org.pl/ftp/program/...korupcji/.../czym_jest_korupcja.pdf, dostęp: 27 lutego 2016 r., s. 3–5.
21
Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Rządowego Programu
Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019, M.P. 2014 r., poz. 299.
22
C. Trutkowski, P. Koryś, Przeciwdziałanie..., op. cit., s. 57.
18
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• w przypadku przyjęcia korzyści majątkowej znacznej wartości –
pozbawienia wolności od 2 do 12 lat
• w wypadku przestępstwa mniejszej wagi – kara grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do 2 lat
Płatna protekcja
• pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 8 lat
Czynna
płatna • w wypadku przestępstwa mniejszej wagi – kara grzywny, ograniprotekcja
czenia wolności bądź pozbawienia wolności do 2 lat
Przekroczenie
• w przypadku czynu, do którego doszło w celu osiągnięcia korzyści
uprawnień bądź majątkowej lub osobistej – pozbawienie wolności od roku do 10 lat
niedopełnienie
obowiązków
Korupcja wyborcza • pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat
Źródło: opracowanie własne na podstawie art. 228–231 i art. 250a kk.

Groźba pozbawienia wolności nawet do 10 czy 12 lat jest skutecznym czynnikiem
odstraszającym wielu urzędników przed zachowaniami korupcyjnymi. W systemie przeciwdziałania tym zachowaniom ważną rolę pełni także wspomniane już CBA, jak również
przepisy zawarte w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na mocy tych przepisów Generalny Inspektor Informacji Finansowej jest uprawniony do realizacji procedury wstrzymania transakcji bądź blokady rachunku w sytuacji,
gdy powziął uzasadnione podejrzenia, że mogło dojść do korupcji. Ponadto Inspektor ten
ma za zadanie inicjować i realizować szereg zadań dotyczących przeciwdziałania korupcji
w systemie administracji publicznej, w tym głównie tych związanych z przeprowadzaniem
szkoleń dla pracowników urzędów w zakresie prawidłowego reagowania na wszelkie
przypadki zachowań korupcyjnych23.
W ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji określono, że czynem nieuczciwej konkurencji jest „działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi
obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta”24. Wśród
czynów tych ustawa wymieniła m.in. „przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną”25.
Za dokonanie tych czynów przewidziane są kary, które w kk zostały określone względem
przekupstwa. W wielu przypadkach to właśnie wymiar tych kar jest skutecznym środkiem
zapobiegania korupcji w administracji publicznej.
Także ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne odgrywa pewną rolę w systemie zapobiegania
korupcji w administracji publicznej. Związane jest to z tym, że duża część pracowników tej
administracji (dotyczy to np. pracowników urzędów państwowych zajmujących stanowiska
kierownicze, wójtów i burmistrzów, członków zarządów powiatów czy województw oraz pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych zajmujących stanowiska przewodniczącego, jego zastępcy bądź etatowego członka kolegium) nie może:
a) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi
osobami,

23

Art. 4 ust. 1 pkt 1–2, 6 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu.
24
Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
25
Art. 3 ust. 2 w związku z art. 15a ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
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b) zarządzać taką działalnością lub występować w charakterze jej przedstawiciela
bądź pełnomocnika,
c) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa
handlowego (dotyczy to spółek osobowych, a więc jawnej, partnerskiej, komandytowej i
komandytowo-akcyjnej, a także spółek kapitałowych, a więc akcyjnej i z ograniczoną odpowiedzialnością),
d) być zatrudniona lub wykonywać inne zajęcia w tych spółkach, co mogłoby wywołać podejrzenie o stronniczość czy interesowność tych osób,
e) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni
(nie dotyczy to jedynie rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych),
f) być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą,
g) posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji26.
W przypadku naruszenia tych zakazów wobec pracowników administracji publicznej mogą zostać orzeczone określone kary. W przypadku np. pracowników urzędów państwowych zajmujących stanowiska kierownicze karą tą może być rozwiązanie stosunku
pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika, w odniesieniu do pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych zajmujących stanowiska przewodniczącego, jego zastępcy
bądź etatowego członka kolegium – odwołanie ze stanowiska, a w przypadku wójtów i
burmistrzów – wygaśnięcie ich mandatu. Co ważne, większość członków administracji
publicznej jest zobowiązania do składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym, których rzetelność i prawdziwość może być weryfikowana przez CBA. W toku tej weryfikacji
może dojść do wykrycia określonych zachowań korupcyjnych27.
Analizowane przepisy, które zostały zawarte w ustawie o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, odgrywają bardzo ważną
rolę w systemie zapobiegania korupcji w administracji publicznej. Wynika to z tego, że dzięki
tym przepisom duża część urzędników pracujących w tej administracji nie może podejmować
działalności gospodarczej czy mieć jakiegokolwiek udziału w funkcjonowaniu spółek prawa
handlowego. Tym samym znacznie ogranicza możliwości w zakresie uwidaczniania się zachowań korupcyjnych. Warto bowiem zauważyć, że bardzo często naruszenia w tym względzie dotyczą np. preferowania określonych spółek przy prowadzeniu przetargów czy zbywania
im mienia publicznego po zaniżonych cenach. Pozbawienie wielu urzędników prawa do prowadzenia działalności gospodarczej czy posiadania udziałów w spółkach prowadzi niewątpliwie do zapobiegania korupcji w szeregu różnych sytuacji. Ponadto warto zauważyć, że obowiązek składania przez członków administracji publicznej oświadczeń majątkowych i dokonywanie ich kontroli przez CBA może stawać się skutecznym narzędziem do wczesnego wykrywania ewentualnych zachowań korupcyjnych28.
W ramach przepisów antykorupcyjnych warto wspomnieć również o tych, które zostały zawarte w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. pzp. Mowa tutaj szczególnie o tych
związanych z niemożnością uczestnictwa w przetargu osób, które „pozostają w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przyspo26

Art. 2 i art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
27
Art. 5 ust. 1 i art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
28
A. Wierzbicka, Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym, Wolters Kluwer,
Warszawa 2008, s. 120–151.
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sobienia, opieki lub kurateli” z osobami wykonującymi jakiekolwiek czynności organizacyjne w ramach takiego przetargu29. W ten sposób w sytuacji, gdy np. żona pracownika
samorządowego prowadzi firmę budowlaną, pracownik ten nie może uczestniczyć w organizacji określonego przetargu z udziałem tej firmy30. Możliwe jest to natomiast wtedy, gdy
jego żona jest pracownikiem jednego z oferentów. Należy dodać, że celem takich rozwiązań jest przede wszystkim zagwarantowanie tego, by podczas prowadzenia postępowań o
udzielenie zamówienia publicznego były zachowywane zasady uczciwej konkurencji oraz
by w równy sposób traktowano wszystkich uczestników przetargów31.
Przeciwdziałaniu zjawisku korupcji w administracji publicznej służy także funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Została ona
wprowadzona na mocy nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych32, do której doszło w dniu 1 stycznia 2010 r. Kontrola ta to „ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny,
oszczędny i terminowy”33, których celem jest zapewnienie m.in. „zgodności działalności z
przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, […] wiarygodności sprawozdań,
ochrony zasobów [oraz] przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania”34. W
ten sposób kontrola ta ma za zadanie przyczyniać się także do efektywnego przeciwdziałania korupcji w poszczególnych organach administracji publicznej, w czym wspomaga ją
również instytucja audytu wewnętrznego, który jest „działalnością niezależną i obiektywną. Celem jej jest wspieranie ministra kierującego działem lub kierownika jednostki w
realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności
doradcze”35.
Podsumowanie
Korupcja w systemie administracji publicznej w Polsce niewątpliwie występuje, o
czym świadczy fakt, że rokrocznie wykrywanych jest około 10 tys. jej przypadków.
Świadczy to o tym, że zachowania korupcyjne są istotnym problemem polskiej administracji publicznej, z którym należy skutecznie walczyć i efektywnie mu przeciwdziałać. Dzięki
temu możliwe stanie się bowiem zapewnienie sprawnego funkcjonowania poszczególnych
organów tej administracji i wykonywania przez nie zadań publicznych w sposób zgodny z
interesem publicznym, jak również uniemożliwienie wykorzystywania środków publicznych w niezgodny z tym interesem sposób.
W ramach systemu przeciwdziałania zachowaniom korupcyjnym w administracji
publicznej stosowane są różnorodne formy prawne. Mowa jest o nich w szeregu różnych
ustaw, w tym w szczególności w kk, ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawie z dnia 29 stycznia
29

Art. 17 ust. 1 pzp.
P. Śwital, Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez radnych, [w:] Prawnoadministracyjne ograniczenia podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, red. J. Kostrubiec, P. Szczęśniak, M. Zdyb, Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS, Lublin 2013, s. 227–228.
31
E. Radlińska, Sprawowanie funkcji publicznych sprzyja rodzinnym biznesom, „Dziennik Gazeta Prawna. Samorząd i Administracja” 2012, nr 118, s. 11.
32
Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, dalej: ufp.
33
Art. 68 ust. 1 ufp.
34
Art. 68 ust. 2 ufp.
35
Art. 2727 ust. 1 ufp.
30
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2004 r. pzp., ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu czy ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. ufp. Wśród najczęściej
stosowanych form zapobiegania korupcji w sektorze publicznym znajduje się:
a) wymierzanie określonych kar, w tym również kar pozbawienia wolności do nawet 12 lat, co może stanowić skuteczny sposób na zniechęcanie wielu urzędników do podjęcia czynności noszących znamiona korupcji,
b) podejmowanie przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej decyzji o
blokadzie rachunku bądź wstrzymaniu określonej transakcji w sytuacji wystąpienia podejrzenia o korupcję w administracji publicznej, jak również organizowanie przez niego szkoleń przeznaczonych dla pracowników poszczególnych urzędów w zakresie prawidłowego
reagowania na wszelkie przypadki zachowań korupcyjnych,
c) wymierzanie kar za dokonywanie czynów nieuczciwej konkurencji przez przedsiębiorstwa w zakresie przekupstwa osób pełniących funkcje publiczne,
d) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej czy udziału w spółkach dotyczący
wielu pracowników administracji publicznej,
e) wyłączenie z możliwości udziału w przetargach publicznych tych firm, które należą np. do małżonków urzędników biorących udział w organizacji tych przetargów,
f) realizowanie kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.
Katalog prawnych form zapobiegania korupcji w administracji publicznej nie jest
może zbyt długi. Jednak faktem jest, że dzięki tym formom możliwe staje się wieloaspektowe przeciwdziałanie zachowaniom korupcyjnym i tym samym przyczynianie się do
efektywnego i sprawnego działania organów publicznych. A także realizowania przez nie
zadań publicznych, co z kolei ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie całego państwa i
poszczególnych obywateli.
Streszczenie
W pracy omówione zostały zagadnienia odnoszące się do form prawnych, których
celem jest zapobieganie występowaniu zjawiska korupcji w administracji publicznej. Ich
charakterystyka jest niezwykle ważna, bowiem pozwala dowiedzieć się, w jaki sposób
można walczyć z korupcją, która jest jednym z najważniejszych problemów społecznych i
ma dość duży zasięg. Artykuł został podzielony na 3 części. W pierwszej omówione zostały podstawowe kwestie związane z korupcją – wyjaśniono tu pojęcie korupcji oraz przedstawiono jej zasięg i formy w systemie administracji publicznej. W drugiej części pracy
uwaga została skupiona na scharakteryzowaniu podstawowych aktów prawnych oraz dokumentów, które odnoszą się do kwestii związanych z zapobieganiem występowaniu korupcji w administracji publicznej. W ostatniej części opisano najważniejsze formy prawne
przeciwdziałania występowania korupcji.
Słowa kluczowe: administracja publiczna, korupcja, prawo karne, przeciwdziałanie
Summary
Legal Forms to Prevent Corruption in Public Administration
The paper discusses issues related to legal forms aimed to prevent corruption in public administration. It is vitally important to characterise them as with this knowledge one
can learn how to fight corruption, which is one of the greatest social issues with a substantial reach. The paper has been divided into three parts. The first one discusses the basic
questions related to corruption; the notion of corruption, its reach, and forms in public administration are explained. The second part focuses on specification of basic acts of law

203

and documents related to prevention of corruption in public administration. The final part
deals with the most important legal forms of prevention of corruption.
Keywords: public administration, corruption, criminal law, prevention
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Anna Kledyńska

Środki ochrony przed mobbingiem w polskim systemie prawnym
Wstęp
W ostatnich latach wiele mówi się o mobbingu. Tematy dotyczące tego zagadnienia
podejmowane są zarówno w zwykłych rozmowach międzyludzkich, jak i w mediach.
Mobbing staje się także coraz częstszym przedmiotem spraw sądowych.
Samo pojęcie mobbing wywodzi się od angielskiego słowa mob, które oznacza:
tłum, zbiorowisko ludzi (tłuszcza, hałastra). Określenie lobbing powstało na początku lat
80-ych XX wieku, zaś jego twórcą był Heinz Leyman – niemiecki psychiatra. Początkowo
termin ten odnoszony był, na gruncie psychiatrii, do zachowań związanych z terrorem
psychicznym, oznaczających: „zaczepianie, izolowanie, obmawianie, nieprzyjazne wypowiedzi i zachowanie grupy osób, albo osoby w stosunku do innej osoby lub grupy”, jeżeli
zmierzały one do wyłączenia jakiejś osoby z zespołu zawodowego, bądź koleżeńskiego1.
W naukach psychologicznych i społecznych lobbing określa się „jako terror psychiczny, zaczepianie, izolowanie, obmawianie, nieprzyjazne wypowiedzi i zachowanie
grupy osób, albo osoby w stosunku do innej osoby lub grupy będące dla odbiorcy niepożądane, nieprzyjemne, niepoprawne, poniżające lub pogwałcające prawa człowieka”2.
Legalna definicja mobbingu wyrażona została w treści art. 943 § 2Kodeksu pracy3,
który stanowi, że mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub
skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu
lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go
lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
W zakresie mobbingu będą zatem mieściły się jedynie działania skierowane przeciwko pracownikowi. Bez znaczenia natomiast pozostaje, kto te działania stosuje.Należy
zauważyć, że najczęściej osobami stosującymi działania o cechach mobbingusą przełożeni
oraz współpracownicy.
Można stwierdzić, że w obecnych czasach mobbing stanowi coraz powszechniej dostrzegalny problem społeczny. W związku z tym, coraz częściej zdarza się, że pracownicy,
poszkodowani wymierzonymi przeciwko nim działaniami, decydują się na dochodzenie
swych uprawnień pracowniczych na drodze sądowej. Należy jednak podkreślić, że materia
związana z dochodzeniem uprawnień pracowniczych (w tym również prawa do poszanowania godności pracownika) przedstawia się jako niezwykle skomplikowana.W niniejszej
pracy przedstawione zostaną obecne w polskim systemie prawnym regulacje zawierające
środki ochrony przed działaniami mobbingowymi, z których skorzystać mogą pracownicy.
Są to zasadniczo unormowania zawarte w Kodeksie pracy. Należy zauważyć, że środki
przysługujące pracownikom z tytułu naruszenia ich praw zawarte są także w prawie cywilnym, oraz w regulacjach karnoprawnych.

1
L. Krysińska-Wnuk, Mobbing, komentarz praktyczny dostępny w wersji elektronicznej w SIP
Lex (dostęp: 06.04.2016 r.).
2
Ibidem.
3
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2014, poz. 1502 tekst jednolity).
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1. Regulacje związane z ochroną przed mobbingiem na gruncie polskiego prawa pracy
W art. 943 Kodeksu pracy (dalej: k.p.) wprowadzono obowiązek przeciwdziałania przez
pracodawcę mobbingowi. Odnosząc się do tego uregulowania w literaturze wskazywane są
trzy płaszczyzny owego obowiązku, na który składają się: zakaz mobbingu, obowiązek eliminowania mobbingu w razie jego wystąpienia oraz prewencja antymobbingowa4.
W razie niedopełnienia powyższych obowiązków pracodawca może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą, określoną w art. 943 § 3-4 k.p. Jak wskazuje G. Jędrejek,
odpowiedzialność ta ma ograniczony charakter5. Gdy pracodawca sam stosuje mobbing,
dochodzi do zbiegu odpowiedzialności uregulowanej w przepisie art. 943 § 3-4 k.p. z odpowiedzialnością wynikającą z przepisówart. 445 i 448 Kodeksu cywilnego6.
W treści przepisu art. 943k.p. przewidziano dwa rodzaje roszczeń, przysługujących
pracownikowi, poddawanemu działaniom mobbingowym w miejscu pracy. W paragrafie 3
omawianej regulacji przewidziano, że pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój
zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia
pieniężnego za doznaną krzywdę.Drugi typ roszczenia, przewidziany w paragrafie 4 art.
943k.p. przewiduje odszkodowanie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie
za pracę wówczas, gdy mobbing stał się przyczyną rozwiązania umowy o pracę.
Istotnym jednak pozostaje, że Kodeks pracy nie zapewnia ofiarom mobbingu pełnej
ochrony. Wskazuje się bowiem, że przynależne ofierze mobbingu na podstawie tej regulacji roszczenia nie będą jej przysługiwały w razie naruszenia dóbr osobistych, a lobbing
przecież najczęściej podejmowany jest w celu poniżenia i naruszenia godności pracownika. Wówczas jednak pracownik może dochodzić zadośćuczynienia na zasadach ogólnych,
przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
W doktryniespotkać można się z krytyką zawartą w regulacji wyrażonej w treści
przepisu art. 943§ 3. Wskazuje się bowiem, że tożsame roszczenie o zadośćuczynienie
pieniężne z powodu rozstroju zdrowia wywołanego mobbingiem może być dochodzone
zarówno na podstawie omawianej regulacji, jak i na zasadach ogólnych, przewidzianych w
przepisie Kodeksu cywilnego. Z drugiej strony jednak,podnosi się, że ustawodawca miał
na celu zwiększenie ochrony pracownikaz uwagi na to, że art. 943 § 3 k.p. powiększa krąg
osób, które będą odpowiedzialne za wywołanie u osoby zatrudnionej rozstroju zdrowia
wskutek mobbingu7. Należy podkreślić, że art. 943 § 3 i § 4 k.p. określa granice odpowiedzialności za mobbing, ponoszonej przez pracodawcę, nawet wówczas, gdy nie był on jego
bezpośrednim sprawcą8. Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 maja 2009
r„odpowiedzialność pracodawcy ma charakter gwarancyjny. W ocenie Sądu Najwyższego:
„prawne konsekwencje mobbingu ponosi wyłącznie pracodawca (art. 943 § 3 i § 4 k.p.) i to
zarówno wtedy, gdy sam dopuścił się zabronionych działań i zachowań względem pracownika, jak i wtedy, gdy tolerował tego typu działania i zachowania pracowników względem siebie, bądź ich w ogóle nie dostrzegał. Pracodawca odpowiada zatem zarówno za

4

W. Cieślak, J. Stelina, Definicja mobbingu oraz obowiązek pracodawcy przeciwdziałania temu
zjawisku (art. 94 3k.p.), Państwo i Prawo 2004, z. 12, s. 72.
5
G. Jędrejek, Mobbing. Środki ochrony prawnej, Warszawa 2007, s. 111.
6
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2016, poz. 380 tekst jednolity).
7
W. Cieślak, J. Stelina ,Definicja mobbingu….,s.72.
8
T. Romer, Prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2005, s. 254.
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czynne znęcanie się nad pracownikami, jak i za niewywiązanie się z obowiązku przeciwdziałania występowaniu zachowań mobbingowych innych osób”9.
Uprawnienie pracownika do uzyskania zadośćuczynienia na podstawie art. 943 § 3
k.p. jest przewidziane jedynie wówczas, gdy mobbing wywołał u niego rozstrój zdrowia10.
Należy podkreślić, iż użyte w treści przepisu art. 943 § 3 k.p sformułowanie odnoszące się do możliwości dochodzenia przez pracownika, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną
krzywdę w żadnym razie nie oznacza, że suma ta może być uznawanadowolnie11. Jak wynika z treści wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2004r., o usprawiedliwionej
odpowiedniej wysokości należnego osobie poszkodowanej zadośćuczynienia powinien
decydować rozmiar doznanej krzywdy, czyli stopień cierpień fizycznych i psychicznych,
ich intensywność, czas trwania, nieodwracalność następstw doznanej krzywdy a także inne
podobne, okoliczności określone przez całokształt okoliczności konkretnej sprawy12.
Jak słusznie zauważył G. Jędrejek „W przypadku mobbingu zasądzone kwoty mogą
odegrać rolę prewencyjną, wskutek czego pracodawcy – z uwagi na obawę wypłaty wysokiego odszkodowania – przykładaliby o wiele większą wagę do działań prewencyjnych,
mających na celu wyeliminowanie mobbingu. Zasądzenie symbolicznych kwot prowadziłoby do sporadycznego występowania z powództwami przez pracowników”13.
Pracownikowi, który rozwiązał umowę o pracę wskutek mobbingu, przysługuje natomiast, zgodnie z art. 943 § 4 k.p, roszczenie o odszkodowanie od pracodawcy w wysokości
nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. Celem tego odszkodowania jest naprawienie szkody, jaką poniósł pracownik w związku tym, że będąc zmuszonym do rozwiązania umowy o pracę, nie mógł on w dalszym ciągu
wykonywać określonej pracy wskutek mobbingu. Uzupełnieniem omawianej regulacji jest §
5analizowanego przepisu. Regulacja ta przewiduje, że oświadczenie o rozwiązaniu umowy o
pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy. Forma pisemna oraz wymóg podania przyczyny rozwiązania stosunku pracy maja charakter formy zastrzeżonej dla celów dowodowych14.
Ustawodawca w treści w art. 943 § 4 k.p. określił jedynie dolny limit wysokości odszkodowania za poniesioną przez pracownika szkodę. Zauważa się, że celem takiego rozwiązania było odejście od typowego dla polskiego Kodeksu pracy zasądzania określonych
ryczałtowo świadczeń na rzecz pracownika w wysokości limitowanej i z góry ustalonej
przez przepisy prawa15.
2. Ochrona przed mobbingiem na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego
Jak już wskazano, mobbing jest działaniem, które godzi w dobra osobiste osoby zatrudnionej, w szczególności w jej godność. Ustawodawca, w treści art. 111k.p.nałożył na
pracodawcę obowiązek poszanowania dóbr osobistych pracownika. Z uwagi na to, że regu9

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7.05.2009 r., sygn. akt III PK, Lex nr 687053.
R. Poździk, Odszkodowanie, zadośćuczynienie za mobbing w miejscu pracy, Przegląd Sądowy
2004, nr 5, s.135.
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H. Szewczyk, op. cit., s.495.
10

207

lacje dotyczące dóbr osobistych przewidziane w Kodeksiepracyokazały się niewystarczające,
pracownik, wobec którego stosowano działania mobbingowe, może także skorzystać ze
środków ochrony dóbr osobistych przewidzianych na gruncie Kodeksu cywilnego (dalej:
k.c.). Przykładowe dobra osobiste wymienione zostały w treści art. 23 Kodeksu cywilnego.
Jest oczywistym, że wiele z nich może być naruszonych przez działania mobbingowe.
Zakres uprawnień przysługujących osobie, której dobro osobiste zostało naruszone
przez działania lobbingowe wskazany został w treści art. 24k.c. W przepisie tym określono
przesłanki, których wystąpienie warunkuje możliwość ubiegania się ochrony prawnej, a
także środki urzeczywistniające tę ochronę. Zgodnie z art. 24 k.c. przesłankami ochrony
dóbr osobistych jest ich zagrożenie, bądź naruszenie, a także bezprawność działania. Określone zachowanie jest bezprawne, gdyjest sprzeczne z normami prawa lub zasadami
współżycia społecznego, bez względu na winę, a nawet świadomość sprawcy16. Bezprawne
naruszenie, czy tez zagrożenie naruszenia dobra osobistego determinuje możliwość skorzystania z uprawnień majątkowych oraz niemajątkowych przewidzianych przez przepisy
prawa cywilnego17.
W odniesieniu do lobbingu należy zatem uznać, że poszkodowany pracownik, który
był podmiotem działań mobbingowych w miejscu pracy, ma prawo do dochodzenia od
pracodawcy naprawienia szkody na zasadach ogólnych. W grę będzie zatem wchodziła
odpowiedzialność z art. 415 Kodeksu cywilnego, przy czym wskazuje się, że przepis ten
nie ma zastosowania w przypadku pracodawcy, który nie jest sprawcą mobbingu, natomiast jego zastosowanie jest dopuszczalne dla uznania odpowiedzialności deliktowej
sprawcy, który nie jest pracodawcą, np. współpracownika.
Gdy mobbing stał się przyczyną rozstroju zdrowia, pracownikmoże także wystąpić z
roszczeniem o naprawienie szkody, przewidzianym w art. 445 §1 k.c. Z wyroku Sądu
Najwyższego z dnia 20 marca 2002r. wynika, że rozstrój zdrowia wyraża się w takich postaciach zakłócenia w funkcjonowaniu poszczególnych organów, które nie muszą objawiać
się ich widocznym uszkodzeniem, takich jak: zatrucie, nerwica, czy tez obniżenie sprawności intelektualnej18.
Ofierze mobbingu przysługuje także roszczenie o rentę, wynikające w treści art. 444
§2 k.c. Renta może zostać przyznana poszkodowanemu, który utracił całkowicie bądź częściowo zdolność do pracy zarobkowej bądź też osobie, której zwiększyły potrzeby się, lub
też zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość. Należy zauważyć w tym miejscu, że
przyznanie ofierze mobbingu renty będzie miało wymiar marginalny. Trudno jest bowiem
określić, że osoba mobbingowana z powodu przeżyć psychicznych nie będzie w przyszłości zdolna do wykonywania jakiejkolwiek pracy19.
Podsumowując powyższe rozważania należy podkreślić, że odpowiedzialność za
szkodę majątkową w przypadku mobbingu będzie miała charakter wyjątkowy. Mobbing to
przede wszystkim bowiem przemoc psychiczna, która prowadzi do powstania krzywdy, a
więc sprawca będzie zobowiązany zazwyczaj do wypłaty zadośćuczynienia20. Pracownikom, których dobra osobiste zostały naruszone w wyniku mobbingu Kodeks cywilny przy-
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znaje trzy roszczenia o charakterze niemajątkowym: roszczenie o zaniechanie, roszczenie
o usunięcie skutków oraz roszczenie o ustalenie.
Roszczenie o zaniechanie zostało uregulowane przez art. 24 §1k.c. zdanie 1. Z roszczeniem o zaniechanie można wystąpić przed naruszeniem dobra osobistego. Chcąc chronić się przed mogącym powstać w przyszłości zjawiskiem mobbingu, pracownik może
wnieść powództwo o zaniechanie działań, które naruszają jego dobra osobiste21.
Jeżeli dane dobro osobiste już zostało naruszone, wówczas osoba poszkodowana
może wystąpić z powództwem o usunięcie skutków naruszenia. Tytułem przykładuusunięcia skutku naruszeń ustawodawca w treści w art. 24 k.c. wskazał, iż jest nim złożenie
oświadczenia o odpowiedniej treści oraz w odpowiedniej formie, przy czym owa treść
powinna być wyraźnie wskazana przez sąd w sentencji wyroku. Ofiara mobbingu mogłaby
na przykład domagać się w postępowaniu sądowym, aby w prasie, nawet w gazecie zakładowej bądź też czasopiśmie poświęconym danej branży znalazło się przepraszające
oświadczenie pracodawcy. Takie publiczne napiętnowanie sprawcy mobbingu mogłoby
uświadomić problem opinii publicznej oraz stanowiłoby pewnego rodzaju ostrzeżenie
przed wystąpieniem tego zjawiska w przyszłości22. Nie można także wykluczyć sytuacji, w
której osoba poszkodowana na skutek mobbingu wystąpi z powództwem o ustalenie przewidzianym w treści art. 189 k.p.c., przy czym powództwo to może poprzedzać ewentualny
proces o odszkodowanie lub tez zadośćuczynienie.
Pracownik, który padł ofiarą lobbingu może także domagać się, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Krzywda pracownika
może polegać na różnych utrudnieniach życiowych, które mogą mieć źródło w działaniach
mobbera. Celem zadośćuczynienia jest przede wszystkim zrekompensowanie doznanej
krzywdy moralnejoraz wyrównanie ujemnych przeżyć psychicznych i moralnych.Podnosi
się, że podstawą oddalenia, czy też uwzględnienia powództwa pracownika, który padł ofiarą mobbingu, jest art. 448 k.c.23.Zgodnie z tą regulacją, w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę
tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasadzić
odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny. Należy zwrócić
uwagę, że rodzaj naruszonego dobra osobistego nie został bliżej określony w treści art. 448
k.c., a zatem przepis ten będzie miał zastosowanie w przypadku naruszenia wszelkich dóbr
osobistych, pod warunkiem, że korzystają one z ochrony prawa24.
Odnosząc się natomiast do kwestii związanej z wysokością zadośćuczynienia, w literaturze przedmiotu przyjmuje się, iż w sprawach mobbingowych oprócz dyrektyw
,ogólnych, wyszczególnionych w orzecznictwie Sądu Najwyższego, należy także brać pod
uwagę przesłanki wynikające ze specyfiki mobbingu. Kwoty zasądzane tytułem zadośćuczynienia zasądzane w procesach mobbinowych winny dla ofiary przedstawiać wartość
realnie odczuwalną.
3. Ochrona przed mobbingiem na gruncie polskiej regulacji prawnokarnej
Ochrona pracownika za pomocą środków karnoprawnych przysługuje niezależnie od
środków ochrony przewidzianych przez prawo pracy, czy też Kodeks cywilny. Możliwość
21
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przypisania odpowiedzialności karnej sprawcy mobbingu może wchodzić w grę na przykład wówczas gdy dopuści się on naruszenia godności praw pracowniczych przy posłużeniu się groźbą, przemocą, pomówieniem, czy też zniewagą.
W przypadku przestępstw popełnianych przez mobbera, które ścigane są z oskarżenia publicznego, pokrzywdzonemu przysługuje prawo do wystąpienia z powództwem cywilnym. Gdy przestępstwo ścigane jest z oskarżenia prywatnego, wówczas to sam pokrzywdzony musi skierować do sądu prywatny akt oskarżenia, może on oczywiście w tym
przypadku wystąpić z roszczeniem adhezyjnym, w ramach któregoustawodawca przewidział w przepisach Kodeksu karnego możliwość uzyskania zadośćuczynienia za doznana
krzywdę25.
Zgodnie z art. 62 Kodeksu postępowania karnego26 pokrzywdzony może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych
wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa. Pokrzywdzony zatem nie musi
wytaczaćodrębnego powództwa przed sądem cywilnym w celu dochodzenia przysługujących mu roszczeń majątkowych27.
Należy ponadto zauważyć, że w postępowaniu przed sądem karnym możliwe jest
orzeczenie wobec sprawcy mobbingu środka karnego wyrażającego dolegliwość ekonomiczną dla sprawcy przestępstwa w postaci świadczenia pieniężnego, przewidzianego w
treści art. 39 pkt 7 Kodeksu karnego28 (dalej: k.k.).Kodeks karny przewiduje także możliwość orzeczenia nawiązki alternatywnie na rzecz poszkodowanego, bądź na określony cel
społeczny. Zgodnie z art. 212 § 3 k.k. w razie skazania za pomówienie zwykłe lub pomówienie za pomocą środków masowego komunikowania się sąd może orzec nawiązkę na
rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo inny wskazany przez pokrzywdzonego cel społeczny. W literaturze podkreśla się, iż nawiązka nie powinna być
odszkodowaniem za szkodę majątkową ani też pełnić roli represyjnej, powinna przede
wszystkim stać się instrumentem służącym zadosyćuczynieniu za krzywdę, jakiej doznały
ofiary przestępstw29.
Zakończenie
Problem mobbingu coraz powszechniej daje się zauważyć w płaszczyźnie społecznej. Należy podkreślić, że za każdą spraw związaną z mobbingiem kryje się często olbrzymi dramat pracownika, który w miejscu pracy doznał niszczących jego zdrowia przeżyć. Po podjęciu decyzji o ujawnieniu stosowania wobec niego mobbingu, pracownik bardzo często okazuje się osamotniony w swoich dążeniach do poszukiwania sprawiedliwości. Ta okoliczność dodatkowo potęguje trudności w wykazaniu mobbingu przed Sądem.
Świadomość regulacji prawnych, do których pracownik może się odwołać w razie poddawania go mobbingowi, jest niezwykle istotna. Należy podkreślić ponadto, że obecnie w
zakładach pracy powszechne stało się wdrażanie regulaminów, a także prowadzenia szkoleń dotyczących omawianej problematyki w ramach prowadzenia polityki antymobbingo25
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wej przez zakłady pracy. Należy ocenić, iż powinno to wpłynąć pozytywnie zarówno na
świadomość potencjalnych mobberów, jak i ich ewentualnych ofiar.
Streszczenie
Artykuł odnosi się do kwestii środków ochrony prawnej przed mobbingiem. Przedstawiono definicję mobbingu, a także specyfikę sytuacji ofiar tego zjawiska. Omówiono
regulacje, przysługujące pracownikowi narażonemu na mobbing, zawarte w Kodeksie
pracy, jak również w przepisach cywilnych i karnych prawodawstwa polskiego. Wyszczególniono ponadto środki prewencji mobbingowej, których powinność stosowania spoczywa na pracodawcy.
Słowa kluczowe: mobbing, przeciwdziałanie, ochrona, prawo pracy, prawo cywilne,
prawo karne
Summary
Means of protection against mobbing in the Polish legal system
The article refers to the issue of legal protection against mobbing. It presents the definition of mobbing, as well as the specific situation of the victims of this phenomenon. It
also discusses the regulations, due to the employee exposed to mobbing, contained in the
Labour Code, as well as the regulations of civil and criminal Polish law. Moreover, measures to prevent mobbing, which is obligation of employers, were indicated.
Keywords: mobbing, counteraction, labour law, civil law, criminal law
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Justyna Kochan

Zwalczanie pornografii na gruncie polskiego Kodeksu Karnego
Wstęp
Życie człowieka w dobie XXI wieku nie jest łatwe, świadczą o tym czające się na
każdym kroku zagrożenia. Od najmłodszych lat na naszej drodze pojawiają się pewne
czynniki, które mogą wpływać w sposób negatywny na nasze zachowanie, sposób myślenia oraz poglądy. Słownik języka polskiego definiuje zagrożenie jako: „sytuację lub stan,
które komuś zagrażają lub w których ktoś czuje się zagrożony; też: ktoś, kto stwarza taką
sytuację”1. W czasach, gdy żyjemy w nieustannym biegu nie zauważamy zagrożeń czyhających na każdym kroku. Jednym z takich zagrożeń jest pornografia. Liczne billboardy,
reklamy, programy telewizyjne przedstawiające seksualność człowieka powodują, że dzieci od najmłodszych lat stykają się z treściami pornograficznymi. Nie zdajemy sobie jednak
sprawy jak często mamy z tym zjawiskiem do czynienia. Pochylając się nad problemem
pornografii, jako współczesnego zagrożenia spróbuję przedstawić jak polskie prawo działa
w kierunku walki z pornografią.
1. Pojęcie pornografi
Pornográphos z języka greckiego oznacza piszący o nierządnicach. To z języka
greckiego wywodzi się obecnie używane słowo pornografia a dokładniej określenie odnoszące się do teksów, filmów, fotografii przedstawiających treści wulgarne oraz nieprzyzwoite2. W ujęciu prawnym potrzebne jest przytoczenie definicji ustawowej, jednak w
obecnie obowiązujących aktach prawnych ustawodawca nie pokusił się o stworzenie o jej
stworzenie. Wynika to stąd, iż zdefiniowanie tego pojęcia jest bardzo trudne. Polski ustawodawca nie posługuje się tym słowem, w obecnie obowiązującym Kodeksie karnym
wprost, używa on natomiast wyrażenie treści pornograficzne. Treści pornograficzne to
inaczej treści, które mają na celu przekaz pewnej informacji w formie materialnej jak i
zdematerializowanej. Przedstawiają one przejawy życia seksualnego człowieka w stosunku
do funkcji fizjologicznych. Treści takie mogą przedstawiać seksualność i jej przejawy w
sposób autentyczny bądź też wyobrażony. Dodatkowo taki przekaz jest utrwalony bardzo
często w formie filmu, obrazu, książki bądź nagrania3. Zarówno termin pornografia oraz
znamię ,,treści pornograficzne,, mają charakter ocenny4. Charakter ocenny powoduje, że to
w gestii podmiotu oceniającego- sądu jest określenie dokładnie co oznacza dane znamię
lub termin. Nie da się, więc w sposób jednoznaczny i uniwersalny stworzyć definicji tych
dwóch kluczowych słów.
2. Historia penalizacji zjawiska pornografii.
Seksualność człowieka od dawna była przedstawiana w różnorodny sposób. Nie jest
to więc zjawisko dotyczące tylko współczesnych czasów. Warto więc omówić jak doszło
1

Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/sjp/zagro%C5%BCenie;2542384.
M. Gałązka, J. Pol, Encyklopedia humanisty, Poznań 2010, s. 390.
3
M. Mozgawa, Komentarz do art. 202 Kodeksu karnego, [w:] red. M. Mozgawa, Kodeks karny.
Komentarz; System Informacji Prawnej Lex, nr 486910.
4
J. Warylewski, Pornografia- próba definicji, [w:] Pornografia, red. M. Mozgawa, Warszawa
2011, s. 11.
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do tego, że zjawisko pornografii zostało spenalizowane. Pierwsze wizerunki, które mogą
nosić miano obecnie określanych treści pornograficznych pochodzą z czasów epoki kamienia. Przykładem tego jest kamienna figurka Wenus z Willendorf, jest to tylko jeden z
dziesiątków przykładów, na których w sposób ekspresyjny przedstawiano seksualność
człowieka. Przez pryzmat wieków widać rozwój tego zjawiska o czym świadczy jej pojawienie się w 1530 r. w Europie. Włoski poeta Pietro Aretino stworzył serię sonetów nacechowanych treściami pornograficznymi. W tamtych czasach nie istniały żadne przepisy
karne, które w jakikolwiek sposób penalizowałyby zjawisko pornografii. Pierwszym europejskim krajem, który wprowadził regulacje antypornograficzne była Austria w 1642 r.
Pierwszym dokumentem, który zakazywał sprzedaży i rozpowszechniania pornografii były
Ordonanse Ferdynanda III z 1642 r. Osoba która dokonywała rozpowszechniania bądź
sprzedaży tzw. ,,paszkwili’’ podlegała karze. Penalizacja tego zjawiska wszystkie państwa
europejskie dokonały na przełomie XIX oraz XX wieku.
W 1923 r. uchwalano konwencje genewską. Głównym celem wspomnianej konwencji było zwalczenie obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi. Realizację założeń
konwencji miało zapewnić wykrycie, ściganie oraz ukaranie sprawców, którzy dopuścili
się rozpowszechniania treści o charakterze pornograficznym. Wraz z ratyfikacją konwencji
na państwach- sygnatariuszach pojawił się obowiązek wprowadzenia restrykcyjnych przepisów antypornograficznych. Surowy charakter konwencji wynikał z oparcia jej uregulowań na racjonalizacji, która miała swoje korzenie w nurcie moralizatorsko- obyczajowym5.
O racjonalizacji moralizatorsko- obyczajowej świadczą fakty wprowadzenia karalności
przygotowa.nia wprowadzania do obiegu treści pornograficznych oraz określenie przedmiotu ochrony przestępstw pornograficznych. Karalne nie było samo dokonanie ale także
wszelkie czynności mające na celu stworzenie warunków, które zmierzały bezpośrednio do
dokonania czynu zabronionego. Konwencja genewska z 1923 r. określiła przedmiot ochrony przestępstw pornograficznych. Przedmiotem tym stała się obyczajność, czyli zbiór reguł określających zachowania seksualne człowieka, które funkcjonują w kulturze danej
grupy społecznej6. Konwencja genewska w swojej materii regulowała także zagadnienia
związane z ochroną dzieci i młodzieży przed działaniem pornografii. Reakcją na przepisy
konwencji genewskiej miało być wprowadzenie surowszych sankcji za przestępstwa pornograficzne w których ofiarami były osoby małoletnie. Sferą w której państwa ratyfikujące
konwencje posiadały pewną swobodę było ustalenie wieku małoletnich, którzy mieli znajdować się pod ochroną.
Duch czasu doprowadził do zmian w ustawodawstwie karnym w przedmiocie zjawiska pornografii. Zmiany te były spowodowane liberalizację ogarniającą wszelkie dziedziny
życia społecznego, w tym także sferę związaną z seksualnością człowieka. Koncepcja liberalizmu była przyczyną zmiany przedmioty ochrony przestępstw pornograficznych. Stało
się nim prawo do samodecydowania o sferze seksualnej i dysponowania swoją płciowością
w taki sposób w jak nam to odpowiada7. Zmiana przedmiotu ochrony było odejściem od
racjonalizacji moralizatorsko- obyczajowej o czym świadczy to że, przepisy prawa karnego miały ingerować w sytuacjach gdy rozpowszechnianie pornografii skutkowało naruszeniem wolnej woli odbiorcy.
5
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3. Pornografia w polskim Kodeksie karnym
Obecnie obowiązujący Kodeks karny z 1997 r. reguluje kwestie przestępstw pornograficznych w rozdziale XXV pod tytułem ,,Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i
obyczajności”. Przedmiotem ochrony jest jak wskazuje tytuł wolność seksualna oraz obyczajność, dodatkowo muszą one być naruszone łącznie. W uchwale z 13 kwietnia 1977 r.
Sąd Najwyższy stwierdził, że obyczajność to podstawowe moralne zasady współżycia
społecznego w zakresie przeżyć, kontaktów i związków seksualnych8. Kodeks karny obecnie obowiązujący nie przyjął rozwiązań swoich poprzedników z 1932 oraz 1969 r. Poprzednie ustawy karne przewidywały niemal, że całkowity zakaz pornografii zawartej na
nośnikach. Dodatkowo zgodnie z przyjętymi w tamtych okresach rozwiązań przedmiotem
ochrony tych przepisów była obyczajność9.
Polski ustawodawca w obecnie obowiązującym kodeksie spenalizował zjawisko
pornografii w art. 202. W artykule tym ujęto 6 typów przestępstw pornograficznych.
Pierwszy typ został określony w art. 202 § 1 k.k. jako publiczne prezentowanie treści pornograficznych. Kolejnym typem jest prezentowanie, udostępnianie treści pornograficznych
małoletniemu poniżej 15 lat zawarty w § 2 art. 202. Warto wspomnieć, że przepis ten został uchylony w ustawą z 4 kwietnia 2014 roku, a zmiana ta weszła w życie 26 maja tego
samego roku. § 3 artykułu 202 określa następne przestępstwo pornograficzne polegające
na prezentacji, utrwalaniu, sprowadzaniu, przechowywaniu, posiadaniu, rozpowszechnianiu, publicznym prezentowaniu twardej pornografii. Czwartym typem przestępstw pornograficznych jest utrwalanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego poniżej 15 lat.
Przed ostatnim przestępstwem penalizującym zjawisko pornografii w art. 202 jest sprowadzanie przechowywanie lub posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego
poniżej 15 lat. Ostatni czyn zabroniony został określony przez ustawodawcę w § 4b artykułu 202 k.k. i polega on na produkowaniu, rozpowszechnianiu, prezentowaniu, przechowywaniu lub posiadaniu treści pornograficznych przedstawiających wytworzony lub przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej10.
Wszystkie przestępstwa z art. 202 maja charakter powszechny co oznacza ze sprawcą może być każdy człowiek. Przedmiotem czynności wykonawczej przestępstw pornograficznych są nośniki treści pornograficznych. Inaczej mówiąc są to przedmioty, na których
utrwalone zostały treści pornograficzne np. obraz, dźwięk, fotografia, film. Celem takich
przedmiotów jest działanie na odbiorcę w postaci zaspokojenia seksualnego11. Przestępstwa te można popełnić w postaci zamiaru bezpośredniego jak i ewentualnego. Wyjątkiem
jest typ czynu zabronionego z art. 202 § 3 oraz 4c, można je popełnić tylko i wyłącznie w
postaci zamiaru bezpośredniego kierunkowego o czym świadczy, że przestępstwa sprawca
popełnia w określonym celu np. produkowanie treści pornograficznych w celu rozpowszechniania albo w celu zaspokojenia seksualnego. Są to występki o czym świadczy to,
że zagrożone są karą grzywny, ograniczenia wolności oraz karą pozbawienia wolności
przekraczającą miesiąc.
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4. Publiczne prezentowanie treści pornograficznych
Przestępstwo określone w art. 202 § 1 stanowi pierwszy typ przestępstw pornograficznych wprowadzonych przez polskiego ustawodawcę do obecnie obowiązującego Kodeksu
karnego. Polega ono na publicznym prezentowaniu treści pornograficznych w taki sposób, że
może to narzucić osobie, która sobie tego nie życzy. Prezentowanie należy rozumieć jako
pokazywanie, przedstawianie, wystawianie na widok, czyli takie czynności które mają pozwolić na odbiór tych treści drugiej osobie. Dodatkowym warunkiem jest taka prezentacja,
która ma charakter publiczny i jej odbiór jest narzucony drugiej osobie, a więc wbrew jej
woli12. Warunkiem pociągnięcia do odpowiedzialności sprawcy jest prezentacja treści o charakterze pornograficznym. W związku z tym treści, które sprawca prezentuje muszą być
uznane za pornografię. Stanowi to problem, ponieważ pornografia oraz znamię treści pornograficzne mają charakter oceny oraz nieostry. Oceny o tym czy treści takie stanowią pornografie dokonuje podmiot, który stosujący prawo. Sprawca prezentując daną treść która stanowi pornografie ma działać publicznie. Znamię publiczności prezentacji zgodnie z wyrokiem SN z 16 lutego 1987 r. (WR 28/87) oznacza szeroki dostęp do takich treści przez nieokreślony krąg osób13. Przykładem publicznego prezentowania może być więc billboard
znajdujący się w miejscu publicznym lub projekcja filmu w kinie.
Samo wypełnienie wyżej wymienionych znamion nie powoduje, że sprawca zostanie pociągniętym do odpowiedzialności. Warunkiem sine qua non, aby sprawca poniósł
odpowiedzialność karną jest narzucenie odbiorcy kontaktu z prezentowaną treścią. Oznacza to, że osoba będąca odbiorcą wcześniej nie podjęła żadnych działań mających na celu
zapoznania się z takimi treściami14. Powoduje to, że przestępstwo to ma charakter formalny, czyli nie wymagany jest skutek. Do dokonania wystarczy więc tylko publiczna prezentacja treści pornograficznych powodująca samą możliwość narzucenia odbioru osobie,
która sobie tego nie życzy w żaden sposób.
Przepis ten budzi liczne konsekwencji, ponieważ bardzo często w życiu codziennym
stykamy się z treściami o charakterze pornograficznym. Życie w biegu oraz brak czasu
powoduje, że nie zwracamy uwagi na otaczające nas billboardy, filmy, fotografie dość
często nasycone nagością i podkreślające w dość wulgarny sposób seksualność człowieka.
Stąd też mimo, że przepis ten penalizuje zjawisko pornografii, duża odpowiedzialność
spoczywa na nas, gdyż to my musimy stwierdzić, że dane treści nam przeszkadzają i są
nam narzucone. Nikt tak naprawdę nie jest odporny na pornografię, która pozostawia w
nas pewne piętno naruszające naszą ludzką godność.
5. Prezentowanie, udostępnianie treści pornograficznych małoletniemu poniżej 15 lat
Polski ustawodawca Kodeksu karnego w art. 202 § 2 penalizuje prezentowanie,
udostępnianie treści pornograficznych w stosunku do małoletniego poniżej 15 roku życia.
Celem tego przepisu była ochrona dzieci przed kontaktami z treściami pornograficznymi.
Jego brzmienie opierało się na czysto obyczajowo- moralizatorskiej koncepcji15. Dobrem
chronionym prawem przez ten przepis był prawidłowy rozwój małoletnich, który powinien
12
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być wolny od kontaktów z pornografią, powodująca liczne zaburzenia u młodych osób.
Treść tego przepisu w sposób zasadniczy różni się od § 1, ponieważ nie ważne jest tutaj
czy kontakt z takimi treściami odbywa się wbrew woli małoletniego. Dzieję się tak z powodu, iż dziecko poniżej 15 lat nie jest jeszcze w pełni świadome i ukształtowane aby
samodzielnie decydować o swoim życiu seksualnym. Nawet w przypadku, gdy małoletni
ma kontakt z nośnikami na których znajdują się treści pornograficzne i nie jest mu to narzucone to i tak osoba, która udostępniła takie treści ponosi odpowiedzialność karną. Kolejną różnicą jest to, że prezentowanie treści pornograficznych nie ma charakteru publicznego. Przestępstwo to ma charakter formalny, czyli bezskutkowy. Charakter ten determinuje czynność sprawcza polegająca na udostępnianiu takich treści. Udostępnianie polega
na umożliwieniu dostępu do czasopism, filmów, płyt CD/DVD małoletniemu. Odpowiedzialność ponosi więc osoba, która umożliwiła taki dostęp bez względu na czy małoletni
zapoznał się taką treścią znajdującą się w danym czasopiśmie, filmie, płycie CD/DVD.
Przepis ten został jednak uchylony przez ustawę z 4 kwietnia 2014 r., a zmiana weszła w
życie 26 maja tego samego roku. Skutkiem tej nowelizacji było uchylenie § 2 art. 202.
6. Produkowanie, utrwalanie, sprowadzanie, przechowywanie, posiadanie, rozpowszechnianie albo publiczne prezentowanie tzw. ,,twardej’’ pornografii.
Jest to drugi typ przestępstw pornograficznych. Dobrem chronionym tego przepisu
jest obyczajność, ponieważ wśród niebezpiecznych zjawisk penalizuje także pornografię
dziecięcą. Oprócz tego ustawodawca zakazuje wszelkich czynności umożliwiających dostęp do pornografii z użyciem przemocy oraz posługiwaniem się zwierzęciem. Sceny
przemocy oraz posługiwanie się zwierzętami są zjawiskami obiegającym od normy i działają na człowieka w sposób destrukcyjny, gdyż rodzą w nas nieprzyjemne odczucia psychiczne. Brutalna przemoc, która może być zawarta w filmach, czasopismach mających w
sobie treści pornograficzne ma ogromny wpływ na młodego człowieka, gdyż nie może on
pojmować zjawiska przemocy jako coś co stanowi ,,normalny’’ element współżycia społecznego. Stąd też w doktrynie funkcjonuje podział pornografii na: pornografię miękką
oraz twardą. Pornografia o charakterze miękkim jest w ujęciu ogólnym ujęciu dozwolona o
ile nie zachodzą pewne wyjątki. Pornografia twarda jest z kolei bezwzględnie zakazana.
Zaliczane są do niej sceny pornograficzne z użyciem przemocy, pornografię dziecięcą oraz
pornografię zoofilią w której wykorzystane są zwierzęta16.
Z omawianym przeze mnie przepisie ustawodawca użył pojęcia ,,treści pornograficzne z udziałem małoletniego’’- penalizując pornografię dziecięcą. Zgodnie z dyrektywą
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej zawarta została definicja normatywna pornografii dziecięcej. Zgodnie z ,,art. 2 lit. b pornografia
dziecięca oznacza: 1)wszelkie materiały ukazujące dziecko uczestniczące w rzeczywistych
lub symulowanych zachowaniach o wyraźnie seksualnym charakterze; lub 2)wszelkie
przedstawienia organów płciowych dziecka w celach ogólnie seksualnych; lub 3)wszelkie
materiały ukazujące osobę wyglądającą na dziecko uczestniczącą w rzeczywistych lub
symulowanych zachowaniach o wyraźnie seksualnym charakterze oraz przedstawienia
organów płciowych osób wyglądających na dziecko, w celach głównie seksualnych; lub 4)
realistyczne obrazy dziecka uczestniczącego w zachowaniach o wyraźnie seksualnym cha-
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rakterze lub rzeczywiste obrazy organów płciowych dziecka niezależnie od tego, czy takie
dziecko istnieje, w celach głównie seksualnych”17.
W art. 202 § 3 ustawodawca rozciągnął ochronę nad małoletnimi, którzy nie ukończyli 18 lat. Do 2004 r. ochroną byli objęte osoby poniżej 15 lat. Świadczy to jak poważnym zagrożeniem stanowi dla osób małoletnich pornografia.
Treści pornograficzne związane z posługiwaniem się zwierzęciem należą do dewiacji seksualnych. Pornografia zoofilska polega na posługiwaniu się zwierzęciem w celu
zaspokojenia swoich potrzeb seksualnych. Jest to więc zjawisko anormalne. Do twardej
pornografii zaliczono także pornografie z użyciem przemocy. Przemoc używana w pornografii ma charakter rzeczywisty i przedstawia sceny zadawania cierpienia w trakcie czynności, które stanowić będą sceny pornograficzne18. Samo podjęcie czynności, które wypełniają znamiona tego czynu zabronionego powoduje dokonanie, gdyż jest to przestępstwo
formalne.
7. Utrwalanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego poniżej lat 15
Jest to kolejny typ przestępstw pornograficznych, który odnosi się do pornografii
dziecięcej, stanowiącej odmianę twardej pornografii. Jak już wspomniałam definicje pornografii dziecięcej zawiera dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 grudnia 2011
r. 2011/93/UE w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i
wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej. Używając pojęcia pornografia dziecięca konieczne jest wyjaśnienia terminu dziecko. Dzieckiem więc jest osoba,
która nie ukończyła 18 lat. Przepis artykułu 202 § 4 został wprowadzony nowelizacja z
2014 r. w związku z harmonizacją prawa karnego z prawem unijnym. W związku z państwa należące do Wspólnoty Europejskiej są zobligowane do pojęcia środków, które mają
na celu skuteczne zwalczanie pornografii.
Czynność sprawcza tego przestępstwa polega na utrwalaniu treści pornograficznych
z udziałem małoletniego poniżej lat 15. Znamię utrwalania należy rozumieć takie czynności, które mają na celu zarejestrowanie pewnych treści na nośniku pamięci, co pozwala na
późniejsze odtworzenie zapisanej treści19. Sprawca, który wypełni znamiona tego czynu
zabronionego podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
8. Przechowywanie, posiadanie lub uzyskiwanie dostępu do treści pornograficznych z udziałem nieletniego poniżej lat 15 (art. 202 § 4a) oraz produkowanie, rozpowszechnianie, prezentowanie, przechowywanie lub posiadanie treści pornograficznych wytworzony lub przetworzony wizerunek małoletniego ( art. 202 § 4b)
Podobnie jak po poprzednie omawiane przepisy § 4a oraz 4b zostały dodane do Kodeksu karnego i wprowadzają karalność czynów zabronionych mających związek z pornografią dziecięcą. Przestępstwo z art.202 § 4a polega na przechowywaniu, posiadaniu lub
uzyskiwaniu dostępu do pornografii dziecięcej. Przechowywanie polega na ukrywaniu
17

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 2011 r. 2011/93/UE w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego
dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępującej decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW, Dz. Urz.
UE L 335 z 17.12.2011, s. 1 ze sprost.
18
K. Wiak, R. Hałas, S. Hypś, Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, [w:]
red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Prawo karne, Warszawa 2015, s. 361.
19
M. Mozgawa, Komentarz do art. 202 Kodeksu karnego, [w:] red. M. Mozgawa, Kodeks karny.
Komentarz; System Informacji Prawnej Lex, nr 486910.
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takich treści, natomiast znamię posiadanie oznacza faktyczne władanie danym przedmiotem połączone z zamiarem. Przepis ten wprowadza całkowity zakaz posiadania i użytkowania takich treści co stanowi poważną ingerencję w prywatnego posiadania20.
Ostatnim typem przestępstw mających charakter pornograficzny jest czyn zabroniony określony w § 4b art. 202 potrzeba wprowadzenia takiego czynu zabronionego wynika
rozwoju technologii grafiki komputerowej, o czym świadczy powstawanie pornografii,
gdzie wizerunki dzieci są wytworzone za pomocą programów komputerowych. Przykładem państwa, w którym stanowi to poważny problem jest Japonia. Powstają tam liczne
filmy animowane zawierające treści pornograficzne, zwane hentai.21
Typ ten polega na produkowaniu, rozpowszechnianiu, prezentowaniu, przechowywaniu lub posiadaniu treści pornograficznych, które zawierają wytworzony lub przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej. Czynnością seksualną jest obcowanie płciowe bądź każda inna czynność seksualna mająca na celu zaspokojenie popędu płciowego. Sprawca, który dopuszcza się tego czynu zabronionego podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności. Warto dodać, że
takiej samej karze podlega karze sprawca, który w celu zaspokojenia seksualnego uczestniczy w prezentacji treści pornograficznych z udziałem małoletniego o czym stanowi art.
4c art. 202 Kodeksu karnego. Został on wprowadzony w roku 2014 r. co stanowiło realizacje wymogów prawa wspólnotowego. Odpowiedzialność karną na podstawie tego przepisu
ponoszą uczestnicy czynni jak i bierni prezentacji.
Zjawisko pornografii stanowi niewątpliwie zagrożenie moralności oraz obyczajności
w XXI wieku. Polskie prawo podjęło walkę z tym zjawiskiem i odzwierciedleniem tego są
przepisy materialnego prawa karnego, gdzie penalizowane są wszelkie czynności, które
sprzyjają rozwojowi tego zjawiska.
Zakończenie
Wpływ pornografii jest niewątpliwie zgubny na człowieka. Nikt tak naprawdę nie
jest odporny na jej oddziaływanie, stąd też bardzo istotne jest podjęcie walki z tym zagrożeniem. Pornografia powoduje liczne zaburzenia rozwoju moralnego człowieka co objawia
się później w życiu małżeńskim i rodzinnym. Jej oddźwięk można też zaobserwować w
zachowaniach przestępców seksualnych. W wyniku tego polskie prawo karne wprowadza
odpowiedzialność karną w stosunku do sprawców przestępstw pornograficznych. Dodatkowym ważnym elementem jest swoiste ,,dopracowywanie prawa’’ w postaci nowelizacji,
które mają na celu coraz to skuteczniejszą walkę z pornografią. Przepisy Kodeksu karnego
oprócz ochrony obyczajności i moralności chronią osoby małoletnie przed wpływem oraz
uczestniczeniem w procederach tworzenia pornografii twardej z ich udziałem w postaci
pornografii dziecięcej. Warto też podkreślić, że mimo walki z pornografią pojawiają się
elementy które rodzą pewne problemy, takim przykładem może być problem skonstruowania definicji pornografii oraz charakter ocenny znamienia ,, treści pornograficzne’’.
Streszczenie
Zagrożeniem XXI wieku jest zjawisko pornografii. W polskim prawie nie stworzono
ustawowej definicji pornografii, ponieważ nie da jest jej zdefiniować w sposób uniwersalny i obiektywny. Towarzyszy ona człowiekowi od zawsze a jego rozwój nastąpił w 1530 r.
20

M. Mozgawa, P. Kozłowska- Kalisz, Analiza dogmatyczna przestępstw związanych z pornografią (zagadnienia podstawowe), [w:] red. M. Mozgawa, Pornografia, Warszawa 2011, s 79.
21
Tamże, s. 80.
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Pierwszym państwem europejskim, które wprowadziło przepisy antypornograficzne były
Prusy w 1642 r. na mocy Ordonansów Ferdynanda III. Bardzo istotnym etapem było
uchwalenie w 1923 r. konwencji genewskiej. Celem konwencji było zwalczanie obiegu i
handlu wydawnictwami pornograficznymi. Dodatkowo państwa ratyfikujące konwencje
były zobligowane do wprowadzenia przepisów antypornograficznych. Obecnie w Polsce
przestępstwa o charakterze pornograficznym penalizuje Kodeks karny z 1997 roku, a dokładniej art. 202 tegoż aktu prawnego. Artykuł ten ustanawia 6 typów przestępstw pornograficznych. Dobrem chronionym jest wolność seksualna oraz obyczajność. 26 maja 2014
r. dokonano nowelizacji art. 202 k.k. co było związane z harmonizacją polskiego prawa
karnego z wymogami prawa Unii Europejskiej w zakresie walki z twardą pornografia a
głowienie pornografią dziecięcą, która jest poważnym problemem. Zjawisko pornografii
stanowi poważny problem, który może powodować liczne zaburzenia psychologiczne,
liczne uzależnienia oraz uwłacza godności osoby ludzkiej.
Summary
Threat of the twenty-first century is the phenomenon of pornography. Pornography
can not be defined universally and objectively thats why polish law does not developed the
legal definition of pornography. Pornography exist since ancient times. Development of
this phenomen occurred in 1530. First European country which introduced anti-porn policy
was Prussia where in 1642 Ferdinand III constitued special law against pornography. A
very important step in anti-porn policy was the adoption in 1923 Geneva Convention. The
aim of the convention was to combat circulation and trade in pornographic publications. In
addition, the state ratifying conventions were obliged to introduce anti-porn legation. Currently in Poland pornographic crimes are penalizes in the Penal Code of 1997, and more
specifically art. 202 of these act. This article establishes the 6 types of pornographic crimes
described in penal kode which protect is sexual freedom and decency. Since May 26, 2014
r in articse 202 is relating to the harmonization of Polish criminal law with the requirements of EU law in the fight against the hard pornography and puzzling child pornography,
which is a serious problem nowadays. The phenomenon of pornography is a serious problem that can cause numerous psychological disorders, many of dependence and an affront
to human dignity.
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Piotr Krzyżanowski

Parlamentarna kontrola służb specjalnych
Wprowadzenie
Współcześnie cywilne służby specjalne wykonują wiele istotnych zadań w zakresie
bezpieczeństwa państwa. Zajmują się m.in. rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo RP, rozpoznawaniem i zwalczaniem terroryzmu, ochroną zagranicznych przedstawicielstw RP, ochroną informacji niejawnych, zwalczaniem korupcji i przestępstw ekonomicznych, ochroną kontrwywiadowczą kraju, zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. Mimo wielu zasług, działalność służb wciąż budzi
duże kontrowersje. Zarzuca się służbom łamanie praw człowieka, powiązania z grupami
przestępczymi, korupcje. Zauważa się brak skuteczności środków kontroli i nadzoru nad
służbami. Wobec powyższego warto przeanalizować jedną z ważniejszych form kontroli
służb czyli kontrolę parlamentarną. Pierwotnie to egzekutywa sprawowała wyłączną kontrole
nad tajnymi służbami. Dopiero w latach siedemdziesiątych XX w. zaczęto w poszczególnych
państwach wprowadzać kontrolę parlamentarną1. Zdaniem M. Bożeka, dwa główne cele
parlamentarnej kontroli służb to dokonywanie aktualnej oceny aktywności służb a także
,,wyciąganie konsekwencji wobec członków rządu nadzorujących te służby”2. Według P.
Pochodyły, głównym celem wykonywania nadzoru nad służbami specjalnymi ,,jest jego
efektywność dostosowana do wymogów jawności ustroju demokratycznego przy jednoczesnym zapewnieniu służbom tajności i skuteczności ich działań”3.
Według P. Czarnego, obecnie można wyróżnić następujące formy kontroli służb w
ramach struktury organizacyjnej państwa:
• kontrola wewnętrzna w ramach służb
• kontrola polityczna (rządowa)
• kontrola parlamentarna
• kontrola sądowa
• kontrola społeczna (działalność stowarzyszeń, dziennikarzy)
• kontrola konstytucyjnych organów kontroli państwowej i ochrony prawa (NIK i RPO)4.
Skuteczność poszczególnych form kontroli zależy od wielu czynników, takich jak
kultura prawna, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, status prawno-ustrojowy podmiotu
kontrolującego. Niewątpliwie kontrola służb specjalnych, natrafia na wiele trudności, które
wynikają ze specyfiki funkcjonowania tych organów. P. Czarny wskazuje okoliczności
utrudniające kontrole służb, są to5:
1. tajny charakter działalności służb;

1

M. Mróz, Kontrola parlamentarna nad tajnymi służbami. Przegląd rozwiązań instytucjonalnych w wybranych krajach, Biuro Analiz Sejmowych, 2012, nr 19, s.1 i n.
2
M. Bożek, Kontrola parlamentarna służb specjalnych w Polsce. ,,Przegląd Sejmowy” 2012, nr 1, s.15.
3
P. Pochodyła, Polityczny charakter kontroli działalności cywilnych służb specjalnych na przykładzie Urzędu Ochrony Państwa oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Zeszyty Naukowe
WSEI seria ADMINISTRACJA, 2 (1/2012), s. 111.
4
P. Czarny, Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych na tle ogólnych dylematów parlamentarnej kontroli tych służb, Przegląd Sejmowy 2008, nr 3 s. 97.
5
Ibidem
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2. służby specjalne są silnie związane z władzą wykonawczą, ergo uzyskanie wpływu na ich działalność może być uznane za naruszenie zasady podziału władz;
3. służby specjalne również realizują funkcje kontrolne. Zdaniem P. Czarnego
,,instytucje o uprawnieniach kontrolnych, zwłaszcza bardzo szerokich pod względem
podmiotowym i <<głębokich>> pod względem możliwej ingerencji w życie jednostki,
trudniej niż innych poddać kontroli”;
4. omawianą kontrolę utrudnia także zjawisko, określane mianem ,,autonomizacji”
lub ,,usamodzielnienia się” służb specjalnych. Według wspomnianego autora objawia się
ono w tym, że ,,służby, a właściwie ich kierownictwa, uzyskują poprzez dotyczące ich
ustawy oraz w drodze praktyki znaczny stopień samodzielności i na tej podstawie dążą do
wyłamania się spod kierownictwa rządu i jego członków, jak również nadzoru i kontroli
zewnętrznej”.
M. Mróz dodaje do tego kolejne utrudnienie kontroli w postaci ,,moralno –prawnej
dwuznaczności”6 działania służb. Wspomniany autor trafnie zauważył że ,,służby i organ
kontrolujący działają antagonistycznie: służby na rzecz ograniczania przepływu informacji,
ze względu na jej tak zwaną << wrażliwość>> a organ kontrolujący na rzecz jego zwiększenia, ze względu na imperatyw realizowania swojej funkcji kontrolnej”7. Henryk Bosak,
emerytowany oficer wywiadu PRL, trafnie opisał problematykę autonomii służb:
,Ustanowienie społecznej kontroli nad służbami specjalnymi jest zadaniem bardzo trudnym. Służby specjalne (…) mają zawsze, we wszystkich krajach, tendencję do uchylania
się od kontroli społecznej. (…) Nie jest niczym nadzwyczajnym zjawisko, że służby te nie
chcą mieć nad sobą kontroli społecznej. A jednak taka kontrola społeczna jest niezbędna w
każdym demokratycznym państwie”8.
1. Status prawny komisji i jej organizacja wewnętrzna
Zgodnie z art. 95 Konstytucji RP9 ,,Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady
Ministrów, w zakresie określonym przepisami Konstytucji i ustaw”. Regulaminową konkretyzacje normy konstytucyjnej stanowi art. 17 ust 2 Regulaminu Sejmu10 zgodnie, z którym komisje sejmowe są organami kontroli sejmowej. Natomiast zakres tej kontroli określają Konstytucja i ustawy. Według M. Stębelskiego taka regulacja oznacza że
,,działalność komisji rozciąga się na wszystkie przypadki kontroli, której podmiotem jest
Sejm”11. Tym samym, komisje sejmowe są uprawnione do kontrolowania działalności
Rady Ministrów, a także podległych jej organów władzy publicznej. W jednym ze swoich
orzeczeń Trybunał Konstytucyjny uznał, że ,,dostępne Sejmowi instrumentarium kontrolne
jest ściśle określone. Obejmuje ono przede wszystkim instytucję wotum nieufności, możliwość powołania sejmowej komisji śledczej, interpelacje i zapytania poselskie, pytania w
sprawach bieżących a także prawo oceny wykonania ustawy budżetowej i udzielenia abso6

.M. Mróz, op. cit.,
Ibidem.
8
Demokratyczna kontrola nad służbami specjalnymi – czy obecnie istnieje w Polsce? (27
czerwca 1998 r.) [w:] Rozmowy o Polsce, Spotkania z SLD, Warszawa 1999 r., s. 42.
9
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483 z
późn. zm., zwana dalej Konstytucją RP.
10
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. M.P. 1992 Nr 26 poz. 185.
11
M. Stębelski, Opinia na temat kontroli sejmowej wobec służb specjalnych, Zeszyty Prawnicze
Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2011, nr 1, s.53.
7

223

lutorium”12. Jak słusznie zauważył M. Stębelski, ,,komisje sejmowe, pełniąc rolę organów
pomocniczych izby, stają się swego rodzaju instytucjonalnym instrumentem kontroli, której konstytucyjnie identyfikowanym podmiotem jest Sejm”. Zdaniem tego autora, partycypacja komisji w wykonywaniu ,,zadań kontrolnych stanowi formę wykonywania przez
Sejm jednej z jego funkcji ustrojowych”13. Zdaniem B. Banaszaka, ,,istotą kontroli parlamentarnej jest uprawnienie umożliwiające parlamentowi uzyskiwanie informacji niezbędnych dla podejmowania przez niego racjonalnych rozstrzygnięć zarówno w sferze ustawodawczej, jak i w dziedzinie szeroko pojętej kontroli oraz jej skutków polegających na pociągnięciu piastunów organów państwowych do odpowiedzialności politycznej bądź prawnej. Informacje te dają parlamentowi możliwość poznania stanu faktycznego i/lub prawnego spraw będących przedmiotem jego prac”14. Parlament wyposażony w gruntowną wiedze na temat wszystkich aspektów działalności służb, będzie mógł za pomocą ustaw,
wpływać na jakość tej działalności.
Podstawą funkcjonowania KSS jest rozdział 12 działu II regulaminu Sejmu. Podstawy prawne działalności tej komisji stanowią także akty regulujące działalność poszczególnych służb specjalnych, tzw. ustawy kompetencyjne. Według P. Czarnego ,, powołanie
komisji do spraw służb specjalnych jest w tej chwili prawnym (ustawowym) obowiązkiem
Sejmu. Jej brak spowodowałby niemożność zgodnego z prawem wykonywania swoich
kompetencji przez inne organy”15. Zgodnie z art. 137 Regulaminu Sejmu, w skład Komisji
do Spraw Służb Specjalnych wchodzi nie więcej niż 9 posłów. Sejm, na wniosek Prezydium Sejmu, w drodze uchwały, ustala wielkość tego gremium. Liczba członków komisji
ulega zmianie w ciągu kadencji, w zależności od liczby ugrupowań parlamentarnych.
Ustawodawca celowo nie określił dokładnej liczby członków, aby można było dostosować
skład komisji ,,do partyjno- frakcyjnej struktury izby, bez konieczności dokonania zmian
w regulaminie”16. Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji dokonują przewodniczący
klubów poselskich lub grupy, co najmniej 35 posłów. Sejm, na wniosek Prezydium Sejmu
zgłoszony po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, wybiera skład osobowy Komisji w
głosowaniu łącznym. Regulamin Sejmu nie określa, jakie predyspozycje, kwalifikacje oraz
cechy charakteru powinni mieć członkowie tej komisji. Jak trafnie zauważył P. Czarny
,,ideałem byłoby, gdyby byli to doświadczeni parlamentarzyści, którzy swoją wcześniejszą
działalnością publiczną i postawą wykazali, że potrafią dochować tajemnicy oraz nie będą
ulegali pokusie wykorzystania uzyskanych informacji poufnych”. Równie istotna - zdaniem cytowanego autora- byłaby ,,głęboka wiedza o funkcjonowaniu służb, bowiem z reguły <<parlamentarne gremia kontrolujące służby specjalne są ślepymi strażnikami>> w
dodatku bez oręża”17.
Komisja wybiera ze swego grona prezydium komisji w składzie: przewodniczący i do
dwóch zastępców. W tym miejscu warto wspomnieć o dwóch zwyczajach parlamentarnych dotyczących funkcjonowania komisji do spraw służb specjalnych. Od początku jej istnienia, czyli
od 1995 r. przyjęło się że co 6 miesięcy następuje zmiana przewodniczącego komisji. System
rotacyjny umożliwia sprawowanie tej istotnej funkcji posłom opozycji. Od IV kadencji Sejmu
ukształtowała się praktyka, zgodnie z którą przewodniczącym komisji jest zawsze poseł opozy12

Wyrok TK z 12.01. 2015 r., K 24/04, OTK-A 2005, Nr 1, poz. 3.
M. Stębelski, op .cit., s. 53.
14
B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, s.559.
15
P. Czarny, Sejmowa Komisja…, s. 99.
16
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cji18. Komisja podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej
połowy liczby członków. Posiedzenia KSS są zamknięte, natomiast posiedzenia wspólne odbywane z innymi komisjami mogą być jawne. Na żądanie prezydium komisji ministrowie oraz
kierownicy naczelnych organów administracji państwowej, a także kierownicy innych urzędów i
instytucji państwowych są obowiązani przedstawiać sprawozdania i udzielać informacji oraz
uczestniczyć w posiedzeniach komisji, na których rozpatrywane są sprawy dotyczące ich zakresu
działania. Przewodniczący Komisji może zaprosić inne osoby do wzięcia udziału w pracach
Komisji za pośrednictwem albo po powiadomieniu Marszałka Sejmu oraz w razie potrzeby Prezesa RM, Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, szefa
ABW, szefa AW, szefa SKW, szefa SWW, szefa CBA oraz ministra powołanego w celu sprawowania nadzoru nad działalnością służb specjalnych. Przewodniczący Komisji do Spraw Służb
Specjalnych jest uprawniony do przyznania klauzuli tajności dokumentom zawierającym informacje niejawne wytworzonym w wyniku działalności komisji.
2. Podstawowe zadania komisji
Według P. Radziewicza istnieje ,,domniemanie kompetencji Komisji sejmowej ds.
służb specjalnych i Sejmu, do uzyskiwania informacji i kontrolowania służb specjalnych
we wszystkich aspektach ich działania, o ile nie obowiązuje wyraźne ustawowe wyłączenie dostępu komisji do jakieś sfery aktywności służb specjalnych”19. Wyłączenie pewnej
materii spod kontroli parlamentarnej, nie oznacza zupełnego braku kontroli danego obszaru działalności służb. Ograniczana jest jedynie szczegółowość (tzw. głębokość) owej kontroli20. Zgodnie z Regulaminem Sejmu, do zakresu działań Komisji do Spraw Służb Specjalnych należy:
1. opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących służb specjalnych,
2. opiniowanie kierunków działań i rozpatrywanie corocznych sprawozdań szefów
służb specjalnych,
3. opiniowanie projektu budżetu w zakresie dotyczącym służb specjalnych, rozpatrywanie corocznego sprawozdania z jego wykonania oraz innych informacji finansowych
służb specjalnych,
4. opiniowanie wniosków w sprawie powołania i odwołania poszczególnych osób na
stanowiska szefów służb specjalnych i ich zastępców,
5. zapoznawanie się z informacjami służb specjalnych o szczególnie istotnych wydarzeniach z ich działalności, w tym dotyczących podejrzeń występowania nieprawidłowości
w działalności służb specjalnych oraz podejrzeń naruszenia prawa przez te służby, poprzez
dostęp i wgląd do informacji, dokumentów i materiałów uzyskanych w wyniku wykonania
zadań ustawowych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz
ustaw regulujących działalność służb specjalnych;
6. ocena współdziałania służb specjalnych z innymi organami, służbami i instytucjami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w zakresie
podejmowanych przez nie działań dla ochrony bezpieczeństwa państwa,
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P. Czarny wspomina o próbach regulaminowej kodyfikacji obu zwyczajów. Zdaniem tego autora, próby te okazały się nieskuteczne, z powodu trudności przełożenia norm zwyczajowych na
język norm prawnych. Zob. szerzej: P. Czarny, Sejmowa Komisja… op.cit.,
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7. ocena współdziałania służb specjalnych z Siłami Zbrojnymi, organami administracji rządowej, organami ścigania i innymi instytucjami państwowymi oraz organami
jednostek samorządu terytorialnego, właściwymi organami i służbami specjalnymi innych
państw,
8. ocena ochrony informacji niejawnych,
9. badanie skarg dotyczących działalności służb specjalnych;
Zgodnie z art. 16 ust.2 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i
senatora (Dz.U.1996 Nr 73 poz.350.) członkowie komisji do spraw służb specjalnych, w sprawach będących przedmiotem działania tej komisji, mają prawo żądać informacji i wyjaśnień od
członków rady ministrów, oraz przedstawicieli właściwych organów i instytucji państwowych
w tym służb specjalnych. Zgodnie z art.153 ust.1 regulaminu Sejmu, prezydium KSS może
zobligować szefów poszczególnych służb specjalnych (de facto kierowników instytucji państwowych) do przekazania sprawozdań i udzielenia informacji. Ponadto zgodnie z art. 158 ust.
1 Regulaminu Sejmu ,,Komisja uchwala dezyderaty, opinie, sprawozdania, a także projekty
uchwał, rezolucji, apeli, oświadczeń lub deklaracji Sejmu. Komisja, w drodze uchwały, może
przyjąć do wiadomości przedłożoną jej informację bądź stanowisko”. Można zauważyć, iż
komisja posiada szereg uprawnień kontrolnych. Jednak takie środki jak sprawozdania, dezyderaty, apele, rezolucje mają charakter opiniotwórczy i są niewiążące. Dlatego najistotniejszym
środkiem jest możliwość przygotowania projektu ustawy dotyczącej działalności służb. W ten
sposób komisja ma realny wpływ na funkcjonowanie służb.
3. Ocena działalności komisji
Obecnie, parlamentarna kontrola służb specjalnych oceniana jest, jako mało efektywna a nawet fikcyjna21. W ustawach kompetencyjnych expressis verbis wyrażono zasadę
zgodnie, z którą Sejm kontroluje działalność szefów poszczególnych służb specjalnych. M.
Bożek trafnie zauważył że regulacje te mają ,,postać ogólnego sformułowania, czegoś w
rodzaju generalnej kompetencji izby poselskiej do kontroli służb specjalnych. W przepisach tych nie określa się natomiast ani środków służących kontroli, ani procedury tej kontroli”22. Pewne utrudnienie pracy komisji, stanowi wymóg uzyskania dostępu do informacji
niejawnych. Informacje te udostępnia się wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania
tajemnicy i tylko w niezbędnym zakresie. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest
odpowiedzialna za prowadzenie postępowania sprawdzającego wobec posłów i wydanie
im tzw. poświadczenia bezpieczeństwa. Mamy, więc do czynienia z wysoce szkodliwą
sytuacją, kiedy to podmiot kontrolowany jest jednocześnie kontrolującym. Nawet, jeśli
ktoś uzyska poświadczenie bezpieczeństwa to i tak, szefowie poszczególnych służb w drodze uznania administracyjnego, decydują, jakie informacje będą przekazane komisji. Zatem komisja nie ma skutecznych środków prawnych umożliwiających weryfikacje zasadności odmowy udzielania żądanych informacji. Jeżeli szef właściwej służby w drodze
uznania administracyjnego, zdecyduje, że żądane dane podlegają ochronie informacji niejawnych, jednym środkiem przysługującym komisji jest dezyderat do Prezesa Rady Ministrów, wzywający do spowodowania rewizji stanowiska szefa służby23. Niewątpliwie jest
to mało skuteczny sposób. Taka regulacja ,,w praktyce prowadzi do braku efektywnej kontroli”24 ze strony komisji.
21
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Sporym ograniczeniem możliwości tej komisji jest brak uprawnień do żądania przekazania akt i dokumentów. Komisji ds. służb specjalnych nie przysługuje także uprawnienie do
prowadzenia przesłuchań w trybie kodeksu postępowania karnego. Zdaniem W. OdrowążSypniewskiego ,,powierzenie komisji uprawnień śledczych w drodze uchwały Sejmu czy
ustawy, mogłoby wywoływać wątpliwości konstytucyjne25”. Niewątpliwie należałoby również
uściślić zakres podmiotowy działalności komisji, kryterium formalne, czyli podanie nazw
służb, jest niewystarczające. Należałoby je rozszerzyć o wymogi czysto materialne, czyli rodzaj i metody działalności (w tym, stosowanie środków operacyjno-rozpoznawczych w sposób
niejawny)26. Należy zgodzić się z P. Czarnym, że komisja ds. służb specjalnych nie posiada
właściwych, ,,instrumentów prawnych pozwalających zweryfikować zasadność odmowy
udzielenia jej określonych informacji, zwłaszcza z powołaniem się na ochronę informacji niejawnych i bezwzględne zakazy udzielania informacji, które obowiązują w tym zakresie. Będące w jej dyspozycji środki głównie w postaci dezyderatu do Prezesa Rady Ministrów nie zapewniają „obiektywnego” rozstrzygnięcia kolizji między funkcją kontrolną Sejmu a ochroną
informacji niejawnych”27.
Zakończenie
Reasumując, parlamentarna kontrola służb specjalnych ma kluczowe znaczenie dla
prawidłowego funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. Jednak żeby sejmowa
komisja ds. służb specjalnych mogła skutecznie i efektywnie realizować swoje zadania,
trzeba dokonać wielu zmian w jej statusie prawno-ustrojowym. W pierwszej kolejności
należy szczegółowo określić kompetencje tej komisji w akcie prawnym rangi ustawowej a
nie w załączniku do regulaminu. Poprawy wymaga także kwestia dostępu członków komisji do tajnych informacji, nie może być tak, że szefowie poszczególnych służb, arbitralnie
o tym decydują.
Streszczenie:
Kontrola parlamentarna nad służbami specjalnymi sprawowana jest przez Komisję do
Spraw Służb Specjalnych. Cywilne i wojskowe służby specjalne, jako ważny element władzy
wykonawczej, są przedmiotem szczególnego zainteresowanie ze strony polityków, dziennikarzy a także przedstawicieli różnych dziedzin nauki. Artykuł dotyczy przede wszystkim, prawnej regulacji nadzoru Parlamentarnego służb specjalnych w Polsce. Formy i zakres działania
służb, jest przedmiotem różnych opinii i wzbudza znaczne kontrowersje, z powodu zderzenia
różnych zasad konstytucyjnych i wartości. Wyróżniamy następujące modele nadzoru nad służbami: wewnętrzny, polityczny(rządowy), parlamentarny i społeczny, sądowy i nadzór wykonywany przez konstytucyjne organy kontroli i ochrony prawnej.
Summary:
Parliamentary control of the special services
This control is performed by the Special Services Committee of the Sejm. The civil
and military special service, as an important part of the Executive, have always interested
in politicians, representatives of the many disciplines of science and journalists. Article is
about the legal regulation of Parliamentary surveillance services in Poland. The form and
scope of the service is subject to different opinions and generate significant controversy,
25
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due to the impact of the various constitutional principles and values. There are the following models of supervision departments: internal, political (governmental), parliamentary
and social, judicial and supervision performed by the inspection bodies of the constitutional and legal protection.
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Milkowski Kacper

Tajna inwigilacja, a dopuszczalny zakres ingerencji w prawa obywatelskie i prawa
jednostki w demokratycznym państwie prawa
Wstęp
Inwigilacja to tajna siła policji, niezależnie od panującego ustroju politycznego. Metoda ta jest stosowana przez organy policyjne całego świata. Żyjemy w społeczeństwie,
które stopniowo staje się w coraz większy sposób inwigilowane z różnych stron. Nowoczesne technologie pozwalają na wszechstronną analizę zachowań swoich obywateli zarówno podczas pracy, jak również odpoczynku i rozrywki. Służby działają w taki sposób,
ażeby nie zostały zauważone, więcprzeciętny obywatel nie zdaje sobie sprawy, w którym
momencie jest inwigilowany. W większości przypadków takie czynności należy traktować
jako pozytywne, gdyż pozwalają ścigać skutecznie sprawców przestępstw1. Człowiek już
od najdawniejszych czasów stosował inwigilację środowiska przestępczego jako jednej z
podstawowych metod wykrywczych wykorzystywanych przez organy odpowiedzialne za
ściganie sprawców przestępstw2. W dzisiejszych czasach inwigilacja będzie pożądana lub
wręcz koniecznaw sytuacji, gdy mamy do czynienia z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną.Trzeba jednak zauważyć, że prowadzenie tych czynności w sposób niezauważalny dla ludzi, niekontrolowane lub nadmierne może negatywnie odbijać się na zaufaniu
obywateli do władzy, co pokazuje aktualna sytuacja polityczna. Należy zwrócić uwagę, że
negatywny stosunek społeczeństwa do czynności operacyjno-rozpoznawczych tj. inwigilacja ma po części podstawy historyczne. Wczasach, gdy w Polsce panował poprzedni ustrój
to na potrzeby władzy służby specjalne wykorzystywały je głównie do inwigilowania środowisk związkowych, duchowieństwa i podziemia antykomunistycznego. W czasach PRLu działania te bardzo często wprost naruszały prawa i wolności obywatelskie3. Podsłuch,
inwigilacja, kontrola korespondencji czy obserwacja, a także związany z nimi szantaż, na
stałe wpisały się w życie społeczeństwa. Obywatele żyli w strachu, bali się wypowiadać
głośno na temat władzy, nawet w otoczeniu najbliższej rodziny czy sąsiadów. Powszechny
dostęp do Internetu, a przy tym wszelkich cyfrowych danych, potencjalnie umożliwia pełną inwigilację każdego człowieka. Pamiętać należy, żewszelkie działania w sieci pozostawiająpo nas ślad. Pojawia się coraz więcej głosów różnych organizacji4 zajmujących się
ochroną praw człowieka, aby wprowadzić regulacje kontroli przed nieuprawnionym dostępem. Trzeba zatem znaleźć „złoty środek”, który zapewni służbom ich sprawne działanie,
a obywatelom zagwarantuje ochronę ich podstawowych praw, jak prawo do prywatności,
do tajności komunikowania. Ustawodawca musi wiedzieć, gdzie jest granica pomiędzy
1
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uzasadnionym rejestrowaniem informacji, a naruszeniem prawa. Należy pamiętać, że w
Kodeksie Karnym5 są penalizowane sytuacje, w których dochodzi do nieuprawnionego
dostępu do informacji.
1. Definicja czynności operacyjno-rozpoznawczych
Rozważania nad próbą zdefiniowania inwigilacji należy rozpocząć od próby scharakteryzowania zagadnienia czynności operacyjno–rozpoznawczych w skład, których ona
wchodzi. Pojęcie czynności operacyjno – rozpoznawczych, ani inwigilacji nie posiada
definicji ustawowej6. W literaturze przedmiotu spotkać można różne definicje. T. Hanausek określa je jako: „odrębny system poufnych bądź tajnych działań organów policyjnych
[...] prowadzonych poza procesem karnym, lecz zazwyczaj służących aktualnym bądź
przyszłym celom tego procesu i wykonywanych dla zapobiegania i zwalczania przestępczości i innych prawnie określonych negatywnych zjawisk społecznych”7. M. Kulicki zdefiniował je jako, przeważnie niejawne, rozpoznawanie środowisk kryminogennych i kryminalnych (w tym ich dezintegracja), wykrywanie czynników sprzyjających przestępczości i zdarzeń mających cechy przestępstw oraz osób, które mogą okazać się ich sprawcami,
wykrywanie źródeł dowodowych oraz zapobieganie przestępstwom i działaniom godzącym w bezpieczeństwo i porządek publiczny8. Natomiast Z. Czeczot i T. Tomaszewski
czynności operacyjno-rozpoznawcze charakteryzują dość zwięźle jako dyskretne zasięganie różnych informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach w celu zapobiegania przestępstwom oraz ujawnienia przestępstw i wykrycia ich sprawców9. A. Taracha zalicza do
nich to, że są czynnościami organów państwowych, wykonywanymi tajnie lub poufnie, w
oparciu o podstawę ustawową, spełniającymi funkcję informacyjną, wykrywczą, profilaktyczną i dowodową10.
J. Konieczny wskazuje na proste oraz złożone formy działalności operacyjnej11. Inwigilacja została wraz z rozpracowaniem operacyjnym, infiltracją środowiska i analizą
operacyjną zakwalifikowana do form złożonych.
2. Pojęcie inwigilacji
Według Internetowego Słownika Języka Polskiego Państwowego Wydawnictwa
Naukowego inwigilacja to „tajna obserwacja kogoś lub tajny nadzór nad kimś”12. Natomiast według Słownika Współczesnego Języka Polskiego inwigilować oznacza „obserwować kogoś, zdobywać o nim informacje bez jego wiedzy (np. przez policję, wywiad
itp.)”13. Pojęcie inwigilacji (z łac. invigilare – czuwać nad czymś) w formie zaproponowa-
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Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88., poz. 553 z późn. zm.)
R. Teluk, Inwigilacja i infiltracja jako efektywne metody uzyskiwania informacji operacyjnych na
temat środowiska przestępczego lub kryminogennego, „Zeszyty Prawnicze” 2014, nr 14/1, s. 177.
7
T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 2000, s. 130.
8
M. Kulicki, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczosądowej, Toruń
1994, s. 61-63.
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Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka ogólna, Toruń 1996, s. 67.
10
A. T a r a c h a, Czynności operacyjno-rozpoznawcze. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Lublin 2006, s. 25.
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Internetowy Słownik Języka Polskiego Państwowego Wydawnictwa Naukowego, hasło: inwigilacja, [online] http://sjp.pwn.pl/slowniki/inwigilowa%C4%87.html [dostęp: 05.04.2016 r.]
13
B. Dunaj, Słownik Współczesnego Języka Polskiego, Warszawa 1996, s. 329.
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nej przez T. Hanauska14, to „zespół czynności operacyjno-rozpoznawczych skoncentrowanych na systematycznym śledzeniu i utajnionym kontrolowaniu osób, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą dopuścić się przestępstwa”
Głównym celem inwigilacji jest przede wszystkim niedopuszczenie do popełnienia
przestępstwa. Jeżeli nie uda się tego osiągnąć, to służy ona, aby ustalić jakie popełniono
przestępstwo i kto tego dokonał15. Zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji16
celem prowadzenia takich czynności jest: rozpoznanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń, poszukiwanie osób ukrywających się przed organami ścigania lub
wymiarem sprawiedliwości i poszukiwanie osób, które na skutek wystąpienia zdarzenia
uniemożliwiającego ustalenie miejsca ich pobytu należy odnaleźć w celu zapewnienia
ochrony ich życia, zdrowia lub wolności. Dla służb najlepszym rozwiązaniem byłoby poddanie całego społeczeństwa całościowej inwigilacji policyjnej. W takiej sytuacji doszlibyśmy jednak do funkcjonowania świata wykreowanego przez Orwella17.
Wszelkie czynności operacyjno-rozpoznawcze przeprowadzane są w oparciu o
przepisy ustaw i ich akty wykonawcze. Są to czynności tzw. pozaprocesowe. Nie realizuje
ich osobiście organ procesowy i nie stosuje się do nich przepisów ustawy z dnia 6 czerwca
1997 roku – Kodeks postępowania karnego, która normuje przebieg procesu, a nie działalność operacyjną18. Regulacje odnoszące się do przeprowadzania czynności operacyjno –
rozpoznawczych przez Policję zostały ujęte w ustawie o Policji w art. 14 ust. 1. Wskazane
zostało w powyższym artykule, że w granicach swych zadań Policja wykonuje czynności:
operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe. Jednak
nie tylko Policja ma prawo w Polsce do posługiwania się czynnościami operacyjnorozpoznawczymi.
Prawo do przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych mają jednak tylko te
organy państwowe, którym przepisy właściwej ustawy takie uprawnienia przyznają. Uprawnienie do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych wynika wprost z przepisów
ustaw „policyjnych”, w tym art. 14 ust. 1. Uprawnionymi służbami do przeprowadzania powyższych czynności np. są: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego19, Agencja Wywiadu,
Straż Graniczna20, Centralne Biuro Antykorupcyjne21, Żandarmeria Wojskowa22, Służba Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego23, czy organy kontroli skarbowej24.
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3. Tajna inwigilacja, a prawo do prywatności
Poszanowanie prywatności konkretnej jednostki zaliczane jest do podstawowych
praw człowieka. Prawo do prywatności kreuje swoistą autonomię człowieka i składa się to
na pewien zakres uprawnień, który musi być pozostawiony wyłącznie woli jednostki. Wyodrębnienie takiej autonomii w dzisiejszych czasachpomimo, że jest to bardzo trudne, ale
bezwzględnie konieczne25. Prywatność charakteryzować się zatem będzie w aspekcie normatywnym uprawnieniem podmiotu do kreowania własnej sfery życia prywatnego, aby
była ona wolna od ingerencji i niedostępna dla innych26. Głównym celem prawa do prywatności jest przecież zapewnienie człowiekowi prawa do możności decydowania o sobie
w sferze informacji, jak i przysługującego prawa do ochrony życia osobistego i intymności27. Jak zauważa Marek Safjan, „prywatność ma podlegać ochronie właśnie dlatego i
tylko dlatego, że przyznaje się każdej osobie prawo do wyłącznej kontroli tej sfery życia,
która nie dotyczy innych, a w której wolność od ciekawości innych jest swoistą conditio
sine qua non swobodnego rozwoju jednostki”28. Kwestia prywatności wiąże się z interesem
własnym jednostki, jej dobra oraz działań podejmowanych przez nią w celu ochrony tej
wartości29. Inwigilacja jest poważną ingerencją w to prawo, które gwarantuje nam zarówno
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r30, jak i Europejska Konwencja Praw Człowieka
(dalej: EKPC)31, czy Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych32. W
przypadku Konstytucji nie można zapominać jednak, że pozwala ona na ograniczanie korzystania z wolności i praw obywatelskich tylko wtedy, gdy jest to konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony
środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Zatem
inwigilacja znajduje uzasadnienie i pozwala ustawodawcy na jej wprowadzenie w sposób
legalny33.
4. Prawo do prywatności w EKPC
Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej ETPC) wydał wyrok 12 stycznia 2016 r.
w sprawie Szabó i Vissy przeciwko Węgrom. Zaskarżony został art. 8 EKPC, w którym
zostało zawarte, że każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji. Natomiast w ust. 2. stwierdzono, że
niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa z wyjątkiem
25
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przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności osób.
Skarżący w tej sprawie zarzucili możliwość wystąpienia ingerencji w ich życie osobiste i prywatność komunikowania się z powodu istnienia prawa, które zezwala na możliwość tajnej kontroli. Wskazywali także, że w państwie nie gwarantuje się odpowiednich
zabezpieczeń, wskazując równocześnie, że ich pozycja społeczna potencjalnie mogłaby
normalnie doprowadzić do inwigilacji ich. Twierdzili, że byli narażeni na szczególne ryzyko inwigilacji swoich połączeń z powodu zatrudnienia w organizacjach, które krytykują
rząd. Należy wskazać, że art. 8 ust. 2, który zapewnia ustawodawcy wprowadzenia wyjątku od prawa prywatności zawartego w EKPC powinien być interpretowany wąsko.
Uprawnienia do tajnej inwigilacji obywateli mogą zostać wprowadzone w sytuacji, gdy
jest to konieczne dla ochrony instytucji demokratycznych. Można traktować jako pozwolenie na wprowadzenie wyjątku w sytuacji, gdy inwigilacja będzie miała na celu ochronę
bezpieczeństwa narodowego oraz zapobieganie zakłóceniom porządku i przestępstwom34.
ETPC wskazał minimalne standardy jakie ustawodawca musi wprowadzić, ażeby
nie doszło do naruszenia prawa do prywatności. Ustawodawca powinien określić: naturę
przestępstw, które mogą prowadzić do zarządzenia inwigilacji, definicję kategorii osób,
których telefony mogą być podsłuchiwane; maksymalny okres stosowania podsłuchu telefonicznego; wymaganą procedurę badania, korzystania i przechowywania uzyskanych
danych; środki ostrożności przy przekazywaniu ich innym podmiotom; okoliczności, w
jakich zapisy mogą albo muszą być skasowane albo zniszczone35.
W wyroku Trybunał stwierdził także, że środek tajnej kontroli może być uznany za
zgodny z Konwencją wyłącznie, gdy jest ogólnie ściśle konieczny dla zabezpieczenia instytucji demokratycznych a ponadto, gdy jest ściśle konieczny, aby móc uzyskać żywotnie
ważne informacje wywiadowcze w konkretnej operacji36.
Należy zgodzić się z twierdzeniami ETPC, gdyż w XXI w. stajemy przed wieloma
bardzo ważnymi wyzwaniami, z którymi walczyć będzie ciężko, jeżeli zrezygnujemy z tej
formy czynności operacyjno-rozpoznawczych. Nasilający się terroryzm, czy tworzenie się
związków i grup przestępczych gospodarczych powoduje zwiększanie ingerencji państwa
w prawo do prywatność. Podkreślić należy, że w zamian społeczeństwo jest chronione
przed wszelkiego rodzaju aktami terrorystycznymi oraz przestępczością. Oczywiste jest, że
nie jest to metoda, która jest „lekiem” na wszelkie metody z tym związane, jednak pozwala
ona na przeciwdziałanie, a w sytuacji, gdy przestępstwo zostanie popełnione, to pozwoli na
skuteczniejsze ściganie sprawcy.
Inwigilacja także ingeruje w poszanowanie korespondencji, która w dzisiejszych
czasach może mieć bardzo zróżnicowane formy nie tylko listu, ale także co wydaje się w
dobie społeczeństwa „cyfrowego” ważniejsze, może przybrać postać SMS, czy też maila,
34
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bądź informacji wprowadzonej do portalu Facebook, czy programu wysyłania informacji
tj. Viber i Hang Out. Prawo do poszanowania korespondencji oznacza prawo do zachowania w tajemnicy treści przekazu wysyłanego do oznaczonego adresata, jeśli taka jest wola
nadawcy37.
5. Sieć Tor jako ucieczka przed inwigilacją
Sposobem ukrycia tożsamości i naszego ruchu w sieci jest projekt Tor. To właśnie
za pomocą tej sieci członkowie organizacji terrorystycznych, czy związków, bądź grup
przestępczych kontaktują się. Również za jej pomocą dokonywanych jest wiele nielegalnych transakcji. Na serwerach znajdują się sklepy ala polskie allegro.pl, w których można
kupić broń, narkotyki, czy dostęp do stron z pornografią dziecięcą.Tor (ang. The Onion
Router) jest wolnym oprogramowaniem umożliwiającym anonimową komunikację. Tor
kieruje ruchem internetowy za pośrednictwem bezpłatnej, ogólnoświatowej sieci składającej się z ponad siedmiu tysięcy przekaźników(węzłów, komputerów), które pozwalają na
ukrycie lokalizacji i gwarantują ominięcie nadzoru sieci lub analizy ruchu38. Każdy z routerów odszyfrowuje informację i ponownie ją szyfruje w sposób indywidualny dla niego i
przekazuje do następnego. W ten sposób routery pośredniczące poznają informacje jedynie
o bezpośrednio z nimi połączonych węzłach, a nie o całości trasy, jaką pokonują dane.
Jak podkreślają jego twórcy i zwolennicy, służyć on ma z założenia obronie przed
wszelkimi formami sieciowej inwigilacji, będącej zagrożeniem dla wolności, prywatności
czy swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Wskazują oni na pozytywne aspekty
wykorzystania Tora w krajach niedemokratycznych (zwłaszcza w Chinach i w Iranie),
gdzie umożliwia on opozycji i dziennikarzom swobodną wymianę informacji przez Internet39. Tak bardzo dobrze zabezpieczona sieć, w zamierzeniu twórców sieci Tor ma służyć
dzieleniu się informacjami w sposób niekontrolowany. Dla służb jest to olbrzymi problem,
gdyż nie są one w stanie w żaden sposób kontrolować tej technologii.
6. Inwigilacja w cyberprzestrzeni
Unia Europejska podjęła inicjatywę w celu wsparcia programów zapewniających
inwigilację w sieci w związku z ujawnieniem stosowaniaprzez Stany Zjednoczone tajnego
programu do elektronicznego pozyskiwania danych w drodze inwigilacji, o kryptonimie
PRISM40. To z kolei przełoży się na kwestię ochrony danych i zakres praw użytkowników
w cyberprzestrzeni. Nowe oczekiwania z tym związane wpłyną na działania Komisji Europejskiej nad nowymi inicjatywami dotyczącymi bezpieczeństwa danych w Internecie.
PRISM jest to program wykorzystywany przez Agencję Bezpieczeństwa Narodowego
(NSA), który w sposób tajny pobieradane cyfrowe z Internetu. Świat dowiedział się o tym,
czym jest Prism dzięki E. Snowdenowi, który wykradł te informacje.
Coraz częściej pojawia się debata na temat dostępu do zasobów oraz możliwości
większej ingerencji w sieci, jak to miało miejsce. Państwo rozciąga się za pomocą elektronicznej administracji na coraz to nowsze sektory. Ingerencja służb zapewniałaby większe
37
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bezpieczeństwo w zakresie ochrony sieci przed atakami przestępców. Należałoby zwiększyćnakłady finansowe na te cele, powołać odpowiednie ośrodki, w których pracowaliby
eksperciz zakresu bezpieczeństwa cyfrowego i nowych technologii41.
Podsumowanie
Przepisy aktualnej Konstytucji RP gwarantują prawo do prywatności. Prawo to nie
ma charakteru bezwzględnego, zatem dozwolone jest w formie ustawy formułowanie wyjątków. Tajna inwigilacja jest swoistym wyłomem od tego podstawowego prawa, jednak
celem tej czynności operacyjno-rozpoznawczej jest ściganie sprawców przestępstw. Ustawodawca wprowadzając taki wyłom stawia sobie, za główny cel bezpieczeństwo państwa.
Należy jednak zauważyć, iż prywatność musi także zasługiwać w dzisiejszych czasach na
szczególne traktowanie. W dobie rozwoju „społeczeństwa informacyjnego”, jego członkowie zyskują coraz większe techniczne możliwości ingerowania w sferę prywatności.
Ustawodawca zatem musi prawidłowo rozgraniczyć granicę pomiędzy prawem do prywatności, a ingerencją w nie.Zwrócić należy szczególną uwagę, ażeby w wyniku zwiększania
ingerencji, chociażby Policji nie została naruszona sama istota prawa do prywatności, gdyż
powodowałoby to poważne naruszenie w zakresie praw człowieka.
Działalność operacyjna służb specjalnych jest coraz częściej przedmiotem debaty
medialnej. Zwraca się uwagę, że służby mają zbyt szerokie uprawnienia, nieproporcjonalne do skali zagrożeń występujących na terenie naszego kraju. Informacje przetwarzane
przez służby to bardzo duża liczba danych dotykających praktycznie każdego obszaru życia obywateli. Należy jednak zdecydowanie podkreślić, że służby specjalne pozyskują
dane nie o wszystkich obywatelach, ale tylko o tych, którzy znaleźli się w obszarze prawnie uzasadnionego ich zainteresowania, w celu realizacji zadań ustawowych. Obywatel,
który jest uczciwy i nie popełnia żadnych przestępstw, czy wykroczeń, nie ma żadnych
powodów, aby obawiać się inwigilacji ze strony służb. Jest to tylko niewielki obszar działania służb specjalnych. Inwigilacja służy przecież wykrywaniu i zwalczaniu przestępczości, a w szczególności ostatnio tak zwiększającego swoją aktywność w Europie terroryzmu. Internet spowodował swoistą globalizację zagrożeń i wymagane jest podjęcie wysiłkówpodjęcia współpracy na arenie międzynarodowej w zakresie współpracy politycznej,
dyplomatycznej czy wojskowej, ale przede współpracy służb specjalnych.
Warto jeszcze na koniec przytoczyć stosunek obywateli Stanów Zjednoczony do
problematyki inwigilacji. Według badań przeprowadzonych przez Associated Press oraz
AP-NORC (NORC Center for Public Affairs Research) 56 % Amerykanów popiera aktualne działania służb amerykańskich, a więc inwigilowanie obywateli bez nakazu sądowego. Zaledwie 28 proc. zdecydowanie opowiedziało się przeciwko takiej działalności. Warto zwrócić, że zarówno Republikanie (67%) jak i Demokraci (55 %) popierają inwigilacje
obywateli42.
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Streszczenie
Działalność operacyjna służb specjalnych jest coraz częściej przedmiotem debaty
medialnej. Inwigilacja to tajna siła policji, niezależnie od panującego ustroju politycznego.
Metoda ta jest stosowana przez organy policyjne całego świata. Autor w publikacji dokonuje charakterystyki inwigilacji w Polsce. Przedstawia on zagadnienia związane z naruszaniem przez inwigilację prawa do prywatności. Dokonuje przedstawienia konfliktu na poziomie Konstytucji oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Autor dokonuje także
zdefiniowania pojęcia czynności operacyjno-rozpoznawczych, jak również inwigilacji.
Przedstawia także stosunek Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do problematyki
inwigilacji. Dokonuje także analizy zagrożeń, jakie związane są z wykorzystaniem inwigilacji. Charakteryzuje także problemy jakie pojawiają się przed służbami w związku z nowymi technologiami, a w szczególności z zagrożeniem jakim jest sieć Tor. Przedstawione
zostają postulaty związane z dalszym rozwojem inwigilacji wobec obywateli. Autor dokonuje także przedstawienia czynności, jakie prowadzone są na arenie międzynarodowej.
Summary
Secret surveillance, and the range of interference in the civil rights and individual
rights in a democratic state of law
Operating activities of the special services is increasingly the subject of media debate. Surveillance is a secret police force, regardless of the current political system. This
method is used by the police authorities around the world. The author of the publication
shall characteristics surveillance in Poland. The author presents issues related to violations
of the right to privacy surveillance. He shall present a conflict at the level of the Constitution and the European Convention on Human Rights. The author also define the concept of
operational activities, as well as surveillance. It also presents the ratio of the European
Court of Human Rights to the issue of surveillance. The author also analyzes the risks that
are associated with the use of surveillance. He has also problems that arise before services
in connection with new technologies, and in particular the risk of which is a network of
Tor. The demands are related to the further development of surveillance against citizens.
The author also present the actions that are carried out in the international arena.
Keywords: the right to privacy, law, surveillance, privacy, wiretapping, Tor network
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Leszek Mysiewicz

Kara pozbawienia wolności – autorytatywną formą izolacji osadzonych
w jednostkach penitencjarnych
Wstęp
Według słownika języka polskiego, pojęcie „kara” oznacza środek wychowawczy
stosowany wobec osoby, która zrobiła coś złego oraz środek represyjny względem osób,
które popełniły przestępstwo1. P. Ostaszewski natomiast w jednym ze swoich dzieł, opisuję
karę jako każde następstwo zachowania, które redukuje prawdopodobieństwo uwidaczniania się takiego zachowania w porównywalnych sytuacjach w przyszłości2.
Fundamentalnym dokumentem regulującym system i sposób odbywania kary jest
kodeks karny wykonawczy z 6 czerwca 1997 roku. Wyróżnia 6 rodzajów kar takich jak:
kara pozbawienia wolności, kara ograniczenia wolności, grzywna, kara 25 lat pozbawienia
wolności, karę aresztu i karę dożywotniego pozbawienia wolności. Fazą końcową formalnej odpowiedzi na dokonane przestępstwo jest realizacja orzeczeń sądowych. Zestawienie
podstaw prawnych opisujących wykonywanie wymierzonych kar, środków zabezpieczających, karnych, należności sądowych w sprawach karnych i tymczasowego aresztowania,
składa się na prawo karne wykonawcze. Pełen proces wykonywania orzeczeń ma za zadanie wypełnianie i sukcesywne osiąganie celów, zamierzonych przez ustawodawcę oraz sąd
orzekający wyrok. W przypadku wcześniejszego osiągnięciu powziętych założeń, istnieje
możliwość rezygnacji z dalszej realizacji wydanego orzeczenia np. warunkowe zwolnienie
z odbywania kary pozbawienia wolności. Realizacji podlega każda sankcja wydana przez
sąd, ale szczególna uwaga skierowana jest na karze pozbawienia wolności. Świadectwem
tego jest niewątpliwie ilość przepisów kodeksu karnego wykonawczego, opisujących zagadnienie wykonywania tej kary. Bardzo mała liczba aktów skupiających uwagę na innych
sankcjach w porównaniu do kary pozbawienia wolności, sprawia odczucie, że forma izolacji jest głównym środkiem reakcji na popełnione przestępstwo3.
Prawo karne określonych państw posiada poszczególne elementy wspólne. Konsekwencja wykonywania kary pozbawienia wolności jest niewątpliwie świadectwem jedności cywilizacji i kultury, a także wspólnej myśli naukowej. Aby system ten był czytelny i
spójny, tworzy się standardy prawa międzynarodowego w danych krajach. Przybiera on
kilka form. Po pierwsze – dużo umów międzynarodowych odnosi się do szczególnych
przypadków przestępstw i dąży do międzynarodowego ich ścigania i karania. Po drugie –
akty prawa międzynarodowego dotyczą ochrony praw jednostki, w tym również tych, które odnoszą się do sytuacji karania. Po trzecie – płaszczyznę do tworzenia standardów penitencjarnych tworzą rezolucje lub zalecenia międzynarodowych organów i organizacji, które zostały powołane do przeciwdziałania i zwalczania przestępczości4.
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P. Ostaszewski, Procesy warunkowania. [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki.
Tom 2: Psychologia ogólna (s.105). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000
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1. Akty prawne stanowiące o karze pozbawienia wolności.
Najważniejszymi dokumentami międzynarodowymi, wpływającymi na wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce, są:
- Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności5.
- Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych6.
- Reguły Minimalne ONZ7.
- Europejskie Reguły Więzienne8.
- Konwencja ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania9.
- Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu traktowaniu lub
poniżającemu traktowaniu albo karaniu10.
Fundamentalnymi źródłami polskiego prawa, wpływających na kształtowanie wykonywania kary pozbawienia wolności są Konstytucja Rzeczypospolitej Polski oraz kodeks karny wykonawczy. W Konstytucji, w ustawie podstawowej widnieje zapis, stanowiący o tym, iż „Rzeczypospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej” (art. 2). Fragment ten zapewnia także
ochronę praw jednostki: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło
wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i
ochrona jest obowiązkiem władz publicznych” (art. 30). Świadczy to o tym, iż demokratyczne państwo spełnia dwa podstawowe zadania: uszanowanie praw i wolności wszystkich obywateli oraz przodownictwo norm prawnych ponad wszelkimi innymi zwyczajami
postępowania.
W Kodeksie karnym wykonawczym, już w art. 1, zdefiniowano przedmiotowy obszar jest obowiązywania. Stwierdzono, iż według przepisów tego kodeksu, realizowane
będą orzeczenia w postępowaniu karnym, w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczeniach, kar porządkowych a także środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności. Specyficzną cechą Kodeksu karnego wykonawczego jest zespolenie prawa materialnego i prawa procesowego11. Charakterystyczną cechą ustawy jest również dostosowanie przepisów do ogólnie panujących standardów europejskich, poszanowanie umów międzynarodowych uznawanych przez Polskę, poszerzenie regulacji odnoszących się do zasady wyodrębnienia postępowania z osobami pozbawionymi wolności, a także zasad opisujących prawa i obowiązki skazanych, modernizacja karania mająca na celu odejście od
zbytnio dyscyplinarnego systemu reagowania na niepraworządność na zasadzie rozbudowania powierzchni używania środków probacyjnych oraz zaakcentowanie działań kuratora
sądowego, tym samym potrzeba pomocy w procesie społecznej readaptacji więźniów przez
fundacje, organizacje społeczne, stowarzyszenia i związki wyznaniowe12.
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9
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Taki sposób wyszczególnienia poszczególnych rodzajów kary pozbawionych wolności, nie wpływa znacząco na proces ich wykonywania13. Miejscem typowym do realizowania tego typu sankcji a tym samym ściśle określonym, są zakłady karne. Zorganizowane i wykonujące swoje obowiązki służbowe na zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym, w regulaminie wykonywania kary pozbawienia wolności14 i w innych
przepisach, do których wydania upoważnia Kodeks karny wykonawczy15. Możliwość realizowania tych sankcji uzależnione jest zasadniczo od rodzaju i typu określonego zakładu
karnego a także od systemu wykonywania kary pozbawienia wolności16.
2. Rodzaje zakładów karnych.
Klasyfikacja zakładów karnych na poszczególne rodzaje, określa kryterium przeznaczenia dla danej kategorii osób pozbawionych wolności17. W art. 69 Kodeksu karnego
wykonawczego opisane są 4 rodzaje zakładów karnych dla:
- Młodocianych – M
- Pierwszy raz karanych – P
- Recydywistów penitencjarnych – R
- Odbywających karę aresztu wojskowego – W
Zakład karny dla młodocianych dedykowany jest dla osadzonych, którzy nie ukończyli 24 roku życia, szczególnie jeżeli ich postawa i zachowanie o tym świadczą, a także wówczas, gdy jest to niezbędne ze względu na wykonywanie czynności sprecyzowanych w indywidualnych programach oddziaływania resocjalizacyjnego lub terapeutycznego (art. 84 §
1). Odseparowanie zakładów karnych dla młodocianych było uwarunkowane następującymi
czynnikami. Przede wszystkim z uwagi na ograniczoną dojrzałość emocjonalną i psychiczną
skazanych. Również z powodu na większą efektywność oddziaływania wychowawczego. Na
uwagę zasługuję tu także odrębność używanych form i metod oddziaływania penitencjarnego, a zwłaszcza konieczność formowania w obszernym zakresie nauczania i przyuczania do
zawodu. Konieczne jest odizolowanie młodocianych od innych skazanych – dorosłych, mogących swoją postawą wpłynąć na demoralizację młodych. Działania odnoszące się do metod i środków odziaływania na młodocianych nie są w sposób szczególny opisane w ustawie.
Wynikają natomiast z czynności wychowawczych psychologii i pedagogiki penitencjarnej.
Stąd też program resocjalizacji osób młodocianych wymaga niezwykle szerokiej różnorodności w stosowanych metodach i środkach, tym samym rozwiniętą indywidualizacją poszczególnych oddziaływań mając na uwadze dużą rozpiętość postaw, stopnia demoralizacji
oraz skłonność na kontakty zewnętrzne wśród osób pozbawionych wolności sklasyfikowanych do tej kategorii. Fundamentalnym stylem resocjalizacji jest proces nauczania oraz zatrudnienie osadzonych. Odziaływanie następuje w sposób bardzo zróżnicowany na zasadzie
form zespołowych oraz indywidualnych, uzależnionych stosownie od wieku skazanego.
Młodociani mogą uczestniczyć w zajęciach kulturalno – oświatowych, pracach o specyfice
samorządowej, wychowanie fizyczne czy też kontakt i podtrzymywanie więzi z najbliższymi
i rodziną. Spektrum uprawnień i możliwości młodocianych uzależnione są przede wszystkim
od typu zakładu karnego, do którego skierowani zostali młodociani. Skazani odbywający
13
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karę pozbawienia wolności odbywający karę izolacji w tego typu zakładzie, dysponują prawem do dłuższych oraz dodatkowych widzeń z najbliższymi. Nie wykorzystuje się w stosunku do nich rygorystycznych kar dyscyplinarnych. Jedyną karą może być pozbawienie
albo ograniczenie możliwości zakupu artykułów tytoniowych. Efektywną strukturą oddziaływania jest także zaabsorbowanie skazanych dorosłych w formowanie otoczenia więziennego młodocianych, którzy wspomagają system resocjalizacji albo zapobiegają wspólnej
demoralizacji młodych osadzonych18.
W zakładach karnych dla karanych po raz pierwszy, przebywają osadzeni, którzy nie
nadają się do innych jednostek penitencjarnych. Przeznaczone są dla sprawców skazanych
na karę pozbawienia wolności po raz pierwszy, osadzonych odbywających sankcje zastępczą a także osób z kolejnym wyrokiem więzienia za przestępstwa nieumyślne (art. 85
k.k.w.). Ze względu na szczególne przychylności resocjalizacyjne, karę w tego typu zakładach mogą odbywać recydywiści penitencjarni za mały stopień demoralizacji, niewielkie
niebezpieczeństwo społeczne sprawcy, nieduży wymiar kary izolacyjnej(art. 86 k.k.w.).
Aby taka sytuacja miała miejsce, zadecydować o tym musi komisja penitencjarna. W zakładach karnych dla karanych po raz pierwszy, osadzeni poddawani są interakcji wychowawczej adekwatnie do typu zakładu i systemu odbywania kary. Ma to znacząco wpływ
na rodzaj wykonywanych obowiązków i uprawnień skazanych19.
W zakładach karnych dla recydywistów penitencjarnych, karę pozbawienia wolności
odbywają dorośli, skazani na przestępstwa i wykroczenia spowodowane w sposób umyślny, odbywający już sankcję za podobne czyny (art. 86 k.k.w.). Skierowane są dla więźniów w warunkach tzw. Recydywy kodeksowej(art. 64 k.k.).Sformułowane pojęcie recydywy penitencjarnej jest znacznie pełniejsze i przeznaczone do wszystkich osób uprzednio
odbywających już karę pozbawienia wolności, które ponownie skazane zostały za umyślne
przestępstwo. Specyfika tego typu ośrodka więziennego, uwidacznia fakt, iż recydywiści
tworzą kategorię osób w ogromnym stopniu zdemoralizowanych a także tworzących
znacznie większe niebezpieczeństwo dla społeczeństwa. Sposób wykonywania izolacji
wobec takich osadzonych, stanowi najważniejsze i najtrudniejsze zagadnienie polityki
penitencjarnej. Nadrzędnym zadaniem wykonywanych obowiązków przez wychowawców
jest budowanie u osadzonych przekonania o sposobności i efektywności prowadzenia prawego życia, zerwanie z życiem przestępczym, podążanie do wykluczania złych nawyków i
kształtowanie osobowości w celu readaptacji społecznej.
Odbywanie kary pozbawienia wolności wobec skazanych na karę aresztu wojskowego dotyczy bezpośrednio i wyłącznie żołnierzy. Okres odbywania tego typu izolacji
trwa od jednego miesiąca do maksymalnie dwóch lat (art. 322 k.k.). Okres ten przeznaczony jest na szkolenie wojskowe, obowiązek pracy bądź nauki. Areszt wojskowy zawiera
elementarne formy kary pozbawienia wolności lecz odróżnia się tym, iż dokonuję się w
specjalistycznym zakładzie karnym biorąc pod uwagę szkolenie i dyscyplinę wojskową.
Osadzeni odbywają karę w mundurach wojskowych ogołoconych z godła państwowego a
także dystynkcji(art. 69 pkt 4 k.k.w. i art. 322 k.k.).
3. Typy zakładów karnych
Wykonywanie zasady niesformalizowanego rozwoju ma na celu, że od postępowania osadzonych zależy możliwość ich windowania się lub upadania, pomaga typologia
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zakładów karnych20. Rozbieżność między nimi uwarunkowana jest przede wszystkim
stopniem zabezpieczenia, sankcją osadzonych oraz ich prawami i obowiązkami w zakresie
poruszania się na terenie jednostki organizacyjnej i poza nią. Różnorodność określonych
typów zakładów – uzasadniona formą progresji, wyodrębnieniem metod i środków interakcji na więźniów oraz ich przystosowanie do wyjścia na wolność – może odnosić się
również do innych sfer, np. widzeń, korespondencji czy rozmów telefonicznych (art. 70 §
2 k.k.w.)21. Wyodrębnia się trzy typy zakładów karnych:
- zamknięty
- półotwarty
- otwarty
Zakłady karne typu zamkniętego odznaczają się najmniejszymi uprawnieniami skazanych zarówno wewnątrz jednostki, jak i w sferze ich kontaktów ze środowiskiem zewnętrznym. Ich założenie zostało określone w art. 90 k.k.w. Cele mieszkalne osadzonych z
reguły są zamknięte całą dobę. Praktyką jest, że skazani powinni być zatrudniani na terenie
jednostki organizacyjnej Służby Więziennej. Mogą pracować poza terenem zakładu karnego, jedynie w pełnym systemie konwojowania. Odstępstwo te jednak nie dotyczy osób
skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności, którzy mogą wykonywać zlecone
pracę jedynie na terenie więzienia22. Zajęcia kulturalno – oświatowe i sportowe oraz nauczanie, także wykonywane są tylko na terenie zakładu. Ruch osadzonych po terenie jednostki odbywa się w formie zorganizowanej i pod nadzorem. Skazani mogą używać jedynie własnej bielizny i obuwia. Na korzystanie z osobistej odzieży musi wyrazić akceptację
kierownik danej jednostki organizacyjnej. Osadzony ma prawo skorzystać z dwóch widzeń
w miesiącu. Z wyjątkiem sprecyzowanych przypadków (art. 102 pkt. 11 k.k.w. i art. 103
k.k.) nadzorowi administracji jednostki podlegają rozmowy telefoniczne, widzenia i korespondencja więźnia. Skazanym odbywającym izolację w zakładach zamkniętych nie można przyznawać przepustek. Można im jednak udzielać nagrody, w tym najatrakcyjniejsze –
pozwolenie na widzenia poza więzieniem na czas 30 godzin i na opuszczenie zakładu do
14 dni. Przyznanie takiej gratyfikacji osadzonemu, który odbywa karę 25 lat albo dożywotniego pozbawienia wolności wymaga pozwolenia sędziego penitencjarnego (art. 139 §
6 k.k.w.). „Przepustka losowa” jest przyznawana przez sędziego penitencjarnego, a w
sprawach pilnych przez dyrektora zakładu karnego23.
W zakładach karnych typu półotwartego swoboda osadzonych jest większa niż w typie zamkniętym. Skala praw osadzonych w sferze kontaktów wewnętrznych i zewnętrznych
jest niewątpliwie większy niż w jednostkach typu zamkniętego. Zakłady typu półotwartego
spełniają ważną rolę w procesie resocjalizacji, stąd też powinni w nich przebywać skazani
objęci systemem programowanego oddziaływania24 Art. 91 Kodeksu karnego wykonawczego w sposób dosadny opisuje specyfikę zakładów karnych typu półotwartego. Mówi m.in. o
tym, że: cele mieszkalne pozostają otwarte w porze dziennej, ale w porze nocnej mogą być
pozamykane. Więźniowie mają prawo być zatrudniani poza terenem zakładu karnego w
systemie zmniejszonego konwojowania lub bez konwojenta. Skazani mogą brać udział w
20
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nauczaniu, różnego rodzaju szkoleniach zawodowych oraz zajęciach terapeutycznych prowadzonych poza zakładem karnym, jak również w organizowanych przez administrację
więzienia, poza jego murami zajęciach kulturalno-oświatowych i sportowych. Skazani mają
prawo przemieszczać się po terenie według zasad obowiązujących w porządku wewnętrznym a także używać własnej odzieży, bielizny i obuwia. Izolowanym można dać możliwość
skorzystania z przepustek nie częściej niż raz na dwa miesiące, łącznie na okres 14 dni.
Oprócz tego mają prawo do skorzystania z trzech widzeń w miesiącu.
Najważniejszą funkcję w systemie penitencjarnym pełną zakłady karne typu otwartego. Umożliwiają najpełniejszy i najbardziej efektowny stopień w planie wolnej progresji.
Łagodny system odbywania kary pozbawienia wolności ma na celu mocnego bodźca w
procesie resocjalizacji i readaptacji społecznej osadzonych. Forma otwartego ośrodka
umożliwia wypracowania wśród skazanych końcowej fazy izolacji więziennej25. Styl i
techniki wykonywania codziennych obowiązków upodabniają podopiecznym życie na
wolności. Stwarza to w pewnym sensie funkcje pomostu pomiędzy życiem więziennym a
środowiskiem zewnętrznym. O szczegółowych formach funkcjonowania zakładów otwartych mówi art. 92 Kodeksu karnego wykonawczego. Cele mieszkalne osadzonych są
otwarte całą dobę. Pracujący, zatrudniani są przede wszystkim poza terenem zakładu bez
obecności konwojenta. Skazani mają prawo do nauczania, szkoleń zawodowych, zajęć
terapeutycznych, kulturalno – oświatowych lub sportowych.
4. Systemy wykonywania izolacji więziennej.
Art. 81 Kodeksu karnego wykonawczego mówi o systemach wykonywania kary pozbawienia wolności. Aby prawidłowo zrealizować cel kary pozbawienia wolności, należy
dokonać klasyfikacji osadzonych do poszczególnych systemów. W obecnie funkcjonującym kształcie prawnym wyróżnia się następujące systemy wykonywania kary pozbawienia
wolności:
- programowanego oddziaływania,
- terapeutyczny,
- zwykły
System programowanego oddziaływania daje największe oczekiwania na skuteczną
realizację założeń realizowania kary pozbawienia wolności. Jego fundamentalnym założeniem jest założenie, że ten właśnie rodzaj kary ma za zadanie najpełniej wpływać na wolę
osadzonego, który dobrowolnie dopuścił się przestępstwa, ma prawo podjąć działanie w
sferze kształtowania prospołecznych postaw26. Aby ten cel został skutecznie zrealizowany,
konieczna jest obustronna, wzajemna współpraca pomiędzy osadzonym a personelem penitencjarnym27. Na mocy art. 95 § 1 k.k.w. objęcie dorosłych skazanych systemem programowanego oddziaływania zostało zależne od ich zgody na partycypację w przygotowaniu i wykonaniu zaplanowanych działań resocjalizacyjnych. Obowiązek udziału w programowanym oddziaływaniu dotyczy wyłącznie młodocianych. System programowanego
oddziaływania jest ukierunkowany na resocjalizację i społeczną readaptację skazanego.
Dlatego związany jest z dużą aktywnością skazanego jak i kadry penitencjarnej28.
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Istotą systemu terapeutycznego w zakresie odbywania kary pozbawienia wolności
jest stosowanie środków leczniczych i psychokorekcyjnych, a tym samym adaptacje indywidualnych potrzeb skazanych29. System ten powstał na wskutek dużej ilości osadzonych,
u których występują zaburzenia psychiczne i fizyczne. W Kodeksie karnym wykonawczym mówi o tym art. 96. Ustawodawca mów, że odbywanie kary izolacji więziennej w
tym systemie jest zależne od dwóch aspektów. Pierwszy określa wystąpienie niepsychotycznego zaburzenia psychicznego, zaburzenia preferencji seksualnych, upośledzenia umysłowego, uzależnienia od alkoholu albo innych środków odurzających lub psychotropowych czy też niepełnosprawności fizycznej. Drugi aspekt odnosi się do potrzeby odziaływań specjalistycznych, szczególnie opieki psychologicznej, lekarskiej lub rehabilitacyjnej.
Zwykłym systemem objęci są ci dorośli skazani, wobec których nie stosuje się systemu programowanego oddziaływania ani też systemu terapeutycznego. Do pracy z osadzonymi objętymi tym systemem wykorzystuje się wszelkie metody i środki działania
resocjalizacyjnego, naukę, zajęcia, społeczno-wychowawcze, sport, stosowanie kar i nagród oraz zatrudnienie. W odróżnieniu od programowanego oddziaływania, w zwykłym
systemie odbywania kary pozbawienia wolności nie istnieje konieczność sporządzania
osobistych programów i ich okresowej oceny30.
Podsumowanie
Kara pozbawienia wolności jako forma izolacji osadzonych w jednostkach penitencjarnych – zakładach karnych i aresztach śledczych, jest niezwykle ciężkim doświadczeniem dla skazanych. Sankcja izolacji, brak kontaktu ze światem zewnętrznym, ograniczony
kontakt z najbliższymi i rodziną albo całkowity jego brak sprawiają, że w życie osadzonych wkrada się nuda, tęsknota, niemoc, nierzadko rozczarowanie i depresja. Aby przeciwdziałać takim sytuacjom, a raczej minimalizować je do minimalnego stopnia przeciwdziałają wychowawcy w poszczególnych jednostkach. W celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i godności podczas odbywania kary izolacji, więźniowie poddawani są pewnym klasyfikacjom i systemom. Rodzaje zakładów karnych, typy oraz systemy oddziaływania dają
możliwość i szansę osadzonym na poprawę swojego dotychczasowego życia, zapobiegania
powrotu do przestępczości.
Summary
Imprisonment - the authoritative form of insulation placed in penitentiary units.
Imprisonment as a form of isolation of prisoners in penal institutions - prisons and
detention centers, it is extremely hard experience for prisoners. The sanction of isolation,
no contact with the outside world, limited contact with their loved ones and family, or
complete lack thereof, make a life embedded creeping boredom, longing, impotence, often
disappointment and depression. To prevent such situations, but rather to minimize it to the
minimum extent counteract educators in individual units. In order to protect the safety and
dignity while serving a sentence of isolation, prisoners are subjected to some
classifications and systems. Types of prisons, types and systems of interaction give the
possibility and the chance mounted on the improvement of their past life, prevent a return
to crime.
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Piotr Nawocki

Optymalizacja podatkowa: przedstawienie problemu, proponowane rozwiązania
1. Istota optymalizacji
Dokonanie jasnego rozgraniczenia pomiędzy optymalizacją podatkową a obejściem
prawa podatkowego jest zadaniem trudnym. Przyjąć należy, że efektem optymalizacji podatkowej jest minimalizacja ryzyka podatkowego, zmniejszenie obciążeń podatkowych
bądź ewentualnie czasowe przesunięcie powstania określonego obowiązku podatkowego.
Obszary na których stosować można optymalizację podatkową są bardzo szerokie i obejmować mogą de facto całość prawa podatkowego. Wśród najczęściej spotykanych w praktyce gospodarczej przedsiębiorców wskazać należy:
A) podatki dochodowe – np. koszt uzyskania przychodu, wybór formy rozliczania
dochodów własnych;
B) podatki majątkowe – np. podatek od darowizny, nieruchomości i spadku;
C) podatki obrotowe – np. zwolnienia w podatku VAT od towarów i usług
Obniżanie obciążeń podatkowych spoczywających na podatniku przy pomocy
optymalizacji podatkowej jest czynnością legalną. W wypadku zajścia określonych okoliczności może stanowić nawet czynność pożądaną przez ustawodawcę. Możliwości do
legalnego obniżenia obciążenia podatkowego wynikać mogą z szeregu czynników występujących samodzielnie lub kumulatywnie. Podatnik może mieć pozostawioną swobodę
uznaniową zawartą w przepisach podatkowych. Odnosi się ona do tych okoliczności, w
których podatnik nie może określić danej wartości w sposób precyzyjny lub jest to dla
niego znacznie utrudnione.
Okoliczność powyższa nie wyłącza istnienia samego obowiązku podatkowego ale
stwarza problem z obliczeniem kwoty, którą podatnik winien odprowadzić tytułem należnego podatku. Wartość czynności podlegającej opodatkowaniu ocenia się wówczas bądź
metodą wyceny bądź też metodą porównawczą. W zależności od okoliczności danej sprawy zastosowanie jednej z tych metod może mieć odbicie w wysokości wyliczonej wartości
czynności a w konsekwencji skutkować będzie odmiennym obciążeniem podatkowym.
Optymalizacja podatkowa w tym zakresie będzie skierowana w stronę wyboru metody
obliczenia wartości opodatkowanej czynności która będzie wskazywała na jej niższą wartość a tym samym skutkować będzie niższym opodatkowaniem.
Podatnik może mieć pozostawioną swobodę decyzyjną w zakresie wyboru metody
opodatkowania. Sytuacja taka tworzy potencjał do optymalizacji obciążeń podatkowych
poprzez wybór metody opodatkowania w zakresie dozwolonym przez ustawodawcę a będącej dla podatnika najkorzystniejszą z ekonomicznego punktu widzenia. Optymalizacja
podatkowa w tym zakresie będzie polegała na wyborze tej metody opodatkowania, która
skutkować będzie niższym obowiązkiem podatkowym od danej czynności.
Podatnicy mogą korzystać także z tzw. norm stymulacyjnych. Normy te są powiązane z funkcją stymulacyjną prawa podatkowego i mają na celu skłonienie podatników do
podejmowania takich czynności, które ustawodawca uważa za pożądane. Pobudki ustawodawcy w tym zakresie mogą mieć różne podstawy w tym społeczne, polityczne czy ekonomiczne. Normy te najczęściej przyjmują formę ulg podatkowych. Przykładem normy
stymulacyjnej jest ulga na zakup nowych technologii stosowana przez ustawodawcę celem
stymulowania ich rozwoju w przedsiębiorstwach prywatnych.
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Optymalizacja podatkowa w tym zakresie będzie więc polegać na podejmowaniu
czynności objętych normami stymulującymi np. prowadzeniu inwestycji w zakresie unowocześnienia parku maszynowego przedsiębiorstwa w związku z nową ulgą podatkową w
tym zakresie zamiast inwestycji w powiększenie kwalifikacji kadry pracowniczej, która nie
jest objęta ulgą o podobnej wartości. Przyjmując, że obydwie inwestycje spowodują ten
sam zysk korzystniejsza ekonomicznie jest ta, której koszt można w całości lub w części
odpisać od podatku.
Podatnicy mogą również odpowiednio kształtować stan faktyczny lub prawny celem
uzyskania zbliżonego efektu ekonomicznego przy korzystniejszym opodatkowaniu danej
czynności. Dla przykładu: jeżeli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może uzyskać
kredyt lub uzyskać pożyczkę od jednego ze wspólników, to z punktu widzenia jedynie
potrzeby uzyskania środków finansowych nie ma dla niej znaczenia, której czynności postanowi się podjąć. Wybór czynności ma jednak znaczenia z punktu widzenia prawa podatkowego a to w związku z odrębnościami w opodatkowaniu tych czynności. Przy stosowaniu optymalizacji podatkowej należy mieć na względzie fakt, że organy podatkowe
często kwestionują zgodność z prawem rozliczeń podatkowych. Istotne znaczenie ma tu
definicja „obejścia prawa podatkowego”.
Do konstrukcji pojęcia obejścia prawa podatkowego wykorzystuje się cywilistyczną
zasadę swobody umów. Zasada ta daje podmiotom prawa cywilnego szerokie prawo wyboru rodzaju i treści umów cywilnoprawnych. W konsekwencji podatnicy mogą również
wybierać określone czynności prawne mając na względzie wiążące się z nimi obciążenia
podatkowe. Celem takich działań jest osiągnięcie przez podatnika takiej wysokości opodatkowania podjętej czynności, która jest dla niego korzystniejsza w porównaniu do
„oczekiwanej” przez ustawodawcę.
Podkreślenia wymaga, że w tej konstrukcji podatnik nie tyle łamie nakazy czy zakazy określone przez ustawodawcę ale korzysta z wolności w wyborze konstrukcji zawieranych umów i zawiera taki rodzaj umowy który jest dla niego najkorzystniejszy. Pamiętać
należy że tak długo jak podatnik nie podejmuje się działań wykraczających poza przyjęte
rozwiązania prawne nie można mówić o obchodzeniu prawa. Jak słusznie wskazał Najwyższy Sąd Administracyjny w wyroku z 31 stycznia 2002 r.: „Z istoty prawa podatkowego można wyprowadzić zasadniczą normę nakazującą zapłatę podatku w sytuacji spełnienia warunków powodujących powstanie zobowiązania podatkowego. Nie istnieje natomiast
generalna zasada nakładająca na podatnika obowiązek działania dla powstania zobowiązania w wysokości największej z możliwych. Istotą działalności gospodarczej jest maksymalizacja zysku, a nie maksymalizacja zobowiązań podatkowych”1.
Pomimo powyższego, praktyka pokazuje, że organy podatkowe dążą do przeciwdziałania optymalizacji podatkowej pomimo de facto braku ku temu podstaw prawnych.
Bardzo często powoływaną tezą jest, że zgodnie z art. 58 k.c. czynność sprzeczna z ustawą
albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna i poprzez analogię dopuszczalne jest
uznanie nieważności czynności z zakresie jego konsekwencji podatkowych, gdy intencją
stron było obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego, zwiększenie straty czy podwyższenie nadpłaty lub obowiązek zwrotu podatku.
Również sam ustawodawca podejmował próby ograniczenie optymalizacji podatkowej przez podatników. W 2003 r. wszedł w życie art. 24b Ordynacji podatkowej2, na
1
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mocy którego organ podatkowy miał prawo pominąć skutki podatkowe czynności prawnej,
jeżeli jej jedynym celem było zredukowanie ciężaru opodatkowania oraz jeżeli jej cel
można było osiągnąć przez inną adekwatną czynność. Organ podatkowy nabył również
uprawnienie do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego wynikającego z tej „adekwatnej czynności”.
Art. 24b § 2 regulował odmienną sytuację faktyczną. Jeżeli podatnik osiągał zamierzony rezultat gospodarczy, dla którego odpowiednia jest inna czynność prawna, to organ
podatkowy powinien był wywieść skutki podatkowe z tej właśnie innej czynności. Różnica
między § 1 a § 2 art. 24b polegała na tym, że ten pierwszy pozwalał jedynie pominąć skutki podatkowe czynności prawnej, np. gdy strony nie zamierzały osiągnąć żadnego rezultatu
gospodarczego, a ich jedynym celem było uzyskanie ulgi podatkowej. Warunkiem natomiast zastosowania § 2 było osiągnięcie zamierzonego rezultatu gospodarczego, ale przy
zastosowaniu nieadekwatnej czynności prawnej. Norma wynikająca z § 2 była adresowana
nie tylko do organów podatkowych, ale i do samych podatników, jeżeli dokonują samoobliczenia podatku. Stanowiła ona fragmentaryczny wyraz zasady ogólnej, według której o
powstaniu obowiązku podatkowego decyduje obiektywny stan rzeczy - zrealizowanie opisanego w normie podatkowej stanu faktycznego - a nie subiektywne zamiary i intencje
podatnika3.
Równolegle istniał w ustawie również art. 24a na podstawie którego organy obowiązane były ustalać konsekwencje podatkowe opierając się nie tylko na dosłownej interpretacji oświadczeń woli ale także biorąc pod uwagę intencje oraz cel czynności. Komentowany
przepis powtarzał - chociaż niedosłownie - zasadę interpretacji oświadczeń woli, zawartą
w art. 65 § 2 k.c., a także dyrektywę zamieszczoną w zdaniu drugim art. 83 § 1 k.c., odnoszącą się do oceny pozornego oświadczenia woli, złożonego w celu ukrycia innej czynności prawnej4.
Pierwszy paragraf art. 24 b został uchylony przez Trybunał Konstytucyjny. Wyrokiem z dnia 11.05.2004 w sprawie sygn. akt K 4/03 Trybunał stwierdził że: „Konstytucyjny
obowiązek ponoszenia podatków określonych w ustawie (art. 84 Konstytucji) nie oznacza
nakazu uiszczania przez podatnika podatku w maksymalnej wysokości ani zakazu korzystania przez podatnika z różnych legalnych metod optymalizacji podatkowej. Istnieje zasadnicza różnica między bezprawnym uchylaniem się od opodatkowania, stanowiącym
naruszenie norm prawnych, a unikaniem opodatkowania przez dokonywanie w tym celu
zgodnych z prawem czynności prawnych”5. Drugi zaś paragraf art. 24 b utracił moc wraz z
wejściem w życie nowelizacji ustawy Ordynacja Podatkowa w dniu 1.09.2005 r.. podobnież jak art. 24 a.
W miejsce w/w przepisów wprowadzono art. 199a . Przepis ten w § 1 i § 2 powtórzył art. 24a. Wydaje się że zmiana miała na celu uwypuklenie procesowego charakteru
nowych przepisów. W myśl § 3 jeżeli z dowodów zgromadzonych w toku postępowania w
szczególności z zeznań strony wynikają wątpliwości co do istnienia lub nie istnienia stosunku prawnego lub prawa z którym związane są skutki podatkowe organ podatkowy występuje (obligatoryjnie) do sądu powszechnego o ustalenie istnienia lub nieistnienie tegoż
stosunku prawnego lub prawa.
W związku z wprowadzeniem art. 199a § 3 o.p. nowelą z 2005 r. dokonano także
nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, dodając art. 1891 k.p.c. Zgodnie z jego tre3
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ścią uprawnienie, o którym mowa w art. 189 k.p.c., przysługuje również w toku prowadzonego postępowania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, jeżeli
ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego albo prawa jest niezbędne do oceny
skutków podatkowych6.
W związku z powyższym stwierdzić należy, że w obecnym stanie prawnym organ
podatkowy nie posiada żadnej podstawy prawnej do kwestionowania ważności danej
umowy jedynie z punktu widzenia jej skutków podatkowych. Posiada natomiast uprawnienia w zakresie oceny jej nieadekwatności wobec zamierzonych celów gospodarczych lub
gdy główną jej konsekwencją jest uzyskanie korzyści podatkowej.
W zakresie kompetencji organów podatkowych leży:
• badanie zgodnego zamiaru stron i celu umowy,
• stwierdzenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa,
• badanie, czy wykreowany na podstawie umowy stosunek prawny jest zgodny z jego naturą, przepisami ustawy oraz zasadami współżycia społecznego
Jeżeli organ podatkowy stwierdzi, że treść danej umowy odbiega od treści umowy
zadeklarowanej na potrzeby dokonanego rozliczenia podatkowego ma obowiązek naliczyć
podatek w odpowiedniej wysokości. Stan ten poprzedza postępowanie, w którym odtworzona zostaje treść czynności prawnej, co czynione jest zgodnie z regułami interpretacyjnymi prawa cywilnego. Jeżeli jednak umowa jest skuteczna to organ podatkowy nie może
poddawać w wątpliwość jej skutków również w przypadku gdy dominującym (a nie jedynym) motywem czynności była korzyść podatkowa.
2. Przykłady negatywnej i pozytywnej dla gospodarki i finansów państwowych
optymalizacji podatkowej – spółka z o.o. jako komplementariusz spółki komandytowej oraz korzystanie z tzw. „rajów podatkowych” celem uzyskania nie
mającej podstaw ekonomicznych przewagi konkurencyjnej
Jednym z najczęściej stosowanych sposobów optymalizacji podatkowej jest utworzenie spółki komandytowej w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a komandytariuszami uprawnionymi do większości dochodu spółki są
wspólnicy spółki z o.o. .
Podstawową korzyścią wynikającą z bycia wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest to, że odpowiada on za zobowiązania spółki jedynie do wysokości
wniesionego kapitału zakładowego. De facto jeżeli nie odpowiada on jako członek zarządu
spółki z art. 299 k.s.h. to nie jest znana ustawie metoda pociągnięcia go do odpowiedzialności za zobowiązania spółki w kwocie wyższej niż jej kapitał zakładowy.
Niestety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obłożona jest tzw. podwójnym
opodatkowaniem. Jego istota sprowadza się do tego, że jeżeli wypracowany został dochód
to podatek od niego płaci spółka w postaci podatku od osób prawnych. Następnie, jeżeli
wspólnicy postanowią podzielić się zyskiem po odjęciu od niego podatku od osób prawnych każdy z nich musi następnie zapłacić odrębny podatek od osób fizycznych. Konsekwencje takiej formy opodatkowania są oczywiste: aby wspólnik osiągnął zysk w spółce z
o.o. musi zapłacić fiskusowi połowę kwoty którą wypracowała spółka.
Z punktu widzenia podatkowego podstawową korzyścią wynikającą z zawiązania
spółki komandytowej jest to, że jako spółka osobowa a nie kapitałowa nie podlega ona
podwójnemu opodatkowaniu określonemu powyżej. Innymi słowy: jeżeli spółka wypracuje zysk a wspólnicy postanowią się nim odpowiednio podzielić nie zapłacą oni podatku od
6
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osób prawnych a następnie od osób fizycznych od uzyskanej sumy, ale jedynie podatek od
osób fizycznych od zysku wypracowanego przez spółkę.
Jednocześnie, jednak o ile w spółce komandytowej komandytariusze odpowiadają w
sposób zbliżony do wspólników spółki z o.o. tj. do wysokości wniesionego do spółki kapitału (suma komandytowa) to komplementariusz za zobowiązania spółki odpowiada całym
swoim majątkiem. Uwypukla to jego rolę jako podmiotu reprezentującego spółkę komandytową i jest nieodłącznym elementem tego typu spółki, ze względu na jej osobowy a nie
kapitałowy charakter.
Wiedząc o powyższym adwokat działający w kierunku optymalizacji podatkowej
działalności gospodarczej osób fizycznych prowadzących lub zamierzających prowadzić
działalność gospodarczą a dążących do założenia podmiotu o ograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania przy jednoczesnym korzystnym opodatkowaniu zakłada spółkę z
o.o. a następnie spółkę komandytową ze spółką z o.o. jako jej komplementariuszem. Korzyści z takiego rozwiązania są wielopoziomowe,
Po pierwsze poszczególni wspólnicy spółki z o.o. zostają jednocześnie komandytariuszami spółki komandytowej a więc w przypadku obydwu spółek ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółek jedynie do określonej wysokości wniesionego kapitału.
Odpowiedzialna całością majątku jako komplementariusz jest spółka z o.o., która z kolei
ze względu na swój charakter odpowiada za swoje zobowiązania jedynie do wysokości
wniesionego przez wspólników kapitału zakładowego.
Po drugie umowa spółki komandytowej skonstruowana może być w ten sposób, że
spółka z o.o. (komplementariusz) otrzymuje bardzo niewielką część wypracowanego dochodu a pozostała część dzielona jest między wspólników. W ten sposób podlegają oni
opodatkowaniu jedynie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i unikają
podwójnego opodatkowania stanowiącego element działalności spółki z o.o. Podkreślenia
wymaga, że zgodnie z bieżącym orzecznictwem działanie to nie stanowi obejścia prawa.
Przede wszystkim jednak, działanie takie jest korzystne ekonomicznie dla kraju. Z
jednej strony wytwarza podmiot prawny, który przynosi dla wspólników znacznie większy
zysk a z drugiej ogranicza ich odpowiedzialność za jego zobowiązania. Stanowi tym samym korzystne z punktu widzenia gospodarki działanie, jako że pozwala na stworzenie
podmiotu prawnego prowadzącego działalność gospodarczą, w sytuacji gdy bez tej możliwości mógłby on nie powstać.
Jednocześnie takiej metody optymalizacji podatkowej nie można uznać za nieetyczną jako. że
1. koszta związane z jej założeniem i utrzymaniem może pokryć większość przedsiębiorców i tym samym nie wytwarza ona po stronie podmiotu stosującego optymalizację
przewagi konkurencyjnej, z której ze względów ekonomicznych nie mogłyby skorzystać
inne podmioty;
2. przyjmując racjonalność ustawodawcy - mieści się ona w ramach wolności decyzyjnej, w ramach określonego systemu prawnego i podatkowego nie zmierzając do jego
całkowitego obejścia;
3. wytwarza (ograniczony) zysk fiskalny dla kraju w formie podatku dochodowego
od osób fizycznych płaconego przez komandytariuszy.
Alternatywnie wobec powyższego popularną metodą optymalizacji podatkowej
wśród dużych przedsiębiorców jest również korzystanie z tzw. „rajów podatkowych”. Jest
to metoda pozwalająca na nie płacenie lub płacenie znacznie niższego podatku dochodowego. Działanie takie jest bardziej skomplikowane od przykładu określonego powyżej i
zostanie na poczet niniejszego artykułu uproszczone w ten sposób aby oddać jego istotę.
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W przypadku analizowanej metody optymalizacji podatkowej tworzone są dwa
podmioty stanowiące odrębne osoby prawne.
Pierwszy podmiot (dalej: „podmiot realnie prowadzący działalność gospodarczą”) to
osoba prawna realnie prowadząca działalność gospodarczą tj. wytwarzająca określony
produkt lub świadcząca usługę. Ma ona siedzibę w kraju w którym prowadzona jest działalność gospodarcza a w którym stopa opodatkowania działalności gospodarczej jest wyższa. Drugi podmiot (dalej: „podmiot fikcyjny”) to osoba prawna nie prowadząca realnie
żadnej działalności gospodarczej. Jest to podmiot stworzony jedynie celem osiągnięcia
korzyści majątkowej wynikającej z analizowanej metody optymalizacji podatkowej poprzez uniknięcie niekorzystnego opodatkowania w kraju, w którym podmiot pierwszy
prowadzi działalność gospodarczą. Podmiot fikcyjny ma siedzibę w kraju o korzystnym
poziomie opodatkowania.
Podmiot realnie prowadzący działalność gospodarczą staje się na podstawie czynności prawnej dłużnikiem podmiotu fikcyjnego. Sama czynność prawna nie ma dla analizowanej metody optymalizacji znaczenia. Często stosowane metody to:
1. wniesienie jako wkładu kapitałowego do podmiotu fikcyjnego nieruchomości na
terenie której działa podmiot realnie prowadzący działalność gospodarczą a następnie wynajęcie tej nieruchomości podmiotowi realnie prowadzącemu działalność gospodarczą
czyniąc w ten sposób podmiot fikcyjny wynajmującym;
2. wniesienie jako wkładu kapitałowego do podmiotu fikcyjnego znaków towarowych lub praw do własności intelektualnej (np. patent) z których korzysta podmiot realnie
prowadzący działalność gospodarczą a następnie stworzenie umowy dot. korzystania z
nich w której podmiot fikcyjny jest wierzycielem podmiotu realnie prowadzącego działalność gospodarczą z tytułu korzystania z przedmiotowego znaku lub przedmiotu własności
intelektualnej.
W następstwie powyższego całość dochodu wypracowanego przez podmiot realnie
prowadzący działalność gospodarczą wyprowadzana jest do podmiotu fikcyjnego. W ten
sposób podmiot w kraju niekorzystnie opodatkowanym nie wypracowuje dochodu a w
konsekwencji nie musi płacić podatku dochodowego. Jednocześnie podmiot fikcyjny w
kraju korzystnie opodatkowanym wypracowuje dochód, który podlega niskiemu opodatkowaniu.
Po zapłaceniu korzystnego opodatkowania przez podmiot fikcyjny środki podlegają
następnie transferowi do podmiotu realnie prowadzącego działalność gospodarczą. Stosowane są tu rozmaite instrumenty finansowe, które również nie podlegają opodatkowaniu
lub podlegają opodatkowaniu na tyle niskiemu, że cała działalność nadal jest korzystna z
punktu widzenia ekonomicznego. Dla przykładu: w ramach stworzonych przez ustawodawcę norm stymulacyjnych (określone powyżej) istnieje wiele sytuacji, w których inwestycje zagraniczne cieszą się bardzo niskim albo nawet zerowym opodatkowaniem w zakresie podatku obrotowego.
Działanie takie jawi się jako niezwykle nieetyczne, jak również jednoznacznie niekorzystne z punktu widzenie rozwoju gospodarczego kraju.
Po pierwsze działania takie z zasady wiążą się ze znacznymi kosztami związanym z
tworzeniem podmiotów fikcyjnych w krajach korzystnie opodatkowanych, stworzeniem
struktury przepływu kapitału czy przeprowadzeniem całej operacji przez profesjonalnego
pełnomocnika. W związku z tym istnieje bardzo niewielka grupa podmiotów gospodarczych, które są w stanie je ponieść. W związku z powyższym po stronie dużych przedsiębiorców powstaje dodatkowa przewaga konkurencyjna nie mająca podstawy ekonomicznej, a z której nie może skorzystać większość innych podmiotów.
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Po drugie działanie takie pozbawia całkowicie kraj, w którym działa podmiot realnie
prowadzący działalność gospodarczą wpływu do budżetu.
O ile argumentować można, że podatnicy mają prawo wybrać najkorzystniejsze dla
siebie rozwiązania fiskalne w ramach określonego sytemu podatkowego i stanowisko takie
znajduje poparcie orzecznictwie, to całkowite ominięcie obowiązku podatkowego nazwać
można jedynie obejściem prawa. Ustawodawca nie ma wpływu na rozwój i stan systemów
podatkowych innych krajów. Nie zawsze ma również realną możliwość przeciwdziałania
analizowanej metodzie optymalizacji. Ma to znaczenie tym bardziej że istnieje szereg krajów tworzących swoje prawo w ten sposób aby jak najbardziej ułatwić analizowaną metodę optymalizacji licząc na zysk z transferowanych do nich środków.
3. Podsumowanie problematyki związanej z optymalizacją podatkową, proponowane kierunki rozwoju
W określonym powyżej wyroku NSA z 31.01.2002 r. podkreślono, że istotą działalności gospodarczej jest maksymalizacja zysku, a nie zobowiązań podatkowych. Jest to
stanowisko jak najbardziej słuszne, tym bardziej, że udostępnienie organom podatkowym
zbyt wielu możliwości interpretowania prawa podatkowego i oceny „adekwatności” działań gospodarczych podejmowanych przez przedsiębiorców prowadziłoby tak do nadużyć
jak i niepewności co do prawa.
Jednocześnie wskazać należy, że o ile często postulowanym rozwiązaniem problemu
optymalizacji podatkowej jest tzw. uszczelnienie systemu podatkowego to jest to rozwiązanie tyleż nierealne, co niecelowe.
Problem unikania podatków przez przedsiębiorców, bądź też podejmowania przez
nich działań celem możliwie jak największego obniżenie zobowiązań wobec fiskusa istnieje de facto od zawsze. Rozwinął on się nadto do ogromnych rozmiarów od momentu powstania wzajemnie połączonej gospodarki światowej w której optymalizacja podatkowa
nie tylko stała się dużo bardziej korzystna dla przedsiębiorców ale również i dużo bardziej
skomplikowana i trudna do prześledzenia dla ustawodawcy. Podkreślenia wymaga, że
żadne uszczelnienie podatkowe w historii nie odniosło pełnego sukcesu. Poszczególne
kraje mogą w tym zakresie szczycić się jedynie mniejszymi lub większymi sukcesami.
Kolejne próby całkowitego uszczelnienia systemu wydają się jedynie niecelowym
marnotrawstwem czasu i środków ze strony ustawodawcy. Jednocześnie skomplikowanie
prawa związane z takimi działaniami częstokroć znacznie utrudnia albo nawet uniemożliwia prowadzenie działalności gospodarczej przez małe i średnie podmioty gospodarcze.
Ma to tym większe znaczenie, że podmioty te, chociaż obłożone podobnymi wymaganiami
co najwięksi przedsiębiorcy w zakresie ewidencjonowania zaksięgowanego dochodu i
strat, niezwykle rzadko korzystają z jakiejkolwiek formy optymalizacji podatkowej.
Konsekwencją powyższego jest okoliczność, iż ustawodawca próbujący przeciwdziałać optymalizacji podatkowej o negatywnym wydźwięku gospodarczym i fiskalnym
ma ku temu de facto jedynie dwie możliwości.
Ustawodawca może dążyć do międzynarodowego porozumienia w sprawach podatkowych. Stworzenie systemu podatkowego w ten sposób aby dany kraj stanowił on tzw.
raj podatkowy nie jest bynajmniej działaniem przypadkowym. Jest to działanie celowe
określonego ustawodawcy liczącego na zysk z nim związany. Hipotetycznie więc, jeżeli
udałoby się osiągnąć porozumienie na poziomie światowym, w którym działania takie jak
powyższe by wyeliminowano bądź w znaczącym stopniu ograniczono to problem byłby z
definicji rozwiązany.

253

O ile jednak społeczność międzynarodowa nie stworzy systemu sankcji prawnych i
ekonomicznych za wytworzenie w danym kraju systemu podatkowego konstytuującego raj
podatkowy a następnie nie przeprowadzi skutecznej ich egzekucji, to kraje nadużywające
swoich możliwości w tym zakresie nie będą miały powodu do zmiany swoich systemów
prawnych. Wręcz przeciwnie: z ich perspektywy byłoby to działanie jednoznacznie niekorzystne z punktu widzenia ekonomicznego, jako że pozbawiałoby je wpływów podatkowych od podmiotów dążących do tej pory do płacenia u nich niskich podatków. Ma to tym
większe znaczenie, że niewielkie kraje jak np. Luksemburg nigdy nie wypracowałoby w
konwencjonalny sposób wpływów do budżetu odpowiadających ich obecnym. Jednocześnie społeczność międzynarodowa musiałaby nieustannie monitorować się nawzajem,
jako, że doświadczenie życiowe pokazuje, że w sytuacji gdy znika jeden kraj stanowiący
raj podatkowy na jego miejsce powstaje następny.
Rozwiązaniem bardziej realistycznym byłoby stworzenie w danym kraju odpowiednich ulg podatkowych i innych norm stymulujących dla małych i średnich przedsiębiorstw,
które umożliwiłoby im skuteczne konkurowanie z większymi podmiotami stosującymi
nieetyczne metody optymalizacji. Możliwe jest również takie stworzenie systemu podatkowego aby i większym podmiotom opłacało się płacenie podatków w kraju w którym
realnie prowadzą działalność gospodarczą.
Powyższe osiągalne jest poprzez utworzenie szeregu czynności prawnych, które
podlegałyby odpisaniu od podatku dochodowego a które uznać należy za korzystne dla
gospodarki i dla danego podmiotu z punktu widzenia jego indywidualnego interesu gospodarczego. Dla przykładu: jeżeli stworzono by możliwość odpisania od podatku wydatków
przedsiębiorcy związanych z procesami unowocześniania wykorzystywanych technologii,
zatrudnienia nowych pracowników na podstawie umowy o pracę i podnoszenia kwalifikacji już zatrudnionych poprzez możliwość odpisania procentowo przeznaczonych na te cele
kwot w interesie przedsiębiorcy byłoby poczynić te wydatki, gdyż w dłuższym czasookresie przyniosłyby mu większą korzyść niż stosowanie optymalizacji podatkowej. Kwota ta
mogłaby odpowiednio rosnąć i maleć w zależności od wielkości przedsiębiorstwa wytwarzając tym samym równowagę ekonomiczną między przedsiębiorcami różnych wielkości.
Powyższe rozwiązanie jest tym bardziej zasadne, że wydatki takie byłyby nie tylko
korzystne dla przedsiębiorcy (bo w dłuższym okresie zwiększałyby jego zysk) ale również
do pewnego stopnia korzystne z punktu widzenia fiskalnego, jako że większość takich
inwestycji byłaby obłożona podatkiem obrotowym (VAT) co powodowałoby zwrot części
kwot odpisanych od podatku dochodowego wydanych na określone towary i usługi. Jednocześnie przy odpowiednim skonstruowaniu przepisów państwo mogłoby kierować poszczególne działy gospodarki w pożądanym w danym momencie kierunku np. w celu
zwiększenia zatrudnienia lub poprawienia innowacyjności.
Streszczenie
Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie tematyki optymalizacji podatkowej
poprzez określenie definicji pojęcia „optymalizacja podatkowa”, podanie korzystnych i
niekorzystnych dla gospodarki i finansów kraju przykładów optymalizacji podatkowej jak
również proponowanych kierunków działania dla ustawodawcy. Punktem wyjścia analizy
jest przyjęcie że optymalizacja podatkowa sama w sobie nie musi stanowić zjawiska negatywnego. Główny punkt publikacji to analiza dwóch przykładowych metod optymalizacji
podatkowej jako metody wykazania że może stanowić ona zjawisko tak korzystne jak i
niekorzystne. Z przedstawionych zagadnień teoretycznych i praktycznych przykładów
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autor wysuwa wnioski stanowiące propozycję działań dla ustawodawcy w oparciu o przedstawioną próbę analizy problemu.
Summary
Tax optimization: presentation of the problem, proposed solutions
This publication aims to bring issues of tax optimization by specifying the definition
of "tax optimization", providing examples of tax optimization both favorable and unfavorable for the economy and the country's finances as well as proposed courses of action for
the legislature. The starting point of the analysis is that the adoption of tax optimization is
not necessarily a negative phenomenon in itself. The main point of publishing this analysis
are two examples of tax optimization methods as a way to demonstrate that it can be a
favorable and unfavorable phenomenon. From the presented theoretical and practical examples the author puts forward proposals of measures for the legislature based on the presented attempt to analyze the problem.
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Magdalena Osińska-Wilińska

Dyskryminacja i mobbing w świetle przepisów Kodeksu Pracy i orzecznictwa Sądów
Wstęp
Zjawisko mobbingu w miejscu pracy istnieje od dawna, ale dopiero na początku lat
80-tych XX wieku zaczęto o nim mówić i poddano je badaniom przez doktora psychologii
pracy Heinza Leymanna, który wprowadził koncepcje mobbingu, aby opisać ciężkie postacie molestowania w organizacjach. Termin „mobbing” pochodzi od angielskiego czasownika „to mob” oznaczający: „szarpać”, „atakować”, „źle się obchodzić”, „oblegać”. W
ujęciu socjologicznym mobbing został określony jako terror psychiczny, zaczepianie, izolowanie, obmawianie, nieprzyjazne wypowiedzi i zachowanie grupy osób albo osoby w
stosunku do innej osoby lub grupy zmierzające do wyłączenia danej osoby z zespołu zawodowego lub koleżeńskiego.
1. Definicja mobbingu.
Definicję mobbingu zawiera art. 94 kodeksu pracy, zgodnie z którym mobbing
oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z
zespołu współpracowników.
Mobbing musi opierać się na obiektywnych kryteriach, a nie jedynie na subiektywnych odczuciach osoby pokrzywdzonej. Powyższy odnosi się do uzewnętrznionych aktów
(zachowań), które muszą obiektywnie zaistnieć, aby powiązane z subiektywnymi odczuciami pracownika złożyły się na zjawisko. Samo poczucie pracownika, że podejmowane
wobec niego działania i zachowania mają charakter nie są wystarczającą podstawą do
stwierdzenia, że rzeczywiście on występuje. Natomiast ocena, czy nastąpiło nękanie i zastraszanie pracownika, czy działania te miały na celu i mogły lub doprowadziły do zaniżonej oceny jego przydatności zawodowej, do jego poniżenia, ośmieszenia, izolacji bądź
wyeliminowania z zespołu współpracowników, opierać się musi zatem na obiektywnych
kryteriach. Kryteria te wynikają z rozsądnego postrzegania rzeczywistości, prowadzącego
do właściwej oceny intencji drugiej osoby w określonych relacjach społecznych. Jeśli zaś
pracownik postrzega określone zachowania, jako to zaakceptowanie jego stanowiska uzależnione jest od obiektywnej oceny tych przejawów zachowania w kontekście ujawnionych okoliczności faktycznych1.
Sąd Najwyższy w jednym ze swoich orzeczeń wskazał, że powinno stworzyć się
obiektywny wzorzec ofiary rozsądnej, co z zakresu pozwoli wyeliminować przypadki wynikające z nadmiernej wrażliwości pracownika2.
W postępowaniu o mobbing istotna jest ocena, czy nastąpiło nękanie i zastraszanie
pracownika oraz, czy działania te miały na celu i mogły lub doprowadziły do zaniżonej
oceny jego przydatności zawodowej, do jego poniżenia, ośmieszenia, izolacji, bądź wy-

1

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2008 roku, sygn. akt II PK 88/08, OSNP 2010 nr
9 - 10, poz. 114.
2
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2009 roku sygn. akt III PK 2/09.
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eliminowania z zespołu współpracowników, musi opierać się na obiektywnych kryteriach.3
Jednakże ocena, czy w konkretnej sytuacji naruszenie takie rzeczywiście nastąpiło, nie
może być dokonywana według miary indywidualnej wrażliwości (ocena subiektywna)
zainteresowanego, ta bowiem może być szczególnie duża ze względu na cechy osobowe
(np. szczególna drażliwość i przewrażliwienie)4.
W przypadku postępowania przed sądem to na powodzie spoczywa ciężar dowodu
wykazania, że w stosunku do niego stosowano mobbing. W myśl art. 6 KC na powodzie
spoczywa ciężar udowodnienia wszystkich przesłanek winy deliktowej tj.: winy i bezprawności działań pozwanego pracodawcy, wyrządzenia tymi działaniami rozstroju zdrowia oraz normalnego związku przyczynowego pomiędzy bezprawnymi i zawinionymi
działaniami pracodawcy a powstaniem rozstroju5. Powyższe ustawowe przesłanki muszą
być spełnione łącznie oraz według ogólnych reguł dowodowych, winny być wykazane
przez pracownika, który z tego faktu wywodzi skutki prawne. Na pracowniku też spoczywa ciężar udowodnienia, że wynikiem nękania był np. rozstrój zdrowia6.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że zachowania i działania cechujące mobbing z natury rzeczy zachodzą, gdy podobne sytuacje powtarzają się wielokrotnie, systematycznie i
przez dłuższy okres czasu. Zatem ocena uporczywości i długotrwałości oddziaływania na
pracownika ma charakter zindywidualizowany i musi być odnoszona do każdego konkretnego przypadku, wymaga rozważenia, że okres ten był na tyle długi, iż mógł spowodować
u pracownika-obiektywnego wzorca ofiary rozsądnej - skutki w postaci zaniżonej oceny
przydatności zawodowej, poniżenia lub ośmieszenia pracownika, odizolowania go od
współpracowników lub wyeliminowania go z zespołu współpracowników.
Zwracanie się do pracownika nerwowym tonem, podniesionym głosem, niewątpliwie nie sprzyja tworzeniu dobrej atmosfery w miejscu pracy - natomiast mobbing to więcej
niż zła atmosfera w pracy, okazjonalne niesprawiedliwe traktowanie czy nawet złośliwa
plotka. Nadto, nie można mówić o mobbingu, gdy opinia pracodawcy jest krytyczna i nie
ma na celu poniżenia pracownika, ale jedynie zapewnienie realizacji planu czy prawidłowej organizacji pracy. Pracodawca ma bowiem prawo korzystać z uprawnień, jakie wynikają z umownego podporządkowania w szczególności z prawa stosowania kontroli i nadzoru nad wykonywaniem pracy przez zatrudnione osoby. Jednakże w zakresie swoich dyrektywalnych uprawnień pracodawca, powinien jednak powstrzymać się od zachowań,
które mogą naruszać godność podwładnego7.
Dla uznania określonego zachowania za mobbing wymagane jest stwierdzenie, iż
pracownik był obiektem oddziaływania, które według obiektywnej miary może być ocenione za wywołujące jeden ze skutków określonych w art. 94 3 § 2 kodeksu pracy8. Przy
ocenie tej przesłanki niezbędne jest stworzenie obiektywnego wzorca ofiary rozsądnej, co
z zakresu mobbingu pozwoli wyeliminować przypadki wynikające z nadmiernej wrażliwo-

3

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 4 lipca 2013 roku, sygn. akt III APa 12/13.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 31 grudnia 2009 roku, sygn. akt III APa 24/09,
publik. LEX nr 736947.
5
Wyrok Sądu Najwyższego z 6 grudnia 2005 roku, sygn. akt III PK 94/05, OSNP 2006, Nr 21–
22, poz. 317.
6
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2007 roku, sygn. akt I PK 31/07.
7
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 5 października 2006 roku w sprawie III APa
40/06, publik. LEX nr 214286.
8
Wyrok z dnia 22 września 2005 roku sygn. akt III APa 60/05, publik. LEX nr 215691.
4
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ści pracownika. Podobne stanowisko w tym względzie zajmuje doktryna prawa9. Podzielając powyższe, podkreślić należy, iż nie każde zachowanie pracodawcy, które pracownik
odbiera negatywnie stanowić będzie przejaw mobbingu. Aby można było mówić o mobbingu należy w pierwszej kolejności ustalić gdzie i czy w ogóle pracodawca przekroczył
granicę kierowania i podporządkowania sobie pracownika, a w konsekwencji wyrządzając
jemu szkodę.
2. Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.
Artykuł 93 § 3 Kodeksu pracy stanowi, że pracownik, u którego mobbing wywołał
rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
Mobbing to bezprawne, systematyczne i długotrwałe zachowania (działanie i zaniechania) osób będących członkami pewnego zespołu ludzkiego, podejmowane bez powodu
lub z oczywiście błahego powodu, skierowane przeciwko innym członkom (innemu członkowi) grup godzące w ich dobra prawnie chronione, a mające na celu zmuszenie pokrzywdzonego do opuszczenia danego zespołu10. Zwraca się uwagę, że powołana definicja mobbingu poddana została wielokrotnie wykładni Sądu Najwyższego. Natomiast, aby móc
mówić o mobbingu należy zachowania wskazane przez pracownika jako mobbingowe
rozpatrywać pod kątem spełnienia przesłanek z art. 94 3 § 2 K.p., a zatem musi być to zachowanie: dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na
uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego
zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub
ośmieszenie pracownika, powodujące izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu
współpracowników. Powyższe przesłanki muszą zostać spełnione łącznie11. Nie można
zatem mówić o istnieniu mobbingu, jeżeli rozpatrywanym zachowaniom brak np. cech
uporczywości lub nie można je uznać za długotrwałe.
Zachowania mobbingowe względem pracownika muszą mieć charakter długotrwały
– nie został wskazany przez ustawodawcę okres czasu. Biorąc pod uwagę charakter mobbingu spełnienie przesłanki długotrwałości powinno być rozpatrywane każdorazowo w
okolicznościach danej sprawy z uwzględnieniem indywidualnej odporności na takie zachowania danego pracownika. Oznacza to, iż te same zachowania w jednym przypadku
można uznać za długotrwałe po upływie kilkunastu miesięcy, a w innym już po upływie
miesiąca.
Wskazane zachowania terroru psychicznego muszą mieć także cechę uporczywości.
Uporczywość utożsamiać należy ze znacznym nasileniem złej woli ze strony przełożonego. Celem jego działań musi być bowiem zaniżenie samooceny ofiary i wyizolowanie z
zespołu pracowników12.
Dokonując kwalifikacji danych zachowań jako mobbingowe należy mieć na uwadze, iż jednorazowe akty przemocy, wewnętrzne poczucie dyskomfortu w miejscu pracy,
niezależne od zachowań zewnętrznych, uzasadniona krytyka przez pracodawcę, konflikty
9

M. Piankowski, J. Stelina, W. Uziak, A. Wypych-Zywicka, M. Zieleniecki, Kodeks pracy z
komentarzem, Fundacja Gospodarcza, 2004, wyd. IV, do art. 943.
10
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2015r., o sygn. akt II PK 166/14, LEX nr
1712815.
11
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2014 r., I PK 165/13, LEX nr 1444594; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2014 r., I PK 165/13, LEX nr 1444594.
12
Tamże.
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w miejscu pracy, które są otwarte i występuje w nich równorzędność podmiotów – tzn. nie
ma ofiary, niegrzeczne zachowanie pracodawcy, wykorzystywanie fachowości pracownika, zła organizacja pracy, która powoduje duże natężenie pracy w pewnych okresach, brak
zastępcy na stanowisku – nie wyczerpują znamion mobbingu. Bez wątpienia przytoczone
sytuacje negatywnie wpływają na atmosferę w pracy i samopoczucie pracownika, aczkolwiek nie można dopuszczać się ich nadinterpretacji.
Mobbing przejawia się bowiem w obiektywnym istnieniu nierównorzędnych stron
konfliktu – ofiary i oprawcy. Ich równorzędna pozycja w dyskusji lub sytuacji uniemożliwia przypisanie działaniu przełożonego cech mobbingu.
Należy pamiętać, iż roszczenie o zadośćuczynienie przysługuje nie za samo stosowanie mobbingu, ale za jego następstwa w postaci rozstroju zdrowia, przy czym ciężar
dowodu, iż pracownik podlegał mobbingowi i że wskutek tego doznał rozstroju zdrowia
spoczywa na pracowniku. Wobec tak ustanowionego ciężaru dowodu, pracownik ponosić
będzie konsekwencje nie wykazania w toku postępowania, iż stosowano wobec niego
mobbing w miejscu pracy oraz, iż w związku z tymi działaniami nastąpił rozstrój jego
zdrowia13.
Mobbing jako zjawisko ma charakter dynamiczny i rozwija się, poczynając od drobnych i incydentalnych przypadków. Dopiero z upływem czasu ich kwalifikowanej sumie
daje się przypisać cechę mobbingu. Zgodnie ze stanowiskiem orzecznictwa nie ma powodów, by poszukiwać zdarzenia inicjującego mobbing. Wystarczy zatem ustalenie, że proces ten trwał przez określony czas oraz, że zaistniało w tym czasie wiele zachowań składających się na mobbing14.
Przejawem mobbingu może być nie tylko ciągłe przerywanie wypowiedzi, reagowanie krzykiem, ciągłe krytykowanie i upominanie, upokarzanie, stosowanie pogróżek, unikanie rozmów, niedopuszczanie do głosu, ośmieszanie, ograniczenie możliwości wyrażania własnego zdania, nieformalne wprowadzenie zakazu rozmów z nękanym pracownikiem, uniemożliwienie komunikacji z innymi, ale także powierzanie prac poniżej kwalifikacji i uwłaczających, odsunięcie od odpowiedzialnych i złożonych zadań, zarzucanie
pracą, lub niedawanie żadnych zadań lub ich odbieranie15.
Nadto, ostatecznym warunkiem uzasadniającym ustalenie zadośćuczynienia z tytułu
mobbingu jest wywarcie przez zachowania mobbingowe skutku w postaci rozstroju zdrowia pracownika.
Kryteria orzekania o należnym pracownikowi zadośćuczynieniu z art. 94 3 § 3 k.p.
są odmienne od np. przesłanek ustalania wysokości jednorazowych odszkodowań z tytułu
wypadków przy pracy i chorób zawodowych. O ile dla rozstrzygnięcia o tym ostatnim
świadczeniu konieczne jest określenie przez biegłego lekarza, na podstawie szczegółowych
przepisów, stopnia uszczerbku na zdrowiu, z którym powiązana jest kwota jednorazowego
odszkodowania, o tyle wysokość spornego zadośćuczynienia zależy od szeregu czynników. Odszkodowanie i rekompensatę za rozstrój zdrowia spowodowany mobbingiem ustala się na zasadach wynikających z prawa cywilnego16.
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Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 lipca 2013 r. III APa 10/13, LEX nr 1353665.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 06 lutego 2014 r., III APa 43/12, LEX nr
1477373.
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Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 27 września 2012 r., III APa 27/12, LEX nr
1307530.
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Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 2013 r., III BP 4/12, LEX nr 1511151.
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3. Dyskryminacja.
Zasada niedyskryminacji w stosunkach pracy wyrażona została w art. 113 kodeksu
pracy, który stanowi, że jakakolwiek w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację
seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w
pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna.
Zgodnie z art. 183a § 1 k.p., wszyscy pracownicy, w szczególności bez względu na
cechy i okoliczności wymienione w art. 113 k.p., powinni być równo traktowani w zakresie
nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Przepis art. 183a § 2 k.p. zawiera definicję równego traktowania w zatrudnieniu, stanowiąc, że oznacza ono niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub
pośrednio z przyczyn określonych w § 1 tego artykułu, a więc uznanych przez ustawodawcę za dyskryminujące. W myśl art. 18 3a § 3 k.p. dyskryminowanie bezpośrednie istnieje
wtedy, gdy pracownik z jednej lub kilku przyczyn określonych w Kodeksie pracy był, jest
lub mógłby być traktowany - w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy. Stosownie do art. 183b § 1 pkt 2 k.p., naruszeniem zakazu jest różnicowanie przez
pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1
k.p., jeżeli jego skutkiem jest, między innymi, niekorzystne kształtowanie wynagrodzenia
za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą, chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
W orzecznictwie wyrażone jest stanowisko, że zasada niedyskryminacji jest kwalifikowaną postacią nierównego traktowania, oznacza zatem nieusprawiedliwione obiektywnymi powodami gorsze traktowanie pracownika ze względu na cechy lub właściwości
dotyczące go osobiście i istotne ze społecznego punktu widzenia, a przykładowo wymienione w art. 183a § 1 k.p. bądź ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, które to przesłanki określane
są jako przyczyna, podstawa lub kryterium dyskryminacji. Dyskryminacja w sferze zatrudnienia rozumiana jest więc jako bezprawne pozbawienie lub ograniczenie praw wynikających ze stosunku pracy albo nierówne traktowanie pracowników ze względu na wymienione w przepisach prawa pracy kryteria dyskryminacyjne, a także przyznawanie z
tych względów niektórym pracownikom mniejszych praw niż te, z których korzystają inni
pracownicy, znajdujący się w takiej samej sytuacji faktycznej i prawnej. Do naruszenia
zasady równego traktowania pracowników i zasady niedyskryminacji w zatrudnieniu może
dojść tylko wtedy, gdy różnicowanie sytuacji pracowników wynika wyłącznie z zastosowania przez pracodawcę niedozwolonego przez ustawę kryterium, co opiera się wprost na
założeniu, iż dyferencjacja praw pracowniczych nie ma w tym przypadku oparcia w odrębnościach związanych z obowiązkami ciążącymi na danych osobach, sposobem ich wypełnienia, czy też ich kwalifikacjami. Niedozwolone kryteria (podstawy, przyczyny) różnicowania sytuacji pracowników są przykładowo wymienione w art. 113 k.p. oraz art. 183a §
1 k.p.. Użycie w tych dwóch przepisach zwrotu "w szczególności" znacznie rozszerzyło
pojęcie dyskryminacji w prawie polskim w porównaniu z prawem unijnym, w którym wyliczenie niedozwolonych kryteriów ma charakter wyczerpujący. Konstrukcja tych przepisów jest taka, że nakazuje pracownikowi wskazanie faktów uprawdopodobniających zarzut
nierównego traktowania w zatrudnieniu, a pracodawcy udowodnienie, że kierował się
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obiektywnymi powodami17, oraz wskazanie przyczyny, ze względu na którą dopuszczono
się wobec niego aktu dyskryminacji i wykazać jej istnienie18. Warunkiem uruchomienia
szczególnego mechanizmu rozkładu ciężaru dowodu określonego w art. 183b§1 k.p. jest
wskazanie przez pracownika przyczyny dyskryminacji. Postępowanie dowodowe powinno
się więc toczyć wokół tych okoliczności, które pracownik podał jako przykład nierównego
traktowania19.
4. Odszkodowanie.
Z art. 183d kodeksu pracy wynika, że pracownik w razie naruszenia zasad równego
traktowania w zatrudnieniu, posiada prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż
minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. Odszkodowanie zasądzane na podstawie tego przepisu powinno wyrównywać uszczerbek poniesiony przez pracownika w dobrach majątkowych i niemajątkowych pracownika. Zasadniczą funkcją odszkodowania jest naprawienie szkody majątkowej. Pracownik może dochodzić odszkodowania w wysokości różnicy między wynagrodzeniem jakie powinien otrzymać bez naruszenia zasady równego traktowania a wynagrodzeniem rzeczywistym jakie
otrzymał. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania należy brać także pod uwagę skutki
jakie wywołało zachowanie dyskryminacyjne u pracownika20.
Przepis art. 183 K.p. dotyczy każdego rodzaju i form dyskryminacji, tj. dyskryminacji bezpośredniej, pośredniej, molestowania czy molestowania seksualnego, zachęcania do
dyskryminacji. Zaś ustawodawca w żaden sposób nie określił kryteriów, którymi powinien
kierować się Sąd w ustalaniu wysokości odszkodowania, nie wskazał też jego górnej granicy. Wysokość odszkodowania i kryteria które należy brać pod uwagę przy określaniu
jego wysokości opisane zostały w Dyrektywie Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000
r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i
pracy (Dz. U. UE L z dnia 2 grudnia 2000 r.) oraz w Dyrektywie 2006/54/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy
(Dz. U. UE L z dnia 26 lipca 2006 r.). W pierwszej z nich znalazł się zapis o zakazie ustalania górnej granicy odszkodowania za nierówne traktowanie w zatrudnieniu. W drugiej z
2006 roku, w interesującym nas zakresie odnajdujemy zapis : państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji stosowanych wobec naruszeń przepisów krajowych
przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy i podejmują wszelkie niezbędne środki dla
zapewnienia ich stosowania. Sankcje, które mogą obejmować wypłacenie odszkodowania
ofierze, muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
Jednak przepisy prawa unijnego21 ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego
traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, stanowią o sankcjach, które muszą być skuteczne, proporcjonalne i dolegliwe dla podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności. To
właśnie tymi kryteriami powinny kierować się sądy krajowe w sprawach o naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Nie mniej jednak sąd pracy nie jest zobowiązany do badania świadomości pracodawcy na temat zaistnienia dyskryminacji, a także jego
winy i to nawet najmniejszej. Bez względu na to, kto i jak dyskryminuje, za naruszenie
17

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2006 r. III PK 30/06 OSNP 2007/11-12/160.
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zasady równego traktowania w zatrudnieniu, zawsze odpowiada pracodawca. Tym niemniej nastawienie psychiczne pracodawcy powinno być uwzględnione przez sąd pracy
przy orzekaniu o wysokości odszkodowania należnego, jako sankcja za naruszenie zasady
równego traktowania.
W kwestii ustalenia wysokości odszkodowania podnieść należy, że odszkodowanie
w ujęciu cywilistycznym należy się za poniesioną szkodę, obejmującą nie tylko stratę, ale
również utracone korzyści, mającą charakter szkody majątkowej. W przypadku dyskryminacji, często pracownicy doznają wielu krzywd, mających charakter szkody niemajątkowej22. Nadto przy uwzględnianiu krzywdy poszkodowanego wysokość zadośćuczynienia
powinna być utrzymana w rozsądnych granicach, odpowiadających aktualnym warunkom i
przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa. Jednym z kryteriów określających „odpowiedniość" zadośćuczynienia jest też jego kompensacyjny charakter.
Odszkodowanie przewidziane Kodeksie pracy powinno być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Odszkodowanie powinno zatem wyrównać uszczerbek poniesiony
przez pracownika, powinna być zachowana odpowiednia proporcja między odszkodowaniem a naruszeniem przez pracodawcę obowiązku równego traktowania pracowników, a
także odszkodowanie powinno działać prewencyjnie. Ustalając jego wysokość należy brać
pod uwagę okoliczności dotyczące obu stron stosunku pracy, zwłaszcza do odszkodowania
mającego wyrównać szkodę niemajątkową pracownika, będącego według przyjętej w Polsce nomenklatury - zadośćuczynieniem za krzywdę. Odszkodowanie obejmuje wyrównanie uszczerbku w dobrach majątkowych i niemajątkowych23.
5. Rodzaje dyskryminacji.
W świetle przepisu art. 183a § 3 Kodeksu pracy, dyskryminowanie bezpośrednie ma
miejsce wówczas, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn (w szczególności ze
względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną,
zatrudnienie na czas nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy)
był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni
pracownicy. Powołany przepis statuuje jednocześnie zakaz tzw. dyskryminacji wielokrotnej, tj. takie zachowania lub działania, które różnicuje sytuację pracowniczą jednostki posługując się jednocześnie więcej niż jednym zakazanym kryterium dyskryminacyjnym.
Dyskryminacja wielokrotna jest pojęciem parasolowym w odniesieniu do wszystkich sytuacji, w których dyskryminacja pojawia się ze względu na więcej niż jedną przesłankę/cechę24.
Dyskryminacji wielokrotnej czyli pojęcie parasolowe w odniesieniu do wszystkich
sytuacji, w których dyskryminacja pojawia się ze względu na więcej niż jedną przesłankę
oraz wskazując na konieczność dostosowania sankcji za dyskryminację, tak aby były one
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, należy zauważyć, że wystąpienie dyskryminacji
ze względu na więcej niż jedną cechę, tak jak miało to miejsce w przedmiotowej sprawie,
uzasadnia zasądzenie od pozwanego proporcjonalnie wyższego odszkodowania, niż gdyby
do dyskryminacji doszło ze względu na jedną cechę prawnie chronioną.
Powyższe formy dyskryminacji, jakie zaistniały na skutek działania pozwanego w
22

Wyrok Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 26 luty 2015r., sygn. akt VII P 877/14.
Wyrok SN z dnia 27 stycznia 2009 r., sygn. III PK 43/08, LEX nr 577695.
24
Tackling Multiple Discrimination - Practices, policies and laws", (2007), Komisja Europejska,
Luxembourg: Publications Office, str. 9.
23

262

stosunku do powoda, tj. molestowanie na tle dyskryminacji wielokrotnej, a także dyskryminacja bezpośrednia na tle dyskryminacji wielokrotnej przy wypowiedzeniu umowy o
pracę stanowią ciężkie naruszenie godności powoda, potęgowane okolicznościami w jakich do obu form dyskryminacji doszło. Dyskryminacja jest nieuchronnie związana z naruszeniem godności człowieka, której poszanowanie jest nakazem nie tylko prawnym, lecz
również moralnym i stanowi naruszenie nie tylko przepisów dotyczących nierównego traktowania, ale również jednej z naczelnych zasad prawa pracy wyrażonej w art. 113k.p. oraz
jednej z podstawowych wolności człowieka uregulowanej w art. 30 Konstytucji RP25. Należy zważyć, że każdy przejaw dyskryminacji stanowi naruszenie godności, a godność to
szczególna wartość człowieka, jako osoby pozostającej w relacjach interpersonalnych. To
na pracodawcy spoczywa obowiązek poszanowania godności i innych dóbr osobistych
pracownika26. Z dyskryminacją nieodłącznie związane jest poczucie krzywdy osoby dyskryminowanej.
Artykuł 18 § 1 k.p. stanowi, że za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu uważa się „różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku
przyczyn określonych w art. 183a§1 k.p., którego skutkiem jest w szczególności odmowa
nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy, niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia
za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą, pominięcie przy typowaniu do udziału w
szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, chyba że pracodawca udowodni, że
kierował się obiektywnymi powodami".
Podkreślić należy, że pracownik powinien wykazać fakty uprawdopodabniające zarzut nierównego traktowania w zatrudnieniu, a wówczas na pracodawcę przechodzi ciężar
dowodu, że kierował się obiektywnymi powodami27.
6. Przeciwdziałanie mobbingowi.
W orzecznictwie Sądu Najwyższy wyrażony jest pogląd, że obowiązek przeciwdziałania mobbingowi polega na starannym działaniu. Pracodawca powinien w związku z tym
przeciwdziałać mobbingowi w szczególności przez szkolenie pracowników, informowanie
o niebezpieczeństwie i konsekwencjach mobbingu, czy przez stosowanie procedur, które
umożliwią wykrycie i zakończenie tego zjawiska. Jeśli w postępowaniu mającym za
przedmiot odpowiedzialność pracodawcy z tytułu mobbingu wykaże on, że podjął realne
działania mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi i oceniając je z obiektywnego
punktu widzenia da się potwierdzić ich potencjalną skuteczność, pracodawca może uwolnić się od odpowiedzialności28.
Streszczenie:
Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane
przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wy25
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eliminowanie z zespół współpracowników - stanowi tak art. 94 § 2 Kodeksu pracy. W
orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjęto, że ustawowe przesłanki mobbingu muszą być
spełnione łącznie, a powyższe okoliczności - według ogólnych reguł dowodowych - winny
być wykazane przez pracownika, który z tego faktu wywodzi skutki prawne. Na pracowniku też spoczywa ciężar udowodnienia, że wynikiem nękania był rozstrój zdrowia. Podstawowa definicja dyskryminacji odnosi się do łacińskiego słowa discriminatio, co oznacza
nierówne traktowanie, wybiórczą ocenę i taktowana jest jako przeciwieństwo
równouprawnienia. Podstawą takiego nierównego, nieuzasadnionego i niesprawiedliwego
traktowania nie są indywidualne cechy osobowe lub zachowanie jednostki, ale jej przynależność do określonych kategorii lub grup. Jednostki podlegają dyskryminacji ze względu
na konkretne cechy biologiczne, niezależne od jednostki takie jak: płeć, wiek, kolor skóry,
wygląd, pochodzenie etniczne lub narodowe, orientację seksualną, przynależność klasową,
pozycję społeczną, sytuację ekonomiczną, światopogląd.
Summary
The discrimination and the mobbing in regulations of the labour code and the case
law of the Courts”
Mobbing means the actions or behaviors for an employee or directed against a employee of persistent and prolonged harassment or bullying of the employee, causing him to
evaluate for a very underestimated profession, or aimed at causing humiliation or ridicule
an employee isolating it or the Elimination of the team of Associates is as art. 94 § 2of the
code work. In the case-law of the Supreme Court, the statutory grounds of mobbing should
be cumulative, and the above circumstances according to the General rules of evidencemust be demonstrated by an employee, who with this fact derives legal effect. The employee also the burden of prove that harassment was a disturbance of health.The basic definition of discrimination refers to the Latin word discriminatio, which means unequal
treatment, selective evaluation and is clocked as the opposite of equality. The basis for
such unequal, unfair, and unfair treatment are not individual personal characteristics or
behaviour of the unit, but her allegiance to certain categories or groups. The unit shall be
subject to discrimination on the basis of specific biological characteristics, independent of
the unit such as: sex, age, skin color, appearance, ethnic or national affiliation, sexual
orientation, social class, social position, state of business affairs, outlook on life.
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Fabian Pawlak

Współczesne wyzwania prawne w przeciwdziałaniu przestępczości nieletnich
Wprowadzenie
Istotą artykułu jest analiza wyzwań dla systemu wykonywania środków orzekanych
wobec nieletnich na gruncie prawa polskiego. Problem demoralizacji i przestępczości nieletnich nie kończy się na płaszczyźnie orzekania i wykonywania środków wychowawczych poprawczych ale obejmuje on również aspekt odpowiedzialności karnej nieletnich.
Polski system zakłada odrębne traktowanie nieletnich. System ten koncentruje się przede
wszystkim na wychowywaniu nieletnich, a nie dostrzega problemu wprowadzenia zasad
odpowiedzialności karnej nieletnich sprawców. Takie postępowanie sprawia, że młodzież
nie czuje pełni odpowiedzialności i często typowy środek izolacyjny czy nadzór kuratorski
nie odnosi oczekiwanych efektów.. Dla nieletnich od 13-17 roku, którzy popełnili czyny
karalne stosowane są środki wychowawcze lub poprawcze. W tym systemie karania nieletnich przestępców widać chęć odpowiedzi na bardzo brutalne czasem zachowania najmłodszych sprawców przestępstw i rezygnuje się z możliwości korekty ich postępowania
oferując nieletnim odizolowanie od społeczeństwa. To zagadnienie orzekania i wykonywania środków wychowawczych i poprawczych wobec nieletnich skłania do bliższego
przyjrzenia się systemowi wymiaru i wykonywania kar w kontekście dokonywanych w
ostatnich latach nowelizacjom kodeksu karnego i kodeksu karnego wykonawczego. Biorąc
pod uwagę powyższe kwestie i problemy.
1. Aktualny obraz przestępczości nieletnich
Dane Ministerstwa Sprawiedliwości pozwalają na przedstawienie tendencji w zakresie rzeczywistego procesu orzekania kar wobec nieletnich. Ogólne dane na temat prawomocnych orzeczeń wobec nieletnich przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Prawomocne orzeczenia wobec nieletnich w latach 2010-2014
WYSZCZEGÓLNIENIE
Ogółem
chłopcy
dziewczęta
Demoralizacja
chłopcy
dziewczęta

l. nieletnich
2010 2011
38 876 38 477
29 752 29 048
9 124 9 429
16 118 15 670
11 434 10 811
4 684 4 859

Czyny karalne
chłopcy
dziewczęta

22 758 22 807 20 980 19 135 16 388 -28,0
18 318 18 237 16 888 15 300 12 922 -29,5
4 440 4 570 4 092 3 835 3 466 -21,9

2012
36 227
27 373
8 854
15 247
10 485
4 762

2013
34 319
25 522
8 797
15 184
10 222
4 962

2014
31 912
23 223
8 689
15 524
10 301
5 223

zmiana
w%
-17,9
-21,9
-4,8
-3,7
-9,9
11,5

struktura%
2010 2014
100
100
77
73
23
27
41
49
29
32
12
16
59
47
11

51
40
11

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik statystyczny sądownictwa powszechnego i wojskowego 2010-2014, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2015.

Dane te wskazują, że w 2014 roku wobec nieletnich orzeczono 31 912 różnych rodzajów środków wychowawczych, poprawczych lub kar w związku z czynami karalnymi.
W latach 2010-2014 zanotowano spadek liczby prawomocnych orzeczeń wobec nieletnich
o 17,9%, przy czym, aż 21,9% dotyczyło chłopców. W efekcie zwiększył się udział dziew-
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czyn z 23 do 27%. Analiza charakteru czynów wskazuje, że w przypadku demoralizacji
zanotowano niewielki spadek bo tylko o 3,7%, przy czym doszło do zmniejszenia o 9,9%
liczby prawomocnych orzeczeń wśród chłopców, ale wzrosła ich liczba o 11,5% wśród
dziewczyn. Równocześnie dynamicznie spadała liczba orzeczeń w przypadku czynów
karalnych – aż o 28%. Tu również wyższy spadek zanotowano wśród chłopców – o 29,5%.
Poszerzeniem analizy jest wskazanie zmian i struktury nieletnich, wobec których
prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub kary w związku z czynami
karalnymi (tabela 2).
Tabela 2. Nieletni, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze,
poprawcze lub kary w związku z czynami karalnymi w latach 2010-2014
RODZAJE PRZESTĘPSTW
OGÓŁEM
Przeciwko życiu i zdrowiu — art. 148—162
kk
w tym:
zabójstwo — art. 148 kk
uszczerbek na zdrowiu — art. 156 i 157 kk
udział w bójce lub pobiciu — art. 158 i 159 kk
przestępstwa z ustaw o przeciwdziałaniu
narkomanii
Przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i
bezpieczeństwu w komunikacji — art.
163—180 kk
Przeciwko wolności, wolności sumienia i
wyznania, wolności seksualnej i obyczajności — art. 189—205 kk
w tym:
groźba karalna i zmuszanie — art. 190 i 191
kk
zgwałcenie — art. 197 kk
obcowanie płciowe z małoletnim poniżej 15
lat — art. 200 § 1 kk
Przeciwko rodzinie i opiece — art. 206—
211 kk
w tym znęcanie się nad członkiem rodziny lub
inną osobą zależną lub bezradną — art. 207
kk
Przeciwko czci i nietykalności cielesnej —
art. 212—217 kk
Przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego - art.
222-231 kk
w tym:
naruszenie nietykalności cielesnej lub
czynna napaść na funkcjonariusza publicznego — art. 222i 223 kk
wywieranie wpływu na czynności urzędowe
organu administracji rządowej, samorządowej
lub państwowej — art. 224 § 1 kk
wywieranie wpływu na funkcjonariusza
publicznego — art. 224§ 2 kk
znieważenie funkcjonariusza pub-licznego

zmiana struktura%
2010 2011 2012 2013 2014 w %
2010 2014
100 100
22 758 22 807 20 980 19 135 16 388 -28,0
5 070

5 277

4 826

4 717

4 167

-17,8

22

23

7
1 534
2 345

11
1 574
2 269

5
1 331
1 925

5
1 206
1 625

6
1 100
1 237

-14,3
-28,3
-47,2

0
0
7
10

0
0
7
10

1 086

1 318

1 449

1 808

1 730

59,3

5

6

527

596

576

469

260

-50,7

2

3

1 475

1 426

1 372

1 312

1 129

-23,5

6

6

0

0

1 144

1 125

1 085

b.d

b.d.

-

5

5

56

37

43

45

42

-25,0

0

0

138

146

129

125

148

7,2

1

1

311

351

376

356

322

3,5

1

2

293

323

361

337

317

8,2

1

1

1 179

1 020

781

652

530

-55,0

5

4

545

559

499

507

447

-18,0

2

2

0

0

80

81

88

86

76

-5,0

0

0

7

7

3

4

1

-85,7

0

0

26

9

14

14

12

-53,8

0

0

428

459

365

367

323

-24,5

2

2
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RODZAJE PRZESTĘPSTW
albo znieważanie lub poniżanie organu konstytucyjnego RP — art. 226 kk
Przeciwko wymiarowi sprawiedliwości art. 232—247 kk
w tym fałszywe zeznania — art. 233 kk
Przeciwko porządkowi publicznemu - art.
252—264 kk
Przeciwko wiarygodności dokumentów —
art. 270—277 kk
w tym fałszowanie dokumentów — art. 270 kk
Przeciwko mieniu — art. 278—295 kk
w tym:
kradzież rzeczy — art. 278 kk
kradzież z włamaniem — art. 279 kk
rozbój — art. 280 kk
kradzież rozbójnicza — art. 281 kk
wymuszenie rozbójnicze — art. 282 kk
Przeciwko obrotowi gospodarczemu - art.
296-309 kk
Przestępstwa skarbowe — kks

2010

2011

2012

2013

2014

zmiana struktura%
w%
2010 2014

135

132

147

142

124

-8,1

1

1

81

98

91

85

76

-6,2

0

0

43

42

53

59

35

-18,6

0

0

285

278

214

188

191

-33,0

1

1

224
209
179
137
143
12 547 12 421 11 512 10 136 8 582

-36,2
-31,6

2 792
1 776
1 116
47
520

2 980
1 653
1 054
38
450

2 673
1 574
983
32
366

2 361
1 211
702
38
382

1 506
1 061
535
39
270

-46,1
-40,3
-52,1
-17,0
-48,1

1
55
0
12
8
5
0
2

1
54
0
13
7
5
0
2

51

30

26

38

22

-56,9

0

0

10

3

1

2

-

-

0

0

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik statystyczny sądownictwa powszechnego i wojskowego 2010-2014, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2015.

Dane z tabeli 2 wskazują, że najszybciej spadała liczba orzeczonych środków wychowawczych, poprawczych lub kar w związku z czynami karalnymi nieletnich w przypadku
przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej (-55,0%), przeciwko wiarygodności dokumentów (-33,0%), przeciwko mieniu (-31,6%), w tym w zakresie rozboju (-52,1), kradzieży
rzeczy (-46,1%), kradzieży z włamaniem (-40,3%), wymuszeń rozbójniczych (-48,1%), a także
przeciwko obrotowi gospodarczemu (-56,9%). Z kolei doszło do zwiększenia orzekania środków wychowawczych i kar w odniesieniu do przestępstw z ustaw o przeciwdziałaniu narkomanii – o 59,3%, obcowania płciowego z małoletnim poniżej 15 lat – o 7,2% przeciwko rodzinie i opiece – o 3,5%. Analiza strukturalna pokazuje, że 54% orzeczeń w 2014 roku dotyczyło
spraw rozpatrywanych w związku z czynami przeciwko mieniu. Warto też wskazać dane, które
ukazują zróżnicowanie wskaźnika nieletnich, wobec których orzeczono środki karne na 100
tys. mieszkańców w ujęciu regionalnym (rys. 1).
Rys. 1. Współczynnik nieletnich w województwach w 2014 r. – liczba nieletnich, wobec
których orzeczono środki karne na 100 tys. mieszkańców (według miejsca zamieszkania nieletniego)
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Źródło: Rocznik statystyczny sądownictwa powszechnego i wojskowego 2010-2014, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2015.

Dane z rysunku 1 wskazują, że są regiony, gdzie przestępczość wśród nieletnich jest
zdecydowanie wyższa. Jest to województwo kujawsko-mazurskie oraz dolnośląskie. Najniższa przestępczość wśród nieletnich występuje zaś w województwach: mazowieckim,
świętokrzyskim, małopolskim i łódzkim.
2. Środki prawne służące przeciwdziałaniu przestępczości nieletnich
W odniesieniu do nieletnich, którzy dopuścili się czynu karalnego możliwe jest zastosowanie szeregu środków wychowawczych i poprawczych. Regulacje w tym zakresie
zawiera Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich1. W
dziale II określa ona na środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości
nieletnich. W art. 6 tej ustawy określono następujący katalog środków wychowawczych.
• upomnienie;
• zobowiązanie do określonego postępowania (do naprawienia wyrządzonej szkody,
do wykonania określonych prac lub świadczeń, do przeproszenia pokrzywdzonego, do
podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania
w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub
innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia);
• nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna;
• nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy
albo osoby godnej zaufania;
• nadzór kuratora;
• skierowanie do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym
lub szkoleniowym;
• zakaz prowadzenia pojazdów;
• przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego;
• umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w rodzinie zastępczej zawodowej;
• umieszczenie w zakładzie poprawczym;
• inne środki zastrzeżone w niniejszej ustawie do właściwości sądu rodzinnego, jak
również zastosować środki przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, z wyłączeniem umieszczenia w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczowychowawczej i regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.
Te środki można podzielić na trzy grupy, mianowicie:2
• pozostawiające nieletniego w jego dotychczasowym środowisku wychowawczym,
• polegające na kierowaniu nieletniego do instytucji lub placówki przejmującej od
rodziców tylko część obowiązków związanych z pieczą i wychowaniem,
• całkowicie zmieniające jego środowisko wychowawcze.
1

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, Dz. U.2014.382
P. Kobes, Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich, Wyd.
UW, Warszawa 2011, s. 143.
2
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Do pierwszej grupy zaliczyć można upomnienie, zobowiązanie nieletniego do określonego postępowania oraz ustanowienie nad nim nadzoru, środki w postaci zakazu prowadzenia pojazdu, przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego. Do drugiej kategorii zalicza się skierowanie nieletniego do ośrodka kuratorskiego.
Natomiast do trzeciej kategorii zalicza się umieszczenie nieletniego w instytucji lub organizacji powołanej do przygotowania zawodowego, mającej charakter stacjonarny, w rodzinie zastępczej, w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub w rodzinie zastępczej zawodowej względnie w zakładzie poprawczym.
Ze względu na specyfikę artykułu szerzej zostaną omówione izolacyjne środki wychowawcze związane z pobytem w zakładzie poprawczym lub w zakładzie leczniczym lub
w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, a także te dotyczące zobowiązań do określonych zachowań.
Umieszczenie w zakładzie poprawczym następuje tylko wtedy, gdy przemawiają za
tym wysoki stopień demoralizacji nieletniego oraz okoliczności i charakter czynu, a
zwłaszcza gdy inne środki wychowawcze okazały się już nieskuteczne albo nie rokują
resocjalizacji nieletniego (art. 10 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich). Przepisy
pozwalają na warunkowe zawieszenie umieszczenia w zakładzie poprawczym, jeżeli właściwości i warunki osobiste oraz środowiskowe sprawcy, czy okoliczności i charakter jego
czynu wskazują, że cele wychowawcze zostaną osiągnięte. Warunkowe zawieszenie następuje na okres próby do lat 3. W tym okresie sąd stosować może do nieletniego środki wychowawcze.
W przypadku złamania warunków zawieszenia w postaci ulegania dalszej demoralizacji lub uchylania się od wykonywania nałożonych na niego obowiązków lub od nadzoru
Sąd może odwołać warunkowe zawieszenie, w sytuacji gdy nieletni popełni czyn karalny
określony w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art.
173 § 1 lub 3, art. 197 § 3, art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280 k.k. sąd musi odwołać warunkowe zawieszenie i zarządzić umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym (art. 11 §
ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich).
Innym środkiem wychowawczym o charakterze izolacyjnym jest umieszczenie nieletniego w zakładzie leczniczym lub w młodzieżowym ośrodku wychowawczym względnie w domu pomocy społecznej. Umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym lub innym
odpowiedni m zakładzie leczniczym może to nastąpić w razie stwierdzenia u nieletniego
upośledzenia umysłowego, choroby psychicznej lub innego zakłócenia czynności psychicznych bądź nałogowego używania alkoholu albo innych środków odurzających. W
tym przypadku sąd rodzinny może orzec umieszczenie nieletniego w szpitalu psychiatrycznym lub innym odpowiednim zakładzie leczniczym. Jeżeli zachodzi zaś potrzeba
zapewnienia nieletniemu jedynie opieki wychowawczej, sąd może orzec umieszczenie go
w młodzieżowym ośrodku wychowawczym w przypadku stwierdzenia, że dopuścił się
demoralizacji lub w wieku od 13-17 lat popełnił czyn lub czyny karalne w tym zakresie
wiekowym. Natomiast gdy nieletni jest upośledzony umysłowo w stopniu głębokim i wymaga jedynie opieki - w domu pomocy społecznej (art. 12 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich).
Cechą charakterystyczną tych środków leczniczych i wychowawczych, co zasługuje
na szczególne podkreślenie, jest to, że nie są one orzekane z góry na określony czas, tak
jak się to dzieje w przypadku kary kryminalnej, ale stosowane są tak długo, jak jest to potrzebne dla osiągnięcia założonych efektów wychowawczych, jednakże nie dłużej niż do
18 roku życia (wszystkie środki wychowawcze za wyjątkiem nadzoru kuratora i nadzoru
organizacji młodzieżowej, społecznej, zakładu pracy lub osoby godnej zaufania, które są
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wykonywane do 21 roku życia) , i zakładu poprawczego, który jest wykonywany do 21
roku życia (zob. art. 73, art. 79 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich)3.
Ważnym środkiem wychowawczym jest zobowiązanie nieletniego do określonego
postępowania. W literaturze podkreśla się ważność tego zagadnienia, przykładowo, T.
Bojarski uważa, że „zachowania, które mogą być nałożone na nieletniego, mają głęboki
sens wychowawczy, zdrowotny oraz naprawczy i wszystkie one mogą odegrać pozytywną
rolę4. Zdaniem V. Konarskiej-Wrzosck omawiany środek zawiera „bardzo szeroką kompetencję sądu, uprawniającą do nieograniczonego co do treści zobowiązania nieletniego do
określonego postępowania z przykładowym wyliczeniem możliwych do nałożenia obowiązków”5. Szczególnie szerzej warto szerzej omówić niektóre środki, które mogą mieć
duży wpływ na resocjalizację nieletnich. Jednym z nich jest zobowiązanie do podjęcia
nauki lub pracy. Nieletni czasem niechętnie się uczą. Jeżeli nie ma właściwego wsparcia ze
strony rodziny i nauczycieli, mogą podjąć decyzję o porzuceniu nauki. Warto przy tym
zauważyć, że w Polsce istnieje obowiązek szkolny, ale tylko do 18 roku życia. Jednak
można zobowiązać nieletniego do kontynuowania nauki także w liceum czy technikum, o
ile przedstawiciele ustawowi nieletniego umożliwią mu dalsze kształcenie się i to kształcenie ma miejsce przed uzyskaniem przez nieletniego pełnoletności. Może tu też chodzić o
naukę zawodu6.
Z punktu widzenia resocjalizacji nieletnich ważne może być też zobowiązanie do
powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach. Chodzi tu
o skuteczne odizolowanie nieletniego od środowiska rówieśniczego, z którego mógłby
czerpać negatywne wzorce zachowania. W opinii V. Konarskiej-Wrzosek możliwość nałożenia na nieletniego tych alternatywnych zachowań jest „bardzo potrzebnym, celowym i
obiecującym sposobem postępowania z nieletnimi, który powinien odegrać istotną rolę w
procesie resocjalizacji nieletnich w ich dotychczasowym środowisku”7. Nadzór nad wykonaniem zobowiązań z art. 6 punkt 2 upn należy do kuratora zawodowego, który czuwa nad
ich wykonaniem, kontroluje nieletniego, informuje sędziego rodzinnego w sprawozdaniach
składanych na piśmie o postępach w wykonaniu orzeczonych zobowiązań.
3. Dozór elektroniczny jako środek sugerowany do wprowadzenia do ustawodawstwa nieletnich celem w przeciwdziałaniu przestępczości nieletnich
Dozór elektroniczny na świecie został po raz pierwszy wprowadzony w 1983 r. w
Stanach Zjednoczonych8. Obecnie stosowany jest także w wielu krajach europejskich9.
Dozór elektroniczny wprowadzono w Polsce z dniem 7 września 2007 r. ustawą o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektro3

P. Kobes, Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich, Wyd.
UW, Warszawa 2011, s. 145.
4
T. Bojarski, E. Skrętowicz, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z komentarzem,
Lublin 2002, s. 35.
5
V. Konarska-Wrzosek, Nowelizacja ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zakres,
charakterystyka i ocena wprowadzonych zmian, PPK 2001, nr 21, s. 7.
6
P. Kobes, Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich, Wyd.
UW, Warszawa 2011, s. 153.
7
V. Konarska-Wrzosek, Polski system postępowania z nieletnimi, ZN WSHE 2004, nr 14,s. 70.
8
M. Black, R.G. Smith, Electronic Monitoring In the Criminal Justice System, „Australia Institute of Criminology” 2003, s. 1.
9
M. Płatek, Systemy penitencjarne państw skandynawskich na tle polityki kryminalnej, karnej i
penitencjarnej, Warszawa 2007, s. 325.
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nicznego10. W literaturze podkreśla się, że „w zamyśle ustawodawcy wprowadzenie systemu dozoru elektronicznego miało na celu, z jednej strony, odciążenie przepełnionych
zakładów karnych, a z drugiej – umożliwienie sprawcom występków wykonania kary pozbawienia wolności bez potrzeby powtórnej socjalizacji”11. Ponadto, podkreśla się, że
„efekt resocjalizacyjny wobec sprawcy przestępstwa niewykazującego cech głębokiej demoralizacji osiągnąć można w warunkach wolności kontrolowanej, nakładając na niego
stosowne obowiązki i poddając go dozorowi kuratora”12. Nowelizacja prawa karnego, która weszła 1 lipca 2015 roku wprowadziła do Kodeksu Karnego następujący katalog środków zabezpieczających: elektroniczna kontrola miejsca pobytu, terapia, terapia uzależnień,
pobyt w zakładzie psychiatrycznym, a także nakaz i zakazy określone w art. 39 pkt 2-3
(art. 93a. k.k.), czyli zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu albo prowadzenia określonej działalności gospodarczej, zakaz prowadzenia
działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad
nimi, zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z
określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego
miejsca pobytu bez zgody sądu, zakaz wstępu na imprezę masową, zakaz wstępu do
ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, nakaz okresowego opuszczenia lokalu
zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym i zakaz prowadzenia pojazdów. Na gruncie
przyjętych rozwiązań dozór elektroniczny stanowi obecnie metodę wykonywania kary
ograniczenia wolności oraz niektórych środków karnych i zabezpieczających (art. 34 § la
pkt 2 k.k., art. 41a § 1 i 2 k.k., art. 41b § 3 k.k. oraz 93a § 1 pkt 1 k.k.).
Zagadnienie funkcjonowania dozoru elektronicznego zostało ponadto kompleksowo
uregulowane w nowym Rozdziale VIla Kodeksu karnego wykonawczego. Jednocześnie
przestała obowiązywać dotychczasowa ustawa z dn. 7 września 2007 r. Dozór elektroniczny nie stanowi już trybu wykonywania kary pozbawienia wolności, a jedynie sposób ograniczenia wolności (art. 34 § la pkt 2 k.k.)13. Zgodnie z nową regulację w k.k.w. pojęcie
„dozór elektroniczny” to „kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. Ma charakter zdalny i pozwala na określenie miejsca pobytu jednostki. W zależności
od rodzaju wykorzystanego urządzenia technicznego możliwe jest albo dokładne wskazanie miejsca, w którym skazany przebywa (nadajnik GPS), albo stwierdzenie, czy znajduje
się on w zasięgu rejestratora” (art. 43b § 3 k.k.w.). Zdecydowano się na trzy sposoby wykonywania dozoru elektronicznego, obejmujące dozór stacjonarny, dozór mobilny oraz
zbliżeniowy (art. 43b § 3 k.k.w.). Dozór stacjonarny to taki, którego celem jest nałożenie
na skazanego dodatkowego obowiązku pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym wyznaczonym, wedle harmonogramu wykonywania kary (art. 34 § la pkt. 2 k.k. oraz
art. 43k § 1 k.k.w.). Dozór zbliżeniowy, opisany w art. 43b § 3 pkt 3 k.k.w, stanowi metodę zdalnej kontroli wykonywania środka karnego bądź zabezpieczającego w postaci zakazu zbliżania się do określonych osób (art. 39 pkt 2b k.k. oraz art. 93a § 2 k.k.), który pozwala kontrolować zachowywanie przez skazanego określonej minimalnej odległości od
osoby wskazanej przez sąd. Dozór mobilny pozwala kontrolować bieżące miejsce pobytu
10

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem
karnym w systemie dozoru elektronicznego, Dz.U. 2010 Nr 142, poz. 960.
11
W. Kotowski, B. Kurzępa: Dozór elektroniczny. Komentarz praktyczny, Warszawa 2009, s. 16
12
J. Róg, Wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego a prawo do zabezpieczenia społecznego, PiP 2012, nr 2, s. 84.
13
K. Mamak, D. Zając, Dozór elektroniczny, [w:] Nowelizacja prawa karnego 2015: komentarz,
red. W. Wróbel, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, Kraków 2015, s. 216.

272

skazanego, bez względu na to, gdzie przebywa on w danym momencie. Dozór mobilny
może być stosowany jako sposób kontroli wykonywania środka karnego bądź zabezpieczającego w postaci zakazu zbliżania się do określonych osób (art. 39 pkt 2b k.k. oraz art. 93a
§ 2 k.k.), środka karnego w postaci zakazu uczestniczenia w imprezach masowych (art.
43b § 3 k.k.) oraz środka zabezpieczającego w postaci elektronicznej kontroli miejsca pobytu (art. 93a § 1 pkt 1 k.k.)14.
26 stycznia 2016 roku wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy
- Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy, który dotyczy przywrócenia
stosowania dozoru stacjonarnego jako formy wykonywania kary pozbawienia wolności15.
Uchwalono ją 14 marca 2016, a 15 kwietnia 2016 roku nowelizacja wejdzie w życie16.
Celem tej zmiany jest wykorzystanie większych możliwości w perspektywie kształtowania
polityki karnej, jakie daje system dozoru elektronicznego.
W uzasadnieniu podkreślono, że analiza funkcjonowania systemu dozoru elektronicznego wskazuje na liczne zalety, jakie płyną z „możliwości zindywidualizowanego
podejścia do każdej z osób objętej systemem, poprzez odpowiednie określenie zakresu
czasowego i miejscowego, w ramach którego dana osoba objęta jest dozorem, czy też
określenie dodatkowych obowiązków nakładanych na skazanego. Niewątpliwie kluczowym atutem systemu dozoru elektronicznego jest znaczenie, jakie odgrywać może w procesie resocjalizacji. System ten umożliwia bowiem opuszczenie zakładu karnego, w którym pobyt nie zawsze przynosi pozytywne skutki resocjalizacyjne, i pozostawanie w pewnej formie kontroli w warunkach współuczestniczenia w życiu społeczeństwa”17. Ważnym
powodem tej nowelizacji jest fakt, że po dniu 1 lipca 2015 r., wystąpił gwałtowny spadek
liczby osób objętych tym systemem. Reforma wprowadzona ustawą z dnia 20 lutego 2015
r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw przeniosła uprawnienia
do sięgania po system dozorów elektronicznych z sądów penitencjarnych na sądy orzekające w sprawie, tj. decyzja o stosowaniu SDE została przeniesiona z etapów wykonywania
kary na moment orzekania o karze. Zmiana ta okazała się w praktyce wysoce nieefektywna
i przyniosła spadek orzeczeń o wykonywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego. Z
tego względu dalsze stosowanie systemu dozoru elektronicznego na potrzeby wykonywania kary ograniczenia wolności mogło doprowadzić do zmarginalizowania tej instytucji w
sferze polityki karnej. Dlatego w nowelizacji przywrócono stosowanie systemu dozoru
elektronicznego jako formy wykonywania kary pozbawienia wolności18. Ponadto system
ten po nowelizacji stanowi „znacznie efektywniejsze narzędzie kształtowania polityki karnej, jeśli stanowić może formę wykonywania kary pozbawienia wolności. Wobec mnogości form wykonywania kary ograniczenia wolności, dozór stacjonarny stanowi możliwość
pewnej modyfikacji charakteru kary pozbawienia wolności, odpowiedniej w perspektywie
cech skazanego”19. W nowelizacji uwzględniono także zmiany, związane z usunięciem
14

K. Mamak, D. Zając, Dozór elektroniczny, [w:] Nowelizacja prawa karnego 2015: komentarz,
red. W. Wróbel, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, Kraków 2015, s. 223-225.
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Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy, Druk nr 218. http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=218
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Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks karny
wykonawczy, Dz. U. 2016, poz. 428, art. 6.
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Tamże.
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Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy, Druk nr 218. http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=218
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systemu dozoru elektronicznego jako formy wykonywania kary ograniczenia wolności.
Dlatego też weszły w życie zmiany w przepisach Kodeksu karnego (w art. 34 w § 1a, art.
35, art. 37a i art. 37b, art. 323 § 1 k.k.) oraz tych przepisach Kodeksu karnego wykonawczego, które odnoszą się bezpośrednio do kary ograniczenia wolności wykonywanej w
systemie dozoru elektronicznego.
W nowelizacji wskazano, że rozszerzenie możliwości stosowania SDE da możliwość odbywania w ten sposób kary około 27,1 tys. osób, przy założeniu odbywania kary
pozbawienia wolności w wymiarze do jednego roku poza zakładem karnym w warunkach
domowych20. Podkreślano, że odbywanie kary pozbawienia wolności w SDE umożliwia
utrzymanie więzi rodzinnych i społecznych oraz wykonywanie obowiązków rodzinnych.
Ma też wpływ na rynek pracy, gdyż skazanym pozwala on na wykonywanie pracy zawodowej, jak również na kontynuowanie nauki. Taka forma kary sprzyja zatem ograniczeniu
zjawiska bezrobocia wśród osób, które odbyły karę pozbawienia wolności. Ponadto wskazano też, że efektywność wykonywania tej formy kary sięga 94 proc., a średni koszt obsługi jednego skazanego w systemie dozoru elektronicznego wynosi 331 zł miesięcznie, a
koszt utrzymania skazanego w jednostce penitencjarnej jest ponad osiem razy wyższy21 i
wynosi średnio 3100 zł22.
Na podobne korzyści wskazuje się też w literaturze krajowej i zagranicznej. W pracy
R.B. Taylor, D.K. Kagehiro, Probationers Sentenced to Home Confinement with Electronic Monitoring: Integrating Individual, System, and Community Concerns23, wskazano na
cały szereg kosztów i zalet stosowania SDE dla różnych podmiotów (tabela 3).
Tabela 3. Koszty i korzyści z wdrożenia SDE
Indywidualne – dla skazanego Dla system sprawiedliwości
Wpływ na kwestie społeczne
POTENCJALNE KORZYŚCI
Unika uwięzienia i ogranicza Zmniejsza przepełnienie w Ogranicza możliwość wystąpienia recynegatywne skutki pobytu w zakładach
karnych. dywy, co powoduje obniżenie przestępzakładzie karnym.
Zmniejsza koszty działań po- czości
w
środowisku
lokalnym.
prawczych.
Jednostka może utrzymać za- Możliwość spłaty nałożonych
I trudnienie, przyczyniając się tym grzywien, gdyż w ramach tej
samym do własnej resocjalizacji kary, może być spłacona. Poi wsparcia jego najbliższej ro- nadto, przychody w tym okresie
dziny.
próbnym mogą finansować
koszty jednostkowe SDE
Utrzymanie więzi z bezpośred- Utrzymanie więzi może zmniej- Stabilność środowiska zamieszkania
II nich relacji rodzinnych.
szyć chęć recydywy, lub poprzez lokalną nieformalną kontrolę
zmniejszyć przyszłe wpływy społeczną. Może być ona większe, jeśli
dewiacyjnych rówieśników.
w stanie nienaruszonym rodzina nie
może nadzorować swoich dzieci i zniechęcić je do zachowań antyspołecznych.
W efekcie występują efekty modelowa20

Tamże.
Dozór elektroniczny zamiast więzienia. Ministerstwo sprawiedliwości szykuje ważne zmiany,
http://wpolityce.pl/polityka/277734-dozor-elektroniczny-zamiast-wiezienia-ministerstwosprawiedliwosci-szykuje-wazne-zmiany?strona=1
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https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,8010,przywrocenie-systemu-dozoruelektronicznego--i.html#prettyPhoto[pp_gal]/4/
23
R. B. Taylor, D. K. Kagehiro, Probationers Sentenced to Home Confinement with Electronic
Monitoring: Integrating Individual, System, and Community Concerns, Handbook of Psychology
and Law, New York 2012, s 489-506.
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nia rodziców przez dziecko, które nie
powodują większej przestępczości.
POTENCJALNE KOSZTY
Osoba skazana i rodzina do- Większe koszty poniesione niż
V świadcza większego naruszenia byłoby to w przypadku na podprywatności. ma to wpływ na stawie poddanie sprawcy próbie.
życie współmieszkańców i zna- Zmniejszony potencjał odstrajomych, którzy są pośrednio szający kary w ramach SDE.
także pod kontrolą. Techniczne
usterki mogą spowodować dodatkowe nieuzasadnione interwencje .
Jeśli osoba nie została uwięzio- Przestępstwa popełnione pod- Społeczność lokalna nie korzysta z
na, ma więcej okazji do popeł- czas próby z SDE mogą osłabić efektów ubezwłasnowolnienie uwięzieniania kolejnych przestępstw publiczne poparcie dla tej sank- nia przestępcy możliwy jest wzrost
podczas odbywania kary w SDE. cji, a także tworzyć dodatkową strachu, zmniejsza się kontrola nad
pracę dla systemu wymiaru lokalnym środowiskiem.
sprawiedliwości.

Źródło: R.B. Taylor, D.K. Kagehiro, Probationers Sentenced to Home Confinement with
Electronic Monitoring: Integrating Individual, System, and Community Concerns, Handbook of
Psychology and Law, New York 2012, s 489-506.

Biorąc pod uwagę powyższe kwestie i problemy można przypuszczać, że podobne
zalety stosowania SDE można uzyskać również wobec nieletnich. Zamykanie nieletnich w
zakładach poprawczych może zakłócić procesy wychowawcze i resocjalizacja będzie nieefektywna. Taki zakład poprawczy jak każda jednostka penitencjarna w mniejszym bądź
większym stopniu wpisuje się w realia opisane przez Goffmana jako typowe dla instytucji
totalnej. Charakteryzuje się np. tendencją do zawładnięcia czasem i zainteresowaniami
swych członków, usiłując przy tym wywierać wpływ na ich postawy i zachowania24.
W kontekście rozważań nad wykonywaniem środka poprawczego w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym należy zastanowić się nad problemem negatywnych konsekwencji całkowitego izolowania młodego człowieka w takim zakładzie oraz przeszkód
w prowadzeniu efektywnej resocjalizacji, jak również nad granicami resocjalizacji nieletniego w środowisku zamkniętym. „Izolacja nieletniego w zakładzie poprawczym niesie ze
sobą szereg negatywnych skutków, które powodują, że podejmowane względem niego
działania resocjalizacyjne nie przynoszą należytych efektów, bądź też powodują regresję
psychorozwojową”25.
Za stosowaniem nieizolacyjnych środków opowiadają się regulacje międzynarodowe. Przykładowo, w Konwencji o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 r. postuluje się by
wszelkie instrumenty instytucjonalne i pozainstytucjonalne mające na celu sprowadzenie
dziecka na właściwą drogę rozwoju osobowościowego, by były stosowane wobec nieletnich z uwzględnieniem indywidualizacji w zakresie wykonywania wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich (art.40 Konwencji). Reguły Narodów Zjednoczonych dotyczące
ochrony nieletnich pozbawionych wolności26 przyjęte w dniu 14 grudnia 1990 r. wskazują,
że umieszczenie nieletniego w zakładzie powinno zawsze stanowić rozwiązanie ostateczne
24

P. Chomczynski, Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych. Socjologiczna analiza interakcji grupowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 69-71.
25
P. Kobes, Orzekanie i wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec nieletnich w Polsce,
Difin, Warszawa 2015, s. 243.
26
J. Szumski, Postępowanie w sprawie nieletnich, Gdańsk 1998, s. 292 i nast.
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i być realizowane na możliwie najkrótszy okres, co pośrednio wskazuje na konieczność
poszukiwania w pierwszym rzędzie poprawy nieletniego w warunkach wolnościowych27. Z
kolei Wzorcowe Reguły Minimum Narodów Zjednoczonych Dotyczące Wymiaru Sprawiedliwości Wobec Nieletnich28 postulują ograniczenie interwencji o charakterze prawnym. Zgodnie z tym postulatem wskazuje się na prymat metod społecznych w rozwiązywaniu problemów przestępczości nieletnich przed metodami prawnymi (reguła 1.3.-1.4.)29.
Zalecenie Nr R (87) 20 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie
reakcji społecznych na przestępczość nieletnich przyjęte w dniu 17 września 1987 r.30 stanowi, że podejmowanie wysiłków mających na celu przeciwdziałanie przestępczości i
nieprzystosowania społecznego nieletnich winno być realizowane przede wszystkim poprzez: wdrażanie kompleksowej polityki promującej integrację społeczną ludzi młodych, a
także zapewnienie specjalnej pomocy oraz realizację specjalistycznych programów eksperymentalnych w szkołach lub w organizacjach młodzieżowych i sportowych umożliwiających lepszą integrację nieletnich mających poważne trudności oraz wdrażanie rozwiązań
technicznych i sytuacyjnych, które przyczynią się do ograniczenia sytuacji, w których
młodzi ludzie mogą dopuścić się przestępstw. Z kolei pkt 14 Zalecenia eksponuje potrzebę
stopniowego eliminowania środków pozbawiających nieletnich wolności przy jednoczesnym zwiększaniu liczby środków postępowania alternatywnego, które w większym stopniu będą mogły przyczynić się do skuteczniejszej integracji społecznej realizowanej przez
edukację, szkolenia zawodowe, jak również zajęcia realizowane w czasie wolnym. W pkt.
16 Zalecenie wskazuje na konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na środki, które m.in.
stosowane są w celu przeciwdziałania powrotom nieletnich sprawców przestępstw do zachowań przestępczych, a których istota sprowadza się do poprawy umiejętności społecznego przystosowania się tych osób poprzez wzmożone działania edukacyjne. Ponadto,
przyczyniają się do zadośćuczynienia za szkody spowodowane przestępczą działalnością
nieletniego i obejmują prace społeczne proporcjonalne do wieku i potrzeb edukacyjnych
nieletniego. Zalecenia postulują zatem stosowanie wobec nieletnich przede wszystkim
takich form oddziaływań, które koncentrują się na oddziaływaniu wychowawczym, jak
również wytwarzaniu w nieletnich poczucia odpowiedzialności za własne czyny, unikając
jednocześnie dolegliwości i odpłaty za czyn, co stanowi w znacznej mierze istotę kary
kryminalnej31.
Załącznik do Zalecenia CM/Rec (2008) 11 Komitetu Ministrów Rady Europy dla
państw członkowskich w sprawie zasad europejskich dotyczących kar i środków alternatywnych stosowanych wobec sprawców nieletnich przyjęte w dniu 5 listopada 2008r.32
określa zasady europejskie dotyczące kar i środków alternatywnych stosowanych wobec
sprawców nieletnich, wobec których stosuje się kary i środki alternatywne, a także promowanie ich dobra fizycznego, psychicznego i społecznego w okresie, w którym podlegają
27
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nałożonym na nich karom czy środkom alternatywnym, czy jakiejkolwiek formie pozbawienia wolności. Zgodnie z pkt. 21.4. „wspólnotowe kary lub środki” oznaczają natomiast
wszelkie kary lub środki inne niż zatrzymanie, które pozwalają na pozostawienie nieletnich w danej społeczności i polegają na pewnym ograniczeniu ich wolności poprzez określenie warunków lub zobowiązań33. Spełnienie wyżej przedstawionych wytycznych wymagałoby wprowadzenia do katalogu środków orzekanych wobec nieletnich dozoru elektronicznego. Szczególnie SDE mógłby mieć zastosowanie wobec nieletnich, którzy dopuścili się przestępstw przeciwko mieniu. Te przestępstwa są podstawą dla orzeczenia 54%
środków wychowawczych wobec nieletnich. (por. tabela 2). Dużym problemem jest także
wzrost liczby orzekanych środków wobec nieletnich za czyny karalne z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zastosowanie tutaj dozoru elektronicznego mogłoby skutecznie
dyscyplinować nieletnich i izolować ich od środowiska, które nakłaniałoby ich do popełniania czynów karalnych związanych z dystrybucją i zażywaniem środków odurzających.
Taki instrument byłby korzystny wobec nieletnich sprawców, którzy po raz pierwszy weszli na drogę przestępczą. Resocjalizowanie nieletnich w warunkach otwartych, zamiast
umieszczania ich w zakładach resocjalizacyjnych, jest rozwiązaniem, który powinien być
coraz częściej wybieranym. Jest ono bowiem tańsze, zarazem mniej ryzykowne, bo pozwalające na uniknięcie niekorzystnych skutków przebywania w instytucji resocjalizacyjnej.
Ponadto możliwe jest nałożenie licznych obowiązków, np. nauki, pracy a także uczestniczenia odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym ,terapeutycznym lub szkoleniowym., co wiązałoby się z oddziaływaniami o charakterze psychokorekcyjnym, dostosowanym do stopnia wykolejenia społecznego i nasilenia współwystępujących zaburzeń
osobowości i zachowania34. Warto także zauważyć, że stosowanie SDE powinno być stosowane również wobec nieletnich już osadzonych w zakładach poprawczych. Wzorem
angielskiego systemu można by już w okresie do 90 dni przed planowanym zwolnieniem
dać możliwość odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego i kontynuować go
maksymalnie 12 miesięcy po odbyciu kary. Celem tego rozwiązania jest chęć ograniczenia
powrotu do przestępstwa. Dane z 2014 roku wskazują, że w przypadku orzeczonych kar
50,3% osób pozbawionych wolności w 1 roku powróciły do przestępstwa. Problem ten
dotyczy aż 53,1% skazanych na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu35. Dane te, co
prawda odnoszone są do dorosłych, ale podobne problemy występują w przypadku nieletnich. Ograniczenie swobody w pierwszym roku pobytu w dotychczasowym środowisku
rodzinnym może ograniczyć ten powrót a zastosowanie dodatkowych środków wychowawczych, pomóc w zdobyciu zawodu, wykształcenia. Potwierdzają to wyniki badań
przeprowadzonych w Anglii w 2004 roku, gdzie 46% badanych skazanych odbywających
karę pozbawienia wolności wskazało, że odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego pomogło im nie wchodzić na drogę przestępstwa w tym okresie. Co ważne, w angielskim systemie dozoru elektronicznego dla odbywających karę pozbawienia wolności w
okresie od 3 miesięcy do 4 lat możliwy jest do zastosowania 90 dniowy okres próby, gdzie
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skazany może odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego36. Również w Szwecji
przestępca skazany na nie więcej niż 6 miesięcy więzienia, może ubiegać się o wykonanie
kary w domu pod intensywnym nadzorem SDE. Tu również możliwe jest wykonywanie
niektórych form aktywności (np. pracy, edukacji, lub leczenia) ale musi się to odbywać
zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez opiekę nieizolacyjnego37. Warto takie
rozwiązanie wprowadzić wobec nieletnich w Polsce. Często bowiem pobyt w zakładzie
poprawczym jest wychowawczo nieefektywny. Przeludnienie, zły wpływ innych nieletnich
może zakłócić proces resocjalizacji, a nawet nasilić negatywne tendencje. Trzeba pokazać
inne drogi, które pozwolą zaburzyć znany nieletniemu świat i dać mu szansę wyboru i
realizowania się poza środowiskiem przestępczym. Ten aktywny system wsparcia stosowany jest w Anglii. Wymóg aktywności wymaga od nieletniego uczestnictwa w zajęciach
lub stawiennictwa w określonych miejscach. Czas trwania tego obowiązku nie może przekroczyć 90 dni. W tym czasie można orzec zobowiązanie do wykonania prac społecznie
użytecznych w postaci np. świadczenia nieodpłatnej pracy w zakresie od 40 do 240 godzin,
i musi być ono wykonane w ciągu 12 miesięcy38.
Zakończenie
Zaprezentowana w niniejszym artykule analiza systemu wykonywania środków wychowawczych i poprawczych wobec nieletnich wskazuje na możliwość wprowadzenia
wyjątkowych rodzajów odpowiedzialności nieletnich. Przedstawione dane oraz doświadczenia ze stosowaniem dozoru elektronicznego w Polsce oraz za granicą wskazują, że
omawiany problem ma charakter bardzo złożony, a przez to interdyscyplinarny. Wymaga
to systemowej zmiany wielu przepisów, w tym ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich by można było zastosować dozór elektroniczny wobec nieletnich. Najważniejszym
wnioskiem, jaki nasuwa się po analizie systemu prawnego wykonywania środków wychowawczych i poprawczych względem nieletnich, wydaje się ta, że często przepisy prawne
są konstruowane bez spoglądania przez pryzmat dobra jednostek, które mają być nimi
objęte. Liczne ograniczenia prawne, ale też organizacyjne i finansowe sprawiają, że stosowane instrumenty oddziaływania na nieletnich są często nieskuteczne. W latach 2010-2014
doszło do spadku przestępczości nieletnich, jednak nadal problemem jest wysoki udział
zachowań demoralizacyjnych. Problemem jest to, że po kilku latach pracy resocjalizacyjnej zakład poprawczy nie ma nic więcej do zaproponowania nieletnim a nieletni jest w
dalszym ciągu zresocjalizowany i nieletnimi e ukończył jeszcze 21 roku życia, a to oznacza, że izolacja przekształca się wyłącznie w formę odpłaty za popełniony czyn i osobistej
dolegliwości bez widocznych efektów dotyczących poprawy postępowania. Brakuje tutaj
stymulacyjnej kontynuacji i dozór elektroniczny wydaje się tu idealnym narzędziem uzupełniającym te braki. Pozwala to na zastosowanie bardziej indywidualnego programu, a
stała kontrola zmuszałaby do określonych zachowań – pracy, nauki czy ograniczania kontaktów ze środowiskiem przestępczym. Takie podejście stwarza dużo większe możliwości
indywidualnego wszechstronnego podejścia do pracy resocjalizacyjnej z nieletnim, dysponując czymś, czego nie daje zakład poprawczy, a mianowicie resocjalizacją z udziałem
36
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społeczeństwa, możliwościami pracy z nieletnim w warunkach półwolnościowych z istotnym zaangażowaniem podmiotów zewnętrznych, dzięki czemu faktycznie nieletni osiąga
potencjał, aby przygotować się do życia na wolności.
Streszczenie
Istotą artykułu jest analiza wyzwań dla systemu wykonywania środków orzekanych
wobec nieletnich na gruncie prawa polskiego. Analiza systemu wykonywania środków
wychowawczych i poprawczych wobec nieletnich w Polsce wskazuje na możliwość
wprowadzenia wyjątkowych rodzajów odpowiedzialności nieletnich, by można było zastosować dozór elektroniczny wobec nieletnich. Wykazano, że w latach 2010-2014 doszło do
spadku przestępczości nieletnich, jednak nadal problemem jest wysoki udział zachowań
demoralizacyjnych. Problemem jest to, że po kilku latach pracy resocjalizacyjnej zakład
poprawczy nie ma nic więcej do zaproponowania nieletnim. Brakuje stymulacyjnej kontynuacji i dozór elektroniczny wydaje się tu idealnym narzędziem uzupełniającym te braki.
Porównując do rozwiązań i badań w innych krajach zaproponowano by zwiększyć możliwości indywidualnego wszechstronnego podejścia do pracy resocjalizacyjnej z nieletnim,
dysponując możliwościami pracy z nieletnim w warunkach półwolnościowych z kontrolą
w ramach systemu dozoru elektronicznego, dzięki czemu faktycznie nieletni osiąga potencjał, aby przygotować się do życia na wolności.
Summary
Contemporary legal challenges in prevention of juvenile delinquency
The essence of this paper is the analysis of challenges for execution system of penal
measures adjudicated against juvenile delinquents under Polish law. The analysis of the
didactical and corrective measures towards juvenile delinquents in Poland indicates the
option of introducing special types of juvenile responsibility in order to apply electronic
tagging to juvenile delinquents. It has been proven that juvenile delinquency rate dropped
in the years 2010-2015, however the high percentage of demoralising behaviours continues
to be an issue. The problem is that after a few years of rehabilitation work the borstal has
nothing more to offer to the juvenile delinquents. The is a lack of stimulating resocialisation with the adolescents, with the opportunity to work with them under semi-freedom
conditions, controlled by electronic tagging, which actually offers the adolescents the potential of preparedness to live at large.
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Mateusz Świercz

Analiza wybranych przestępstw skarbowych
1. Charakterystyka prawa karnego skarbowego
Kodeks karny skarbowy1 wszedł w życie 17 października 1999 roku zastępując
ustawę karną skarbową z 1971 roku2. W wyniku nowelizacji znacznie wzrosła rola przepisów zarówno kodeksu karnego3 jak również kodeksu postępowania karnego4 w odniesieniu
do procedury karno-skarbowej. Podstawową zmianą wprowadzoną przez k.k.s. jest przekazanie możliwości karania sprawców czynów zabronionych do wyłącznej kompetencji
sądów powszechnych. Obecnie finansowy organ postępowania przygotowawczego może
jedynie w postępowaniu mandatowym nałożyć karę grzywny w drodze mandatu karnego5.
Mając na uwadze dążenie do ujednolicenia postępowania we wszystkich sprawach
karnych zgodnie z art. 113 § 1 k.k.s. w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe
i wykroczenia skarbowe stosuje się odpowiednio przepisy k.p.k. Zgodnie z § 2 nie stosuje
się przepisów k.p.k. dotyczących pokrzywdzonego i mediacji. Nadto zgodnie z art. 173 § 1
k.ks. przeciwko sprawcy przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego przebywającemu stale za granicą albo gdy nie można ustalić jego miejsca zamieszkania lub pobytu w kraju, postępowanie toczyć się może podczas jego nieobecności. § 2 przepisu § 1 nie
stosuje się, jeżeli: 1) wina sprawcy lub okoliczności popełnienia czynu zabronionego budzą wątpliwości; 2) oskarżony o przestępstwo skarbowe ukrył się po wniesieniu do sądu
aktu oskarżenia, a także wówczas, gdy w toku postępowania przed sądem ustalono jego
miejsce zamieszkania lub pobytu w kraju. Postępowanie w stosunku do nieobecnych nie
występuje w obecnie obowiązującym k.p.k. Kolejną cechą charakterystyczną dla k.k.s. jest
fiskalizacja wymiaru sprawiedliwości poprzez preferowanie kar o charakterze majątkowym. Prawo karne skarbowe jest ściśle związane z prawem finansowym. Sprawcy czynu
zabronionego można przypisać odpowiedzialność karną za naruszenia zakazów i nakazów
wynikających z ustaw regulujących porządek i interes finansowy państwa6.
Właściwe do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach karnych
skarbowych są w szczególności finansowe organy postępowania przygotowawczego.
Zgodnie z art. 53 § 37 k.k.s. Finansowy organ postępowania przygotowawczego jest to:
urząd skarbowy; a od 01 lipca 2016 roku naczelnik urzędu skarbowego; inspektor kontroli
skarbowej; urząd celny; a od 01 lipca 2016 roku naczelnik urzędu celnego.Zmiany w art.
53 § 37 k.k.s. wejdą w życie z dn. 1.07.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1269 i 2184).Zgodnie
z art. 53 § 38 k.k.s. niefinansowy organ postępowania przygotowawczego jest to: Straż
Graniczna; Policja; Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Żandarmeria Wojskowa;
Centralne Biuro Antykorupcyjne.
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Wzorując się na procedurze karnej obowiązującej w sprawach o przestępstwa powszechne, w procesie karnym skarbowym występują dwie formy postępowania przygotowawczego, jest to śledztwo i dochodzenie7.
2. Przestępstwa skarbowe
Narażenie podatku na uszczuplenie – uchylanie się od obowiązku podatkowego
Art. 54 § 1 k.k.s podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji,
przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych
albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. § 2. Jeżeli kwota podatku
narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego
w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. § 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego
określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
Zgodnie z powyższą regulacją uchylanie się od opodatkowania może stanowić formę
przestępstwa skarbowego (§ 1 i § 2) lub wykroczenia skarbowego (§ 3). Zgodnie z art. 53 § 3
k.k.s wykroczenie skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny
określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym jest także inny
czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 11 września 2015 roku8 od dnia 1 stycznia 2016 roku minimalne wynagrodzenie za pracę
wynosi 1850 zł. Zatem ustawowy próg w 2016 roku wynosi 9250zł. Minimalne wynagrodzenie za pracę ma także wpływ na granice wymiaru kary grzywny. W myśl Art. 48 § 1 k.k.s kara
grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej. § 2. Mandatem karnym
można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to że w 2016 roku najniższy mandat karny za wykroczenie
skarbowe wynosi 185zł a najwyższy 3700zł.
Sprawcą przestępstwa określonego w art. 54 k.k.s. może być tylko i wyłącznie podatnik. Definicja pojęcia „podatnik” została uregulowana w art. 53 § 30 k.k.s. Użyte w
rozdziale 6 kodeksu określenia, a w szczególności: „czynności sprawdzające”, „deklaracja”, „informacja podatkowa”, „inkasent”, „kontrola podatkowa”, „obowiązek podatkowy”, „podatek”, „podatnik”, „płatnik”, „zwrot podatku”, mają znaczenie nadane im w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z
późn. zm.), z tym że określenie „podatek” oznacza również zaliczkę na podatek, ratę podatku, a także opłaty oraz inne niepodatkowe należności budżetu państwa o podobnym
charakterze daninowym; określenie „podatnik” oznacza również osobę zobowiązaną do
uiszczenia opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa o podobnym charakterze daninowym. § 30a wskazuje, iż użyte w rozdziale 6 kodeksu określenie „podatnik”
oznacza również podmiot zobowiązany do uiszczenia należności, o których mowa w §
26a, a więc w rozumieniu kodeksu należność publicznoprawna jest to należność państwowa lub samorządowa, będąca przedmiotem przestępstwa skarbowego lub wykroczenia
skarbowego; należnością państwową jest podatek stanowiący dochód budżetu państwa,
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należność z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji lub subwencji lub należność celna, a należnością samorządową – podatek stanowiący dochód jednostki samorządu terytorialnego
lub należność z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji lub subwencji.
Art. 54 k.k.s. penalizuje niezłożenie deklaracji. Ma to związek z uchylaniem się od
opodatkowania i narażeniem podatku na uszczuplenie, jednakże w przeciwieństwie do
regulacji zawartych w art. 56 § 4 k.k.s. Gdyż ten reguluje kwestię wykroczenia skarbowego polegającego na niezłożeniu w terminie lub inaczej mówiąc złożeniu po ustawowym
terminie organowi podatkowemu deklaracji lub oświadczenia, pomimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania9
Art. 54 k.k.s. penalizuje nieu.jawnienie rozumiane jako w ogóle niezgłoszenie właściwemu organowi podatkowemu, nie wykonanie obowiązku w terminie dotyczącego
przedmiotu lub podatny opodatkowania. Przestępstwo ma charakter materialny, a skutkiem
jest narażenie podatku na uszczuplenie. Warto przy tym zwrócić uwagę na postanowienie
SN z dnia 15 stycznia 2015 roku10 mówiące, iż „1. Czynu z art. 54 k.k.s. dopuścić się może
jedynie osoba, na której ciąży określony ustawą podatkową obowiązek podatkowy odnośnie ujawniania samego przedmiotu opodatkowania lub podstawy tego opodatkowania,
bądź też złożenia, niezbędnej dla takiego ujawnienia, deklaracji. 2. Za podatnika z art. 54
k.k.s. nie może być uznany sprawca przestępstwa, np. paserstwa z art. 291 § 1 k.k., który
sprzedaje kradzione samochody. W konsekwencji także jego przestępcza działalność nie
może zostać opodatkowana. Niezgłoszenie się zatem tej osoby do podatku nie rodzi odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe z art. 54 § 1 k.k,s. Warty uwagi jest także
wyrok SA w Warszawie z dnia 7 lutego 2014 roku11 - „W zależności od specyfiki danego
podatku, czyn z art. 54 k.k.s. może zostać popełniony przez nieujawnienie przedmiotu
opodatkowania tj. określonej przepisami prawa sytuacji faktycznej lub prawnej z której
zaistnieniem związany jest obowiązek zapłaty podatku. Chodzi zatem o tego rodzaju przypadki, w których podatnik w ogóle, a nie częściowo, nie ujawnia przedmiotu albo podstawy opodatkowania. Natomiast w sytuacji zgłoszenia się do podatku, ale nie podania
wszystkich informacji odnośnie przedmiotu lub podstawy opodatkowania, bądź podanie w
deklaracji niepełnych informacji następuje nie naruszenie przepisu art. 54 k.k.s,, lecz w grę
wchodzi przepis art. 56 k.k.s.".
3. Oszustwo podatkowe – podanie nieprawdy, zatajenie, niedopełnienie obowiązków informacyjnych
Art. 56 § 1 k.k.s. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych,
przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych
albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. § 2. Jeżeli kwota podatku
narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego
w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. § 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego
określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. § 4. Karze określonej
w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opo-
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datkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub
oświadczenia.
Konstrukcja określonych w powyższym przepisie typów czynu zabronionego związana jest ze szczególną instytucją prawa podatkowego określaną mianem tzw. samoobliczenia podatku przez podatnika. Podatnik z na podstawie przepisów prawa podatkowego
zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury ustalenia wysokości ciążącego na nim w
danym okresie obliczeniowym zobowiązania względem organów podatkowych. Sprawcą
przestępstwa określonego w art. 56 k.k.s. może być tylko i wyłącznie podatnik. Przestępstwo oszustwa podatkowego związane jest także z narażeniem podatku na uszczuplenie12.
Zwrócić należy uwagę na Wyrok SN z dnia 5 marca 2015 roku13 - 1. Z istoty rzeczy
nie mogą mieć znaczenia - w perspektywie skutku z art. 56 1 k.k.s. - takie zachowania
podatnika, które polegają na przekazaniu organowi nieprawdziwych informacji, które nie
miałyby wpływu na rozmiar i treść obowiązku podatkowego. Dotyczy to w szczególności
zawartych w fikcyjnych fakturach VAT informacji o transakcjach, które w rzeczywistości
nie miały miejsca. 2. Wystawienie fikcyjnych faktur VAT może stanowić pomocnictwo do
popełnienia czynu zabronionego z art. 56 § 1 k.k.s. przez inną osobę, która wykorzystując
te faktury dokona nieuzasadnionego pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony
wynikający z treści tych faktur. Warunkiem przyjęcia, że takie ułatwienie obiektywnie
nastąpiło, jest jednak ustalenie, w realiach konkretnej sprawy, czy nieprawdziwe określenie w deklaracji VAT-7 wysokości podatku naliczonego (na podstawie fikcyjnych faktur)
może prowadzić do uszczuplenia podatku należnego, co z kolei wymaga zbadania, jaka
była faktyczna wysokość podatku należnego za dany okres".
Nadto wyrok SN z dnia 7 listopada 2013 roku14 wskazuje bez żadnych wątpliwości,
iż „Osoba zajmująca się, w warunkach określonych w art. 9 § 3 k.k.s., obsługą księgową
podatnika, w tym sporządzaniem deklaracji lub oświadczenia składanych następnie organowi podatkowemu, może ponosić odpowiedzialność karną jak sprawca, z art. 56 § 1
k.k.s., jeżeli podając w tych dokumentach nieprawdę lub zatajając prawdę, naraziła podatek na uszczuplenie".
4. Nieprowadzenie lub nieprzechowywanie księgi we właściwym miejscu
Art. 60 § 1k.k.s. Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi, podlega karze
grzywny do 240 stawek dziennych. § 2. Kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje księgi
w miejscu wykonywania działalności lub w miejscu wskazanym przez podatnika jako jego
siedziba, przedstawicielstwo lub oddział, a jeżeli prowadzenie księgi zostało zlecone biuru
rachunkowemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi – w miejscu określonym w umowie z biurem rachunkowym lub w miejscu wskazanym przez kierownika jednostki, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. § 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten
podatnik lub płatnik, który nie zawiadamia w terminie właściwego organu o prowadzeniu
księgi przez doradcę podatkowego, lub inny podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg
w jego imieniu i na jego rzecz. § 4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1–3 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
Art. 60 k.k.s. penalizuje nieprowadzenie ksiąg wbrew ustawowemu obowiązkowi.
Obowiązek prowadzenia ksiąg musi wynikać wprost z ustawy. Zgodnie z art. 53 § 21 k.k.s.
księgami są: 1) księgi rachunkowe; 2) podatkowa księga przychodów i rozchodów; 3)
12
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ewidencja; 4) rejestr; 5) inne podobne urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia
zobowiązuje ustawa, a w szczególności zapisy kasy rejestrującej. Podmiotem czynu jest
ten to jest zobowiązany do prowadzenia księgi, a więc do odpowiedzialności można pociągnąć np. podatnika, płatnika lub inkasenta, w zależności od rodzaju księgi. Zgodnie z art. 3
pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa15 przez księgi podatkowe –
rozumie się przez to księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci. Nadto odpowiedzialność
przypisać można także sprawcy spełniającemu warunki wskazane w art. 9 § 3 k.k.s. Za
przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto
na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Wszystkie czyny karalne zawarte w
art. 60 § 1-4 k.k.s. można popełnić tylko umyślnie16.
5. Nierzetelne lub wadliwe prowadzenie księgi
Art. 61 § 1 k.k.s. Kto nierzetelnie prowadzi księgę, podlega karze grzywny do 240
stawek dziennych. § 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. § 3. Karze określonej w § 2
podlega także ten, kto wadliwie prowadzi księgę.
Art. 53 § 22 k.k.s. stanowi, iż księga nierzetelna jest to księga prowadzona niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Natomiast art. 53 § 23 k.k.s. wskazuje, że księga wadliwa jest
to księga prowadzona niezgodnie z przepisem prawa. Czyny zarówno nierzetelnego i wadliwego prowadzenia ksiąg mają charakter formalny (tzw. bezskutkowy) i mogą zachodzić
kumulatywnie w odniesieniu do jednej i tej samej księgi. Nadto wskazać należy, iż określone w art. 61 k.k.s. mają charakter indywidualny, gdyż popełnienia ich dopuścić może
się ten tylko, na kim spoczywa ustawowy obowiązek prowadzenia ksiąg. W przypadku
gdy podmiot ten jest różny od osoby fizycznej lub gdy prowadzenie ksiąg powierzone
zostało innej osobie, istnieje możliwość poniesienia odpowiedzialności w oparciu o art. 9 §
3 k.k.s.Czyny zabronione określone w art. 61 k.k.s. zarówno jako przestępstwo (§ 1) jak i
wykroczenie (§ 2) mogą być popełnione tylko umyślnie. Warto podkreślić, że przypisującodpowiedzialność za przestępstwo z art. 61 k.k.s. w uzasadnieniu swego stanowiska
wskazać należy, dlaczego i na jakiej podstawie przyjmuje się, że sprawcamiał zamiar zamieszczania w księgach nierzetelnych danych. Sama liczba błędnych zapisów nie może
przesądzać o umyślności ich wprowadzenia do ksiąg17.
Uzasadniając powyższe warto zwrócić uwagę na treść Wyrok SN z dnia 30 maja
2001 roku18. „Ponieważ jednak przypisane oskarżonemu przestępstwa z art. 61 kks mają,
jako ustawowe typy przestępstw, charakter umyślny - sąd w uzasadnieniu swego wyroku
powinien wskazać, dlaczego i na jakiej podstawie przyjął, że oskarżony miał zamiar zamieszczania w księgach i w sprawozdaniu finansowym nierzetelnych danych. Liczba błędnych zapisów nie przesądza o umyślności ich wprowadzenia do ksiąg. Możliwe jest przecież z pewnością umyślne wprowadzenie jednego nierzetelnego zapisu do księgi rachun15
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kowej, jak też możliwe jest prowadzenie ksiąg w sposób bardzo niedbały i nieumyślne
wprowadzenie do nich wielu niezgodnych z rzeczywistością zapisów".
Niewystawianie, nierzetelne wystawianie lub posługiwanie się nierzetelnymi fakturami czy rachunkami. Nieprzechowywanie. Sprzedaż z pominięciem kasy rejestrującej.
Art. 62 § 1 k.k.s. Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za
wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. § 2. Kto fakturę lub rachunek, określone w
§ 1, wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem posługuje się, podlega karze
grzywny do 240 stawek dziennych. § 3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto
wbrew obowiązkowi nie przechowuje wystawionej lub otrzymanej faktury lub rachunku,
bądź dowodu zakupu towarów. § 4. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto wbrew
przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży. § 5. W wypadku
mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1–4 podlega karze grzywny
za wykroczenie skarbowe.
Wszystkie czyny zabronione zawarte w art. 62 k.k.s. mogą zostać popełniane w
związku z realizacją obowiązków dokumentowania zdarzeń gospodarczych za pomocą
faktur, rachunków, paragonów i dowodów zakupu towarów i mają charakter formalny
(tzw. bezskutkowy). Regulując kwestię odpowiedzialności ustawodawca posługuje się w
art. 62 § 1 i 3 k.k.s. zwrotem „wbrew obowiązkowi" i określa podmiot w sposób blankietowy, albowiem obowiązek wystawienia faktury lub rachunku i ich przechowywania wynika z przepisów prawa podatkowego tj. ordynacji podatkowej, ustawy o VAT, czy ustawy
o podatku akcyzowym. Na marginesie warto wskazać, iż na podatnikach VAT nie ciąży
obowiązek wystawiania faktur w zakresie sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Zgodnie z regulacją art. 62 § 1 k.k.s.
penalizacją zostało objęte: niewystawienie rachunku lub faktury, odmowa ich wydania, jak
również wadliwe ich wystawienie. Odmowa wydania dokumentu potwierdzającego dokonania transakcji ma miejsce wówczas gdy dokument został wystawiony jednakże sprawca
odmawia ich wydania pomimo wyraźnego żądania nabywcy.
W odniesieniu do podmiotów mogących ponosić odpowiedzialność na podstawie
art. 62 k.k.s., to należy zauważyć, że część deliktów określonych w tym przepisie ma charakter indywidualny (tzn. sprawca musi posiadać określone cechy) a część powszechny
(tzn. może popełnić je każda osoba). Czyny zabronione polegające na: zaniechaniu wystawienia faktury bądź rachunku, wystawienia ich w sposób wadliwy bądź odmowie ich wydania (art. 62 § 1 k.k.s.) mają charakter indywidualny. Popełnić je może tylko osoba, na
której ciąży ustawowy obowiązek wystawienia i wydania faktury lub rachunku. Indywidualny charakter mają także delikty: nieprzechowywania wystawionej lub otrzymanej faktury
lub rachunku (dowodu zakupu towarów) (art. 62 § 3 k.k.s.) oraz deliktu dokonania sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej oraz deliktu niewydania dokumentu z kasy rejestrującej (paragonu) z art. 62 § 4 k.k.s. Wskazać należy także, że odpowiedzialność na to przestępstwo skarbowe może popełnić także sprawca wskazany w art. 9 § 3 k.k.s.
Natomiast powszechny charakter dotyczy czynów zabronionych polegających na wystawieniu faktury lub rachunku w sposób wadliwy (art. 62 § 1 k.k.s.) oraz w sposób nierzetelny, a także posługiwanie się nierzetelną fakturą lub rachunkiem (art. 62 § 2 k.k.s.). W
obydwu przypadkach sprawcą może być każda osoba zdolna do ponoszenia odpowiedzialności karnoskarbowej. Popełnienie ich nie jest uzależnione od posiadania określonych cech.
Wszystkie czyny wskazane w art. 62 k.k.s. można popełnić jedynie umyślnie, w zamiarze bezpośrednim bądź ewentualnym.
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Analizując aktualne orzecznictwo warto zwrócić uwagę na wyrok SA we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2015 roku19 z treści którego wynika, że „Czyn zabroniony stypizowany w art. 62 § 2 k.k.s. może być popełniony w obu postaciach zamiaru, także więc w
zamiarze ewentualnym. O istnieniu po stronie sprawcy zamiaru ewentualnego będzie zaś
decydować zarówno to, iż miał on świadomość, że podejmując określone zachowanie może popełnić czyn zabroniony, jak i to, że nie podjął żadnych działań zmniejszających stopień prawdopodobieństwa popełnienia tego czynu".
Nadto bardzo interesujące jest Postanowienie SN z dnia 25 lutego 2014 roku20 „Wystawienie nierzetelnej faktury realizuje znamiona art. 62 § 2 k.k.s., gdy chodzi o uniknięcie
lub zmniejszenie podatku, a więc gdy czyn godzi w obowiązek podatkowy. Jeśli natomiast
działanie finguje (pozoruje) powstanie takiego obowiązku, to nie może być mowy o wystawieniu nierzetelnej faktury w rozumieniu art. 62 § 2 k.k.s., lecz jest to zachowanie wyczerpujące znamiona art. 271 § 1 k.k.".
6. Nieterminowa wpłata podatku przez płatnika lub inkasenta
Art. 77 § 1 k.k.s. Płatnik lub inkasent, który pobranego podatku nie wpłaca w terminie
na rzecz właściwego organu, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze
pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie. § 2. Jeżeli kwota niewpłaconego
podatku jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze
grzywny do 720 stawek dziennych. § 3. Jeżeli kwota niewpłaconego podatku nie przekracza
ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny
za wykroczenie skarbowe. § 4. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a
nawet odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego, jeżeli przed wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe określone w § 1 lub 2 wpłacono w całości pobrany podatek na rzecz właściwego organu. § 5. Sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli
przed wszczęciem postępowania w sprawie o wykroczenie skarbowe określone w § 3 wpłacono w całości pobrany podatek na rzecz właściwego organu.
Niewpłacenie podatku pobranego przez płatnika może stanowić przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Przedmiotem ochrony jest mienie Skarbu Państwa z
uwagi na obowiązki płatnika i inkasenta. Strona przedmiotowa polega na pobraniu i niewpłaceniu tego pobranego podatku na rzecz właściwego organu. Storna podmiotowa
obejmuje działanie umyślne z zamiarem bezpośrednim. Odpowiedzialność na podstawie
art. 77 k.k.s. ma charakter indywidualny (tzn. sprawca musi posiadać określone cechy) i
musi występować w roli płatnika lub inkasenta21.
Przy omawianiu odpowiedzialności wynikającej z art. 77 k.k.s. warto zwrócić uwagę na orzecznictwo Sądu Najwyższego. Wyrok SN z dnia 2 sierpnia 2002 roku22 wskazuje,
iż „Niewpłacenie na rachunek organu podatkowego obliczonego i pobranego podatku nie
musi polegać na fizycznym przejęciu przez płatnika kwoty stanowiącej jego równowartość". Nadto Wyrok SN z dnia 2 lipca 2002 roku23 mówi o tym że „Skoro zarząd spółki
prowadzi sprawy tej spółki, a pracami zarządu kieruje jego prezes, to jeżeli nie powierzono
spraw spółki jako płatnika podatku od wynagrodzeń osób fizycznych (zaliczek na ten po19

Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2015 r., II AKa 422/14, LEX nr 1649360.
Postanowienie SN z dnia 25 lutego 2014 r., IV KK 426/13, KZS 2014, z. 6, poz. 69.
21
O. Włodkowski, Prawo karne skarbowe. Schematy. Tabele. Komentarze. Orzecznictwo. Testy.
Kazusy, Warszawa 2016, s. 210.
22
Wyrok SN z dnia 2 sierpnia 2002 r., IV KKN 426/98, LEX nr 55193.
23
Wyrok SN z dnia 2 lipca 2002 r., IV KK 164/02, OSNKW 2002, nr 11-12, poz. 106.
20
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datek) innemu z członków zarządu albo kierownikowi innej komórki organizacyjnej tej
firmy, prezes zarządu spółki jest tą osobą, która zajmuje się jej sprawami gospodarczymi w
powyższym zakresie, jeżeli nie dojdzie do wskazania, stosownie do art. 31 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) innej jeszcze
osoby odpowiedzialnej za czynności spółki jako płatnika podatku".
Streszczenie
Niniejszy artykuł koncentruje się wokół zagadnień z zakresu prawa karnego skarbowego. W pierwszej części scharakteryzowano podstawowe cechy prawa karnego skarbowego oraz wpływ nowelizacji kodeksu karnego skarbowego, który wszedł w życie 17
października 1999 roku, zastępując ustawę karną skarbową z 1971 roku. W drugiej części
artykułu omówiono sześć najbardziej powszechnych przestępstw, jakich dopuszczają się
sprawcy czynu zabronionego, oraz regulacje zawarte kodeksie karnym skarbowym. Analizie poddano: art. 54 dotyczący narażenia podatku na uszczuplenie i uchylanie się od obowiązku podatkowego; art. 56 mówiący o oszustwach podatkowych, tutaj również o podaniu nieprawdy, zatajeniu, niedopełnieniu obowiązków informacyjnych; art. 60, którego
treść obejmuje zagadnienie nieprowadzenia lub nieprzechowywania księgi we właściwym
miejscu; art. 61 oraz Art. 53 § 22 dotyczące nierzetelnego lub wadliwego prowadzenia
księgi; art. 77 odnoszący się do nieterminowej wpłaty podatku przez płatnika lub inkasenta
oraz art. 62 obejmujący kwestię niewystawiania, nierzetelnego wystawiania lub posługiwania się nierzetelnymi fakturami czy rachunkami, a także sprzedaży z pominięciem kasy
rejestrującej. Analizę uzupełniono o aktualne orzecznictwo.
Summary
Analysis of selected fiscal offenses
This article focuses on issues of criminal law tax. In the first part we characterize the
basic characteristics of the criminal law and the tax effect of the amendment to the Fiscal
Penal Code, which entered into force on 17 October 1999, replacing the penal law fiscal
1971. In the second part of the article discusses the six most common crimes committed by
the perpetrator of a criminal act, and the regulations contained fiscal penal code. We analyzed: art. 54 concerning exposure to the depletion of tax evasion and tax liability; Art. 56
talking about tax fraud, here also pass false, concealment, representatives violate disclosure obligations; Art. 60, the content of which includes the issue of inactivity or not keep
the book in the right place; Art. 61 and Art. 53 § 22 on unreliable or faulty conduct of the
book; Art. 77 relating to the delayed payment of tax by the payer or the tax collector and
art. 62 covering the issue no issue, dishonest display or use unreliable invoices or bills, as
well as sales without cash register. The analysis was supplemented with current case law.
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Adrianna Tymieniecka

Wybrane patologie związane z obrotem na rynku nieruchomości
Wstęp
Rynek nieruchomości, związany ściśle z obrotem gospodarczym, niesie za sobą szereg zagrożeń, jakie wynikają z dokonywanych na nim transakcji. Niniejsze opracowanie
ma na celu przedstawienie szeregu patologii występujących na tym gruncie z uwzględnieniem aspektu kryminologicznego, regulacji w zakresie prawa karnego jak również kwestii
wynikających z prawa cywilnego. Uwzględniona zostanie problematyka związana z pojawianiem się klauzul abuzywnych mających swój wyraz w umowach finalizujących transakcje dokonywane na rynku nieruchomości. W ostatniej części przedstawione zostaną
jedne z najbardziej znanych spraw z zakresu patologii występujących na przykładzie nieruchomości i to zarówno w stosunku do rynku lokalnego jak i w skali ogólnopolskiej. W
ramach końcowych konkluzji wskazane zostanie, jakie środki należałoby podjąć, aby zniwelować skalę zjawiska do minimum.
1. Patologie w ujęciu kryminologicznym i z punktu widzenia prawa karnego
Jak wskazuje Wiesław Pływaczewski, badania przeprowadzane w dziedzinie nauki,
które odnoszą się do współcześnie funkcjonujących systemów gospodarczych skupione są
w dużej mierze na aspekcie ekonomicznym. Odnoszą się one głównie do obserwacji funkcjonowania legalnych systemów gospodarek, natomiast zauważalnym staje się zjawisko
koncentracji wokół materii zagrożeń. Należy mieć również na uwadze, że pojęcie nielegalnych rynków nie jest jednoznaczne i może być rozpatrywane wielopłaszczyznowo. Najtrafniejszym punktem odniesienia, pomagającym ustalić zakres pojęcia nielegalnych rynków, są nauki ekonomiczne. To właśnie na ich gruncie ukształtowało się wiele pojęć mających zastosowanie we współczesnej nauce kryminologii1.
2. Lokowanie pieniędzy przez zorganizowane grupy przestępcze w nieruchomości
Do jednych z priorytetowych zadań Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji na rok 2008 należało zwalczanie, wykrywanie i ujawnianie przestępczości
związanej ze zorganizowanymi grupami przestępczymi, których działalność opierała się na
wprowadzaniu do obrotu środków finansowych z czynów o charakterze przestępnym. W
wyniku podejmowanych działań wykazano obszary, które są najbardziej narażone na działanie w zakresie legalizowania środków finansowych pochodzących z przestępstw. Obszary te, z racji swojej specyfiki, są najmocniej narażone na powstawanie patologii w ich zakresie. Wśród kluczowych zagadnień w tej mierze został wskazany również rynek nieruchomości. Cechą charakterystyczną rynku nieruchomości ostatniego czasu jest zastój w
zakresie jego obrotu, przy jednoczesnej obserwacji zwyżkowego trendu dotyczącego inwestycji dokonywanych w nieruchomości przez zorganizowane grupy przestępcze w celu
legalizacji środków finansowych pochodzących z przestępstw. Rynek ten jawi się jako
szczególnie atrakcyjny przede wszystkim z uwagi na małe ryzyko w zakresie inwestycji,
ale także łatwość obrotu nieruchomościami w późniejszym czasie.
1

W. Pływaczewski, Wprowadzenie do problematyki nielegalnych rynków- perspektywa kryminologiczna,[w:] W. Pływaczewski, P. Chlebowicz (red.), Nielegalne rynki. Geneza, skala zjawiska
oraz możliwości przeciwdziałania, Olsztyn 2012 r., s. 14-15.
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Środki finansowe, pochodzące z przestępstw, pożytkowane są na cele takie jak: bieżące finansowanie zorganizowanych grup przestępczych, czy wprowadzenie środków pochodzących ze źródeł nieujawnionych do tych, które nabyte zostały w sposób legalny.
Zorganizowane grupy przestępcze czynią inwestycje, np. w kruszce(wśród których prym
wiedzie złoto), dzieła sztuki, a także nieruchomości. Część środków przeznaczona jest na
łapownictwo2 dla funkcjonariuszy publicznych, co z kolei ma na celu efektywniejsze negocjacje w zakresie zawieranych umów, kontraktów, a także nabywania dóbr konsumpcyjnych, w tym również nieruchomości3. Sama skala zjawiska, jakim jest proceder prania
pieniędzy, jest trudna do określenia z uwagi na kryterium, jakie zostanie przyjęte podczas
przeprowadzania badań w tej kwestii4.
3. Niekorzystne rozporządzenie oraz cudze mienie na tle wybranych sposobów
wyłudzenia nieruchomości
Polskie prawo karne reguluje kwestie oszustwa (w ujęciu klasycznym) w przepisie
artykułu 286§1 k.k., dla o odróżnienia definicji tej od poszczególnych typów oszustw z
uwagi na przedmiot czy też sposób oddziaływania, w odniesieniu do artykułów 297, 298,
czy 287§2 k.k.Należy zwrócić uwagę, że do najstarszych cech przestępstwa zaliczyć możemy zmienność jego kształtów, natomiast zmiany rzeczywistości będące następstwem
zmian kształtów występują coraz szybciej, co w efekcie sprawia, że przy klasyfikowaniu
tego typu przestępstw powstają różnego rodzaju problemy. Niekiedy są one bardziej złożone, a niekiedy mają mniej skomplikowany charakter. Zależy to przede wszystkim od
tego, w jaki – możliwie najlepszy – sposób, działania o charakterze przestępnym zostaną
„zamaskowane” tymi pozornie legalnymi.
Należy nadmienić, że w mediach dość często opisywane są stany faktyczne, na
kanwie których pojawiły się wątpliwości w związku z niekorzystnym rozporządzeniem
cudzym mieniem w odniesieniu do znamion przestępstwa oszustwa,przy czym niejednokrotnie nie wynikająone ze współczesnej sytuacji gospodarczej, ale są następstwem wydarzeń związanych z tragedią ostatniej wojny, a także przypadków losowych, które to okoliczności pozostają w ścisłej korelacji z dokumentacją dotyczącą praw własnościowych
nieruchomości. W księgach wieczystych przez lata figurująbowiem osoby (jako właściciele nieruchomości, np. kamienic), co do których nie ma żadnych aktualnych informacji, czy
są osobami żywymi, bowiem ślad po nich zaginął. Tutaj pojawia się patologia realizowana
przez osoby, które są w posiadaniu informacji, dotyczących tego, czy właściciel nadal
żyje, czy teżzmarł –a jeżeli tak, to czy posiada spadkobierców. Zwykle osoby takie sięgają
po fałszywe dokumenty, którymi następnie legitymują się, najczęściej przed notariuszem,
co ma na celu wprowadzenie go w błąd, w kwestii tego, kto jest prawdziwym właścicielem
nieruchomości. Jako „rzekomi” właściciele podejmują oni szereg czynności zmierzających
do udzielenia pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości, bądź też samej sprzedaży5.

2

Przestępstwo uregulowane w przepisie art. 299 Kodeksu karnego(Dz.U. Nr 88, poz. 553, z
późn. zm.).
3
B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2004, s. 245-246.
4
M. Mazur, Penalizacja prania pieniędzy, Warszawa 2014 r., s. 32.
5
http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/3556689,afera-testamentowa-radca-skazany-zawyludzanie-kamienic-walczy-o-pieniadze,1,id,t,sa.html; http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/rozbitogrupe-ktora-podrabiala-testamenty-iwyludzala,1801629,artgal,t,id,tm.html;http://www4.rp.pl/artykul/1200842-Atrakcyjne-
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Bezsporną kwestię stanowi fakt, że tego typu działania wypełniają znamiona przestępstwa zawartego w artykule 270 k.k., niemiej jednak znamiona zawarte w tym przepisie
stanowią tylko część przestępnego zachowania, na które to składają się jeszcze inne elementy takie jak np. osiągnięcie korzyści majątkowej. Dokonana wykładnia nie stoi tu na
przeszkodzie ustaleniu ustawowych znamion oszustwa pomimo tego, że oszukany nie jest
tożsamy z pokrzywdzonym. Natomiast główna uwaga powinna zostać skupiona tu na mechanizmie wykonawczym tego działania, który jest skorelowany z wprowadzeniem w
błąd. Tego typu niekorzystne rozporządzenie mieniem zauważyć możemy w działaniach
notariusza, który to nadał formę Aktu Notarialnego pełnomocnictwu upoważniającemu do
dokonania sprzedaży nieruchomości, jak i samej umowy sprzedaży. Wszelkie te działania,
podejmowane przez sprawcę posługującego się fałszywymi dokumentami, prowadzą do
niekorzystnego rozporządzenia mieniem, realizowanego po uzyskaniu Aktu Notarialnego
do poszczególnych czynności. W każdej sytuacji, zarówno w odniesieniu do uzyskanego
pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości, jak również samej sprzedaży, rozporządzenie to powodowało negatywne skutki w stosunku do majątku pokrzywdzonego (miało na
celu jego pomniejszenie). Bezspornym jest również fakt zagrożenia interesom majątkowym właściciela poprzez przekazanie bez jego woli na sprzedaż nieruchomości, która stanowi jego własność6.
4. Nielegalny obrót nieruchomościami zabytkowymi
Omawiając tematykę związaną z nielegalnym obrotem na rynku nieruchomości zabytkowych, należy odnieść się do zagadnienia, jakim jest nielegalny rynek dzieł sztuki. W
zakresie pojęcia nielegalnego rynku dzieł sztuki mieści się bowiem pojęcie zabytku nieruchomego7. Wyjaśnienie definicji zabytku, w tym zabytku nieruchomego, znajduje się w
przepisie artykułu 3 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami8. Zabytek
nieruchomy, według przytoczonej ustawy, to „nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości”.
Wskazać należy, że ani ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ani też
Kodeks karny, nie wskazująprawnie wiążącej definicji nielegalnego rynku dzieł sztuki,
zatem nie jest również poruszana kwestia bezprawnego obrotu nieruchomościami zabytkowymi. Jak wskazuje B. Gadecki, nie można nielegalnego rynku dzieł sztuki utożsamiać
z rynkiem, z którego dzieła sztuki pochodzą tylko i wyłącznie z przestępstwa kradzieży.
Prowadziłoby to bowiem do wyeliminowania takich kwestii, jak zawłaszczenie. Należy
mieć tu na uwadze, że z kwestią nielegalności mamy do czynienia wówczas, gdy przedmiotem obrotu są przedmioty pozyskane wbrew prawu, a zatem prawowity właściciel pozostaje pozbawiony władztwa nad nimi w sposób przestępny9. Problematyka związana z
wyszczególnieniem konkretnych przykładów na tle powstających patologii w tym zakresie
kamienice.html; http://polska.newsweek.pl/jak-okpiono-prawo,28622,1,1.html, (dostęp dnia:
06.04.2016 r.).
6
O. Górniok, „Niekorzystne rozporządzenie” i „cudze mienie” jako znamiona przestępstwa
oszustwa (na tle niektórych sposobów wyłudzeń nieruchomości)., „Prawo i Prokuratura” 2002 r., nr
9, s. 7-13.
7
K. Zalasińska, Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Warszawa 2010 r., s. 131.
8
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568, z poźn. zm.).
9
B. Gadecki, Nielegalny rynek dzieł sztuki, [w:] W. Pływaczewski, P. Chlebowicz, Nielegalne
rynki. Geneza, skala zjawiska oraz możliwość przeciwdziałania., Olsztyn 2012 r., s. 339-340.
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jest niezwykle trudna z uwagi na fakt, iż ograny ścigania bardzo rzadko ujawniają kwestie
z tym związane10.
5. Pozorność w obrocie nieruchomościami
Kwestia pozorności obrotu nieruchomościami, pomimo dość rozległych regulacji
prawnych, oraz poglądów wyrażanych w tym zakresie w doktrynie i judykaturze, pozostaje
w pewnych aspektach sporna. Powyższe twierdzenie odnosi się również do materii, jaką
jest obrót nieruchomościami.
Należy wskazać, że już w starożytnym Rzymie miały miejsce umowy pozorne, zwane też symulowanymi. Już podczas ich zawierania strony miały na celu realizację inny
ukrytych zamierzeń niż te, które były wskazywane.
Dorobek doktryny natomiast, ukształtował dwie, wzajemnie się wykluczające, teorie, które są punktem odniesienia w stosunku do pojęcia pozorności w obrocie nieruchomościami. Pierwsza z teorii nazywana jest teorią woli i polega ona na ocenie rzeczywistej
woli podczas zawierania umów pozornych, natomiast druga z teorii mówi o bezpieczeństwie obrotu. Wykształcały się również liczne teorie pośrednie, między innymi teoria
wskazująca na rolę rzeczywistego znaczenia umowy w odniesieniu do jej zewnętrznego
przejawu, a także prawdziwej ukrytej treści.
W dzisiejszych czasach kwestie dotyczące pozorności nie uległy gruntownym zmianom. Do podstawowych cech pozorności zaliczyć należy zgodność i pełną świadomość
obydwu stron w odniesieniu do tego, że zawierana przez nich umowa jest umową pozorną.
Dokonując wykładni przepisu artykułu 83 k.c. stwierdzić należy, że nie można mówić o
pozorności w przypadku, kiedy czynnik świadomości występuje tylko po jednej ze stron.
Pozorny charakter umowy nie może być również łatwym do zauważeniaprzez osoby trzecie. Świadomość, co do pozorności umowy, musi występować już w momencie jej zawarcia. Kwestie późniejszych umów ukrytych, nie mają zastosowania w tym przypadku.
Zagadnienie pozorności odnosi się zatem w istocie do zawarcia między stronami
dwóch umów. Pierwsza z nich ma charakter formalny i to właśnie w niej zawiera się czynność pozorowana, natomiast druga ma charakter nieformalny, – w niej określone są rzeczywiste skutki zawartej umowy.
Obecne regulacje prawne, wynikające z Kodeksu cywilnego, odnoszą się głównie do
teorii woli i można je odnieść do 3 założeń. Pierwsze założenie mówi o tym, że umowa
zawarta między stronami, ta o charakterze formalnym, nie może ulec zmianie pod względem wynikającego z niej stanu prawnego. Druga możliwość odnosi się do sytuacji, w której skutki prawne są następstwem umowy ukrytej według wskazanych w niej postanowień,
zgodnych z obowiązującymi przepisami. Ostatni aspekt odnosi się do kwestii umowy między stronami. Zawarta przez nich umowa ukryta, która zarazem jest zgodna z ich wolą, jest
nieważna w świetle obowiązującego prawa11. Tożsame stanowisko względem skuteczności
umów pozornych zajął Sąd Apelacyjny w Gdańsku w swoim orzeczeniu z 2011 r.12
W obrocie nieruchomościami pozorność najczęściej jawi się na kanwie darowizn.
Bardzo często spotykanym procederem jest również pozorność umów dzierżawy gruntów
10

W. Pływaczewski, Symptomy zagrożeń korupcyjnych na rynku dzieł sztuki, „Przegląd Policyjny” 2014 r., nr 4, s. 35.
11
S. Breyer, Z problematyki pozorności w obrocie nieruchomościami, „Nowe Prawo” 1976 r., nr
111, s. 1502-1507.
12
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku I Izba Cywilna z dnia 31 maja 2011 r., syg, I ACa
1477/10, Legalis nr 746835.
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rolnych, w rzeczywistości stanowią one umowy spełniające przesłanki, w związku z przeniesieniem własności13.
6. Klauzule abuzywne w obrocie nieruchomościami
Cechą charakterystyczną dzisiejszego rynku jest masowość, a także typowość produkcji, handlu, usług, co doprowadziło do tego, że wykształciły się pewne wzorce umów.
Bywają one także stosowane do zawierania umów na rynku nieruchomości,w celu przyspieszenia transakcji na tym rynku dokonywanych. Nie kwestionując ich znaczenia, należy
jednak w tym miejscu zauważyć, żebardzo często mamy tu do czynienia ze zjawiskiem
mającym na celu wprowadzenie kontrahenta do zawarcia umowy, która w swej treści zawiera niekorzystne dla niego postanowienia umowne, a w konsekwencji doprowadza go do
niekorzystnego dla niego nabycia praw i obowiązków. Z tego powodu treści wzorców
umów podlegają kontroli:
• abstrakcyjnej - dotyczy ona kontroli treści wzorca bez odniesienia do konkretnej
umowy,
• incydentalnej, która odnosi się już do konkretnej umowy zawieranej za pomocą
wzorca.
Jeżeli chodzi o przesłanki materialno-prawne, to przedmiot ochrony przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi stanowią wszelkie regulacje prawne zawarte w
przepisie artykułu 385 k.c.
Niedozwolone postanowienia umowne, mające zastosowanie w odniesieniu do
wzorców umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zawarte są w przepisie artykułu 3853 k.c., który stanowi rozwinięcie regulacji wyrażonej w treści artykułu 3851
k.c.Zawarty w tym przepisie katalog zawiera przykłady najczęściej spotykanych klauzul
abuzywnych w kontekście obrotu nieruchomościami. Pomimo, że ich wykaz jest dość rozległy to warto podkreślić, że nie ma on charakteru numerus clausus, a zatem nie stanowi
katalogu zamkniętego14. Do najczęściej spotykanych klauzul abuzywnych, przy zawieraniu
umów w obrocie nieruchomościami, mających wpływ na powstawanie patologii zaliczyć
można:
• klauzulę dotyczącą niejednoznacznego wskazania ceny za przedmiot umowy, której przykładem może być tu sformułowanie „Wpłaty zostaną dokonane w złotych polskich,
według średniego kursu dolara amerykańskiego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski
w dniu dokonania każdej wpłaty, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, kiedy średni kurs
dolara jest niższy od obowiązującego w dniu podpisania umowy, stosuje się wówczas kurs
z dnia podpisania umowy”. Zapis taki narusza artykuł 385§1 k.c.
• klauzule, w których występuje dysproporcja w zakresie praw i obowiązków stron
umowy, w przypadku, kiedy umowa przyrzeczona nie dojdzie do skutku, adekwatnym
przykładem będzie tu zapis „Kupujący może rozwiązać umowę w każdym czasie z zachowaniem siedmiodniowegoterminu wypowiedzenia, z obowiązkiem zapłaty narosłych odsetek oraz z obowiązkiem zapłaty kary umownej z tytułu rozwiązania niniejszej umowy
przez kupującego w wysokości 10 % ceny przedmiotu umowy”. Zapis ten jest naruszeniem
przepisu artykułu 3853 pkt. 12 i 17 k.c.
13
M. Kępiński, Pozorność w umowach o przeniesienie własności nieruchomości, „Nowe Prawo”
1969 r., nr 9, s. 1373-1380.
14
B. Jesionowska, Niedozwolone postanowienia umowne w umowach o pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, „Przegląd ustawodawstwa gospodarczego” 2005 r., nr 6, s. 17.
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• klauzule dotyczące terminu, z którego ma się wywiązać deweloper, co do inwestycji, tytułem przykładu wskazać można zapis „termin wykonania umowy będzie zachowany, jeśli wykonawca zgłosi zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia odbioru, nie
później niż w ciągu 60 dni po tym terminie”. W zapisie tym zostaje naruszony przepis
artykułu 3853 pkt. 2 k.c.
• klauzule ograniczające uprawnienia, które przysługują kupującemu z tytułu rękojmi za
wady lokalu, w literaturze wskazuje się następujący przykład: „Reklamacji nie podlegają wady
widoczne w chwili zakupu”, co jest naruszeniem przepisu artykułu 3853 pkt. 2 k.c.
Stwierdzenie to zostało sprecyzowane na podstawie raportu przygotowanego przez
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów15.
7. Przykład patologii na rynku lokalnym
Patologie na rynku nieruchomości mają swój wymiar nie tylko na rynku ogólnopolskim, ale też lokalnym, czego doskonałym przykładem jest sprawa, która miała miejsce w
pobliskim Kętrzynie. Całość sytuacji została opisana w artykule Gazety w Kętrzynie pt. „Jak
kupią ogród, to dadzą pracę”. Jak wiadomo, każde nowe miejsce pracy jest niezwykle ważne
z uwagi na dość duże bezrobocie w skali lokalnej, jak również w wymiarze całego kraju.
Szansą na pojawienie się etatów miały być inwestycje poczynione przez fabrykę MST, która
to zajmuje się podwykonawstwem dla firmy PHILIPS16. Rozbudowa firmy MST mogła nastąpić tylko w kierunku kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego i szpitala powiatowego.
Pomiędzy kompleksem, szpitalem a fabryką zlokalizowany jest grunt miejski, który pełni
funkcję ogrodu ekologicznego. W rzeczywistości, stanowi on usypisko zaniedbanych chaszczy. MST zwróciła się z wnioskiem o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego do
Urzędu Miasta Kętrzyn, w związku z rozbudową przedsiębiorstwa. Na temat tej kwestii wypowiedziała się radna Kętrzyna Urszula B., której zdaniem istniało kilka powodów przemawiających za tym, iż w tym miejscu nie powinno być rozbudowane przedsiębiorstwo o charakterze przemysłowym. Pierwszym z nich był brak informacji ze strony MST, co do charakteru prowadzonej działalności. Druga kwestia, jak wskazano w artykule, dotyczyła „niesprawiedliwości ustawienia przetargu na sprzedaż bądź dzierżawę gruntu”. Kwestia ta powinna
być natomiast zorganizowana w szerokim aspekcie, w ramach przetargu, co prowadziłoby do
niespodziewanych konsekwencji, takich jak np. zaoferowanie korzystniejszej ceny niż ta,
proponowana przez przedsiębiorstwo MST. Cała sprawa poruszona w artykule znalazła swój
oddźwięk w sądzie, a to za sprawą użytego sformułowania, jakoby przetargi były ustawiane.
Sporną kwestią pozostaje, czy takich słów rzeczywiście użyła pani radna, czy też były one
zabiegiem dziennikarskim w wykonaniuautora artykułu. Do chwili obecnej nie ma prawomocnego rozstrzygnięcia w tej kwestii17.
8. Patologie na rynku ogólnokrajowym– afera gruntowa z perspektywy CBA –
studium przypadku
Zdaniem niektórych, wyrok, w którym sąd skazał szefa CBA jest zbyt surowy. Sąd
w wyroku orzekł karę 3 lat pozbawienia wolności oraz zakaz sprawowania funkcji publicznych przez lat 10. Wyrok 3 lat pozbawienia wolności zapadł również w stosunku do
zastępcy szefa CBA. Na uwagę zasługuje fakt, iż w Polsce nie odnotowano jeszcze przy15
K. Chochowski, Klauzule abuzywne w obrocie nieruchomościami, „Ius Et Administratio”
2008 r., nr 17, s. 237-248.
16
Jest to firma produkująca części oraz sprzęt elektroniczny.
17
R. Izdebski, Jak kupią ogród, to dadzą pracę, „Gazeta w Kętrzynie”, Kętrzyn 2013 r.
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padku, w którym zapadłby wyrok skazujący w stosunku do szefa służb specjalnych.
Podstawę skazania w Przypadku Szefów CBA stanowiło dla sądu tzw. sztuczne wygenerowanie afery gruntowej, a także podjęcie czynności śledczych niemieszczących się w
granicach prawa. W ocenie Sądu, w 2007 roku CBA stworzyło pozory odrolnienia za
sprawą przyjęcia łapówki gruntów umiejscowionych na Mazurach. Podjęte działania miały
na celu zdemaskowanie ówczesnego Ministra Rolnictwa za rządów PiS – Samoobrona –
LPR, którym wówczas był Andrzej Lepper, podejrzewany przez szefów CBA o korupcję.
Całokształt akcji polegał na wręczeniu łapówki przez funkcjonariuszy z CBA ówczesnym
współpracownikom Andrzeja Leppera, do którego to miała trafić przekazana łapówka. Tak
jednak się nie stało, co, zdaniem CBA, było skutkiem przecieku. Andrzej Lepper, do ostatnich dni swojego życia,twierdził, że afera gruntowa ukształtowała się na kanwie politycznej w celu zdyskredytowania Samoobrony, jako partii politycznej18.
Zakończenie
Powszechność transakcji dokonywanych na rynku nieruchomości jest niewątpliwe
przyczyną licznych patologii, występujących na tym gruncie. Uwzględniając aspekt prewencyjny, mający przeciwdziałać tym zjawiskom o niewątpliwie ujemnych skutkach, należałoby rozważyć wprowadzenie szeregu przekazów informacyjnych, zwiększających
świadomość uczestników występujących na rynku nieruchomości o wysokiej szkodliwości
społecznej tych czynów.
Streszczenie
Opracowanie przedstawia przykłady patologii i zagrożeń występujących podczas
dokonywania transakcji na rynku nieruchomości. Przedstawione zostały kwestie związane
z patologiami w ujęciu kryminologicznym jak również z punktu widzenia prawa karnego
oraz cywilnego. Poruszona została problematyka klauzul abuzywnych. Posłużono się także
praktycznymi przykładami nieprawidłowości pojawiających się na rynku nieruchomości.
W ramach końcowych konkluzji podkreślono potrzebę wdrożenia akcji informacyjnych,
mających na celu zwiększenie świadomości uczestników rynku nieruchomości.
Słowa kluczowe: patologie, pozorność, nieruchomość, transakcje, klauzule abuzywne
Summary
Selected pathologies associated to the property transactions
The study presents examples of pathology and risks of transactions in the property
market. It also indicates the questions related to pathologies in criminological, as well as
criminal and civilbackground. The thesis also touches the issue of abusive clauses. They
were used as practical examples of irregularities appearing on the real estate market. As a
part of the final conclusion,the need to implement information campaigns aimed at increasing awareness of the participants of real estate market was emphasised.
Keywords: pathologies, appearance, real property, transactions, abusive clauses
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ROZDZIAŁ IV
ZAGROŻENIA JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNE
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Andrzej Szymański

Pseudokibice piłkarscy zagrożeniem dla porządku i bezpieczeństwa publicznego
Wstęp
Agresja i przemoc stadionowa jest jedną z najstarszych patologii życia społecznego.
Pierwszych zapisków o naruszeniach ładu i porządku na arenach sportowych można doszukać się już w czasach antycznych. Najstarsze zachowane przekazy donoszą o takich
zajściach wśród egipskich „kibiców” w 1300 roku p.n.e. W ich wyniku doszło do masowych rozruchów, które spowodowały detronizację ówczesnego starożytnego władcy dorzecza Nilu1. Innym dobrze udokumentowanym zbiorowym przypadkiem zakłóceń przebiegu zawodów był atak kibiców wymierzony w konkurentów ich faworytów za czasów
cesarza Justyniana.. Sprokurowane przez niezadowolonych fanów uliczne zamieszki zagroziły wręcz życiu i pozycji politycznej urzędującego władcy Imperium Bizantyjskiego2.
Z istniejących historycznych źródeł wynika także, że w starożytnym Rzymie, w trakcie
potyczek gladiatorów można było zaobserwować zachowania tłumu, zbliżone w swej
strukturze do zachowań współczesnych pseudokibiców3. Przykładem tego typu zjawiska
były choćby burdy fanów, które miały miejsce w amfiteatrze w Pompejach między miejscowymi widzami a przybyszami z Nucerii4. Areny sportowe starożytnego Rzymu były
także niemym świadkiem pierwszych morderstw popełnianych na kibicach przez ich oponentów5. Na ówczesnych stadionach i hipodromach dochodziło również do podpalania
ław, czy wzajemnego obrzucania się obelgami. Z przekazu Prokopiusza z Cezarii wynika,
iż niektórzy widzowie ze względu na sposób okazywania emocji nazywani byli przez innych uczestników imprezy Hunami, których kojarzonego z barbarzyństwem, okrucieństwem i brakiem zahamowań6. Te i inne awantury skutkowały dotkliwymi karami dla
prowodyrów zajść. W ich następstwie najczęściej ferowano zakazy organizowania widowisk w miastach gdzie dochodziło do zakłócenia porządku. Społeczeństwu świata antycznego nieobca była również prewencja. W epoce Oktawiana Augusta pojawiło się coś na
wzór obecnego „zakazu stadionowego”. Do amfiteatrów dla poprawy bezpieczeństwa
wprowadzono także oddziały wojskowe7. Okazuje się, że zakaz spożywania alkoholu na
arenach sportowych nie jest pomysłem współczesnym. Tego typu obostrzenie zastosowano
już około 450 roku p.n.e. podczas zawodów organizowanych w Delfach8.
Od potyczek i burd kibiców nie były również wolne kolejne epoki. Prawdziwy jednak
rozkwit bandytyzmu stadionowego, za sprawą fanów piłki nożnej z Wielkiej Brytanii nastąpił
1

M. Babik, Szkoła wobec subkultury pseudokibiców. Kraków 2010, s. 11.
A. Krawczuk, Poczet cesarzy bizantyjskich, Warszawa 1992, s. 136.
3
M. Kolejwa, M. Olszewski, Subkultura szalikowców, [w:] Socjodemograficzne uwarunkowania
zachowań agresywnych subkultury szalikowców sekcji piłkarskich Radomika Radom i Legii Warszawa, red. M. Kolejwa, M. Olszewski, Radom 2011, s. 12.
4
T. Sahaj, Fani futbolowi. Historyczno-społeczne studium zjawiska kibicowania, Poznań 2007,
s. 23-24.
5
W. Kołacz, Wpływ metod zapobiegania i zwalczania chuligaństwa futbolowego na zachowania
kibiców, [w:] Społeczne zmagania ze sportem, red. Ł. Rogowski, R. Skrobacki, Poznań 2011, s. 270.
6
D. Słapek, Sport i widowiska w świecie antycznym, Kraków-Warszawa 2010, s. 734.
7
Tamże, s. 733.
8
P. Piotrowski, Szalikowcy. O zachowaniach dewiacyjnych kibiców sportowych, Toruń, 2000, s. 12.
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w XX wieku. O chuligaństwie i ekscesach stadionowych brytyjskich zadymiarzy stało się głośno nie tylko na wyspach, ale także w innych częściach Europy. Rozprzestrzeniające się niczym wirus zjawisko, nazywane „angielską chorobą”, w szybkim tempie zyskało wymiar międzykontynentalny, stając się plagą o zasięgu globalnym. W ślad za jego rozwojem pojawiły się
ofiary, sukcesywnie wzrastała liczba osób rannych i coraz częściej odnotowywano incydenty
wymagające wzmożonej reakcji sił porządkowych. Skrajnym przejawami tego zjawiska był
wybuch „wojny futbolowej”, do której doszło w 1969 roku pomiędzy Salwadorem i Hondurasem, czy poważny konflikt międzynarodowy z 1964 roku między Peru a Argentyną okupiony
śmiercią ponad 300 ludzi.
1. Subkultura szalikowców – przejawiane formy aktywności
W połowie ubiegłego stulecia, z bezimiennego tłumu kibiców, na fali niezadowolenia i sprzeciwu społecznego, zaczęły na widowniach wyłaniać się skonsolidowane ideowo
grupy o charakterze subkulturowym. Medialnie okrzyknięto je szalikowcami, pseudokibicami czy też kibolami. Do podobnego zjawiska doszło również na terenie Polski. Rodzimi
pseudokibice masowo pojawili się na stadionach w latach 80-tych XX wieku. Początkowo
grupowali się wokół ruchu „gitowców” i „skinów”. Od gitowców przejęli większość zasad,
które obejmowały m.in.: manifestowanie swojej odrębności, solidarność wewnątrz grupy,
nienawiść do organów porządku publicznego oraz uznawanie za przywódców ludzi „twardych” i skutecznych w bójkach. Inną podkulturą, która wywarła istotny wpływ na współczesny obraz subkultury szalikowców była ideologia skinów. Opierała się ona na haśle
„Polska dla Polaków”, głębokiej niechęci wobec emigrantów i kulcie siły. Szalikowcy
oprócz tatuaży, nienawiści do obcych od skinów szybko przejęli "fleyersy" (kurtki), masywne buty (glany) i krótko ostrzyżone włosy. W spadku po skinach odziedziczyli także
nienawiść, rasizm i antysemityzm. Za ich przykładem zaczęli organizować zjazdy i integrować środowisko wprowadzając rytualne elementy jednoczące grupę. Ich znakiem firmowym stały się szaliki w barwach klubu, a akcesoriami dopełniającymi obraz stadionowego kibola uczyniono: flagi, transparenty, godło klubu, sztuczne ognie, pomalowane
twarze, farbowane włosy oraz specyficzny język silnie nasycony agresją i nienawiścią9.
Wpływ subkultury skinów widoczny był także w przejęciu przez chuliganów piłkarskich
nie tylko „wzorów organizacyjnych”, lecz także norm regulujących określone zachowania.
W ciągu kolejnych dziesięcioleci subkultura szalikowców rozrosła się, przekształciła wewnętrznie i okrzepła10. Pseudokibice stali się siłą, z którą liczyć musiały się nie tylko służby porządkowe ale także kluby oraz rodzime organizacje piłkarskie11.
Subkultura szalikowców, nie obejmuje naturalnie wszystkich, którzy odwiedzają
stadiony, lecz ludzi, dla których specyficzny sposób kibicowania określonej drużynie stanowi czynnik grupowej tożsamości. Kryterium przynależności określa styl ubierania się i
tryb zachowania nacechowany brutalnością i przemocą. Co przy tym ważne niezbędnym
dodatkiem stroju jest wyposażenie bitewne (łańcuchy, maczety, noże, kastety, kije, rurki,
brzytwy, itp.). Służy one kreacji sylwetki wojownika, pragnącego walczyć i zwyciężać
przeciwnika12. O wrogich zamiarach szalikowców świadczy nie tylko posiadane wyposażenie. Ilustruje to również nanoszony na kończyny i torsy tatuaż oraz sposób malowania
9
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ciała i twarzy przed imprezami sportowymi, stylizowany na wzór Indian wyruszających na
wojenną ścieżkę13.
Szalikowcy rekrutują się z różnych środowisk. Przeważnie są to ludzie, młodzi którzy
nie mają skonkretyzowanych celów życiowych14. W subkulturze tej nie liczy się wiek, poglądy, czy też status materialny. Wyobrażenia kiboli, dotyczące otaczającego ich świata, przypominają strukturę organizacji społecznej plemion prymitywnych dzielących świat na dwie części: „my” (nasi) i „oni” - przeciwnicy, wrogowie, wszyscy ci, których należy bezwzględnie
eliminować15. Jednocześnie w świecie dzikości i prymitywizmu dokonywane akty destrukcji są
dla szalikowców szczególnym powodem do dumy i satysfakcji, a wielkość spowodowanych
strat źródłem inspiracji do następnych. Wśród nich P. Piotrowski16, wyróżnia cztery najczęściej
występujące formy negatywnych zachowań pseudokibiców, to jest: awantury połączone z bójkami, rzucanie niebezpiecznymi przedmiotami, akty wandalizmu, zastraszanie zawodników i
działaczy. Listę tą należałoby dodatkowo uzupełnić o przejawy rasistowskiego, antysemickiego i prowokacyjnego zachowania pseudokibiców wobec siebie, zawodników, sędziów, działaczy oraz osób funkcyjnych po stronie organizatora imprezy. Jej dopełnienie winny stanowić
także niekontrolowane wtargnięcia szalikowców na pole gry lub jego strefę oraz rozwieszanie
transparentów, flag z hasłami o wrogich lub chuligańskich treściach, jak również tworzenie
zagrożeń pożarowych na obiekcie czy też używanie i rzucenie środków pirotechnicznych, aby
ograniczyć widoczność lub wywołać panikę. Sposób funkcjonowania szalikowców najlepiej
oddaje wypowiedź jednego z nich, którą zamieścił w Pamiętniku kibica R. Zieliński- „Ja kibol
swej drużyny, identyfikuję się z nią. Moim przeciwnikiem jest to wszystko i ci wszyscy, którzy
robią cokolwiek, by mojemu klubowi przeszkodzić. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie!
A kto jest przeciwko mnie, musi zostać ukarany. (…) Świat jest zły i podły, gdyż dybie na
mnie, na mój klub. Ci, co myślą inaczej, są głupi i nienormalni”17.
Identyfikacja z miastem bądź klubem sprawia, że grupy szalikowców na swój użytek tworzą patriotyczną ideologię. Toczone walki o klubowe barwy są dla nich namiastką
dawnych bitew o sztandary. Ważne miejsce w tej ideologii zajmuje sektor stadionu oblegany przez najbardziej zagorzałych szalikowców tworzących „młyn”. Miejsce to przez
kiboli uważane jest za symbol klubu na równi z jego barwami i godłem. W młynie szalikowcy zajmują się dopingiem, na który składa się hymn klubu, rymowanki oraz skandowane hasła. Ta część areny jest też najzacieklej broniona podczas starć z kibicami innych
drużyn18 oraz w czasie prowadzonej pacyfikacji burd stadionowych przez służby porządkowe. Każda jednak wojna wymaga reguł. Poszczególne, więc „plemiona” dzikich młodych – niczym państwa - zawierają sojusze oraz próbują ustanawiać zasady, które mają
kierować zachowaniem jej członków. Sojusze można podzielić na dwie kategorie: zgody
bądź układy. Zgody zawierane są z zaprzyjaźnionymi szalikowcami innych drużyn. Niektóre z tych „przyjaźni” są długotrwałe tradycyjne19. Za przykład może tu posłużyć zgoda
13
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17
R. Zieliński, Pamiętnik kibica. Ludzie piętnem Heysel, Wrocław 1993, s. 47.
18
L. Albański, Wybrane zagadnienia z patologii społecznej, Jelenia Góra 2010, s. 132.
19
T. Sahaj, Kibice, pseudokibice, chuligani stadionowi i pozastadionowi, „Sport Wyczynowy”
5-6(2004), s. 77.

303

między kibicami Zagłębia Sosnowiec oraz Legii Warszawa. Pseudokibice tych dwóch
klubów szanują się wzajemnie, jeżdżą na swoje mecze, pomagają sobie podczas bójek z
innymi kibolami lub organami porządkowymi. Natomiast układ stanowi tak zwany „pakt o
nieagresji” zawierany przez szalikowców podczas meczów reprezentacji narodowej bądź
podczas toczonych walk z Policją. W węższym znaczeniu układ oznacza formę zawieszenia, mogącą być stanem przejściowym między kosą a zgodą. Kosa oznacza zawsze wojnę,
stanowi ona wyraz skrajnie negatywnego nastawienia do danej grupy kibiców, a jej geneza
może stanowić spuściznę tradycji lub wynikać z przyczyn sytuacyjnych20. O tym, kto, z
kim ma kosę, zgodę bądź układ lub zmienił status panujących sojuszy można dowiedzieć
się na forach kibicowskich relacjonujących aktualnie panujące stosunki między poszczególnymi ekipami szalikowców21. W tym miejscu warto wspomnieć, że zgody, kosy i układy funkcjonują w oparciu o niepisaną zasadą, według której - przyjaciel przyjaciela jest
przyjacielem, wróg wroga jest przyjacielem, przyjaciel wroga jest wrogiem, wróg przyjaciela jest wrogiem.
W osiąganiu założonego celu poszczególne grupy szalikowców przygotowują coraz
bardziej przemyślane wywrotowe akcje. Odnoszone w ten sposób „sukcesy” (wszczęte
zadymy) znajdują szybkie swoje odzwierciedlenie w Internecie. W omawianym zjawisku
groźne jest to, że szalikowcy ogarnięci fanatyzmem i nienawiścią atakują przy każdej
nadarzającej się okazji. W Polsce, w te patologiczne zachowania bezpośrednio i stale zaangażowanych jest kilkanaście tysięcy pseudokibiców, a niektórzy wręcz twierdzą, że blisko 50 tysięcy. Z teorii i opracowań statystycznych wynika jednocześnie, że na terenie
naszego kraju jest kilka głównych regionów stanowiących ogniska chuligańskich enklaw
pseudokibiców. Z pewnością należą do nich Warszawa wraz z pseudofanami CWKS Legia, Łódź z ŁKS-em i Widzewem, Trójmiasto z Arką Gdynia oraz Lechią Gdańsk, Górny
Śląsk wraz z Ruchem Chorzów i Górnikiem Zabrze, Zagłębie Dąbrowskie z kibolami Zagłębia Sosnowiec, Szczecin z Pogonią, Wrocław z Śląskiem, a Kraków z chuliganami Wisły oraz Cracovii22.
Z zamieszczonej charakterystyki szalikowców wyraźnie widać, że cechuje ich chęć konfrontacji z obcymi im grupami. Co przy tym znamienne kibole walczą już nie tylko na stadionach i wkoło nich, lecz również na ulicach miast i poza nimi, nie tylko w trakcie, ale przed i po
meczu. Szczególną formę ich bandyckiej aktywności stanowią tzw. „wjazdy” i „ustawki”. Wyjazd polega na wtargnięciu szalikowców na tereny osiedli i dzielnic zamieszkiwanych przez
kibiców wrogiego klubu, biciu ich oraz demolowaniu istniejącej infrastruktury. W opinii kiboli
stanowi on niesamowitą okazję wykazania się odwagą, pomysłowością i walecznością. W
działaniu tym zanika zupełnie kontekst stadionowy a do tego rodzaju zdarzeń może dochodzić
praktycznie w każdym miejscu i czasie23. Ustawki obejmują natomiast umówione spotkanie
wrogich sobie grup chuliganów, w określonym miejscu i czasie celem stoczenia walki noszących znamiona swoistych zawodów. Ich motywem jest pragnienie udowodnienia wyższości
danej grupy szalikowców nad kibolami innej drużyny a także potrzeba dominacji, chęć wyładowania się i odreagowania codziennych problemów oraz realizacja zainteresowań związanych z „użytkowym” (pozasportowym) stosowaniem mieszanych sztuk walki. Przed starciem
strony umawiają się na liczbę osób biorących w nim udział, rodzaj używanego sprzętu, sposób
20
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jego prowadzenia oraz moment zakończenia. Dane pochodzące z kryminalnych raportów dowodzą, że pomimo podejmowanych w tym obszarze licznych starań jako kraj nie uzyskaliśmy
odczuwanej poprawy bezpieczeństwa imprez masowych (patrz tabela nr 1 i 2). Wystarczy
powiedzieć, że w roku 2014 w związku z imprezami masowymi zarejestrowano 1080 przestępstw i 13035 wykroczeń. W wyniku zaistniałych zdarzeń zatrzymano1171 dorosłych psudokibiców i 50 nieletnich szalikowców oraz odnotowano 277 ekscesów chuligańskich (patrz
tabela nr 3)24.
Tabela1 - Liczba przestępstw ujawnionych w związku imprezami masowymi w latach 2010–2014
Liczba ujawnionych przestępstw
2010
2011
2012
2013
2014
W związku imprezami artystycznorozrywkowymi
W związku z innymi imprezami sportowymi
W związku z meczami piłki nożnej
Przestępstwa łącznie

138

207

360

416

503

33

51

47

76

61

530
701

643
901

873
1280

837
1329

516
1080

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w
2014 roku. Warszawa 2015, s. 273

Tabela 2 - Liczba wykroczeń ujawnionych w związku imprezami masowymi w latach 2010–2014
Liczba ujawnionych przestępstw
2010
2011
2012
2013
2014
W związku imprezami artystycznorozrywkowymi
W związku z innymi imprezami sportowymi
W związku z meczami piłki nożnej
Wykroczenia łącznie

501

1629

2208

1616

3973

124

246

216

206

440

1065
1690

4916
6791

4126
6544

5685
7577

8622
13035

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w
2014 roku. Warszawa 2015, s. 273

Tabela 3 - Liczba ekscesów chuligańskich i zbiorowych naruszeń prawa w związku
z masowymi imprezami sportowymi w latach 2008–2014
Rodzaj i liczba ujaw- 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
nionych zdarzeń
Liczba
chuligańskich 222
188
105
170
204
371
277
ekscesów
Liczba
zbiorowych 55
49
58
23
39
20
5
naruszeń prawa
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w
2014 roku. Warszawa 2015, s. 274

Rywalizacyjne postawy i wzajemna wrogość szalikowców z różnych klubów zwykle
nasila się i przeradza w stadionowe zadymy zwłaszcza w obliczu przegranej własnej drużyny. Wszczynanym bójkom towarzyszą wówczas akty wandalizmu i chęć fizycznej kon24

Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku. Warszawa 2015, s. 269-274.

305

frontacji. Z subiektywnej perspektywy samych kiboli ich działalność stanowi wyraz szlachetnej ideologicznej rywalizacji i poświecenia dla barw klubu. Specyficznym przejawem
tej rywalizacji jest tzw. liga chuliganów. Toczy się ona niejako równolegle do współzawodnictwa drużyn a terenem jej zmagań są trybuny, okolice stadionów oraz szlaki kolejowe. Jak stwierdza P. Piotrowski25 największym uznaniem cieszą się wśród pseudokibiców
te grupy, które często biorą udział w zwycięskich starciach, mają stałą gotowość do walki
oraz wywołują spektakularne zadymy nagłaśniane przez środki masowego przekazu. Wysoko ocenia się również burdy z Policją, zaś korzystanie z jej ochrony podczas pacyfikacji
awantur naraża ekipę chowającą się za porządkowymi na wstyd w środowisku kiboli i
obniżenie jej wartości w chuligańskiej hierarchii. W wyniku takiego myślenia, kibole wierzą, że agresja buduje pozycję klubu a przy tym poczucie własnej wartości. Dodatkowym
paliwem, podsycającym agresję kibiców jest fakt medialnego zainteresowania ich poczynaniami. Bycie w centrum społecznej uwagi skutkuje przekonaniem szalikowców o ich
sile i możliwości „twórczego” współkreowania najistotniejszych wydarzeń przekazywanych do publicznych wiadomości.
Mówiąc o szalikowcach nie można pominąć faktu, że chociaż stopień wewnętrznej
organizacji grup pseudokibiców jest luźny, obowiązuje ich pewna hierarchizacja. Znajduje
ona swoje odzwierciedlenie w określonej strukturze. Na jej szczycie można wyróżnić „starszyznę” odpowiedzialną za wyznaczanie celów, tworzenie strategii i taktyki działania oraz
wewnętrzną integrację grupy. Od pewnego czasu coraz bardziej istotnym elementem struktury pseudokibiców stają się „kwatermistrzowie” (ludzie zaplecza). Są to dobrze sytuowani
osobnicy, mający zamożnych rodziców, nieźle płatną pracę lub posiadający pieniądze z nielegalnej działalności. Dzięki nim grupa posiada środki na finansowanie swojej aktywności
oraz udziela pomocy i wsparcia dla ważnych swoim członków, którzy znaleźli się w trudnej
sytuacji życiowej lub prawnych tarapatach. Są oni również odpowiedzialni za organizację i
dostarczenie niezbędnego sprzętu bojowego dla „żołnierzy”. Tę ostatnią, najbardziej rozbudowaną warstwę tworzą: „nowicjusze”, „ultrasi”, „chuligani”, „zwiadowcy” i „hoolsi”. Na
samym jej dole znajdują się szalikowcy nowicjusze, którzy zwykle nie angażują się w agresywne akcje w trakcie trwania imprezy sportowej. Dla nich zawody to „moda”, sposób na
zabicie nudy, spędzenie wolnego czasu. Swoją obecność na stadionie demonstrują poprzez
skandowane niewybredne okrzyki i różnego rodzaju przyśpiewki. Rzadko angażują się w
bezpośrednie burdy, a jeśli biorą w nich udział to stanowi to zwykle następstwo działań
obronno-odwetowych. Osoby wchodzące w skład tej grupy to zwykle najmłodsi uczestnicy
szalikowców, którzy swoją „karierę" rozpoczynają w wieku 12 -14 lat.
Nad nowicjuszami zwanymi też małolatami znajdują się chuligani. Ich pobyt na stadionie determinuje z jednej strony chęć uczestnictwa w widowisku sportowym (śledzenie
wydarzeń sportowych), z drugiej przemożne nastawienie na wandalizm i wywoływanie
awantur. Aktywność przedstawicieli tej grupy w wszczynanych zadymach ma charakter
zarówno ofensywny jak i zabezpieczająco-defensywny. Ciekawą kategorią wśród szalikowców są ultrasi. Cechuje ich znaczny stopień identyfikacji z klubem i mniejsza skłonność do wybryków chuligańskich. W swojej działalności koncentrują się na urozmaicaniu i
oprawie imprezy. W trakcie widowiska odpalają petardy, race, fajerwerki. Rozkładają
transparenty, emblematy, powiewają chorągwiami i flagami odwołującymi się do barw i
znaków klubowych. Ich obecność podkreśla bojowy charakter danej grypy oraz stanowi
znak identyfikacyjny w czasie imprezy, zarówno u siebie jak i na wyjeździe.
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P. Piotrowski, dz. cyt., 2003, s. 8.

Na samym szczycie szalikowców żołnierzy znajdują się holsi. Stanowią oni elitarną
bojówkę i najtrafniej odpowiadają obiegowemu określeniu pseudokibic. Dla grupy tej nie ma
żadnego znaczenia przebieg samego widowiska a identyfikacja z drużyną (klubem) ma charakter czysto instrumentalny. Motywem ich działania jest żądza niebezpieczeństwa i chęć
zaspokojenia mocnych przeżyć. Ich żywiołem jest ryzyko niszczenie oraz walka niezależnie,
kiedy, gdzie i z kim. W niektórych grupach szalikowców można też spotkać zwiadowców,
którzy tworzą bank informacji o przeciwniku i są odpowiedzialni za dywersję.
2. Chuligaństwo stadionowe a regulacje prawne
W zapewnieniu bezpieczeństwa na stadionach istotne znaczenie odgrywa prawo. Do
najważniejszych aktów regulujących powyższą materię na płaszczyźnie międzynarodowej
zaliczyć należy uchwaloną przez Radę Europy i ratyfikowaną przez Polskę Europejską
Konwencję nr 12026 w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych,
a w szczególności meczów piłki nożnej oraz Decyzję Rady UE z dnia 25 kwietnia 2002r.
dotyczącą bezpieczeństwa w związku z meczami piłki nożnej o charakterze międzynarodowym.
Impulsem do wydania Konwencji były tragiczne wydarzenia na stadionie Heysel, do
których doszło w 1985 roku przed finałowym meczem o piłkarski Pucharu Europy pomiędzy drużynami Liverpoolu FC i Juventusu Turyn. Zgodnie z treścią art. 1 Konwencji, ma
ona głównie charakter prewencyjny i zobowiązuje strony do zapobiegania i kontrolowania
zjawiska przemocy i wybryków widzów przede wszystkim w czasie meczów piłki nożnej.
Strategiczną dla tworzenia mechanizmów zwalczania patologicznych zjawisk podczas
wydarzeń sportowych jest treść artykuł 3 Konwencji, który zawiera katalog środków działania. Na ich podstawie z jednej strony zobowiązano sygnatariuszy do zatrudniania odpowiednich sił porządkowych dla przeciwstawienia się aktom przemocy i wybrykom chuliganów stadionowych, z drugiej zażądano od Policji ścisłej współpracy między poszczególnymi jej ogniwami celem ograniczenia skali zjawiska. Przewidziano także możliwość stosowania kar lub innych prawno-administracyjnych środków wobec osób winnych naruszeniu ładu i porządku dotyczących imprez sportowych włącznie z zastosowaniem zakazu
stadionowego, usunięcia z imprezy lub zakazu wstępu na mecz. Podmioty odpowiedzialne
za organizację imprezy masowej w myśl Konwencji powinny również zadbać, aby materiały użyte do budowy i rozplanowanie stadionów uwzględniały bezpieczeństwo widzów,
zapobiegały atakom agresji, umożliwiały podjęcie szybkich i skutecznych działań przez
służby porządkowe i Policję. W Konwencji wskazywano również na potrzebę rozdzielenia
kibiców przeciwnych drużyn poprzez przydzielenie im oddzielnych sektorów, prowadzenie kontroli zapobiegającej wnoszeniu na stadion niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów
czy też na konieczność wyposażania obiektów w skuteczny system informowania publiczności. Analizując zapisy Konwencji w największym skrócie można powiedzieć, że jej podstawowy cel ma charakter prewencyjny i zobowiązuje strony do zapobiegania oraz kontrolowania zjawiska przemocy stadionowej. Wytycza ona również główne kierunki działań
oraz stwarza ogólne ramy dla rozwiązań szczegółowych przygotowywanych przez poszczególnych jej sygnatariuszy. Co do Decyzji UE 2002/348/WSiSW, na jej podstawie
członkowie wspólnoty zobowiązani zostali do utworzenia narodowego punktu informacyj26
European Convention on Spectator Violence and Misbehaviour at Sports Events and in particular at Football Matches, CETS No.:120. Polska ratyfikowała Konwencję w 1995r., Europejska
Konwencja w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, Dz. U. Nr 129, poz. 625 z dnia 17 listopada 1995r.
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nego o charakterze policyjnym. Punkty te uczyniono odpowiedzialnymi za koordynację
oraz ułatwianie wymiany informacji policyjnych w zakresie meczów piłki nożnej o charakterze międzynarodowym oraz rozwijanie międzynarodowej współpracy.
Z perspektywy krajowej systemową regulacją mającą na celu ograniczenie chuligaństwa stadionowego jest ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych27 z 2009 roku. W
swoich dziesięciu rozdziałach określa ona podmioty zaangażowane w bezpieczeństwo
imprez masowych28 jak również definiuje najistotniejsze pojęcia, zawierając także te, które
dotychczas pozostawały w sferze przepisów prawa europejskiego i terminologii organizacji i związków sportowych. Akt ten ponadto precyzuje zasady postępowania konieczne do
zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych, warunki bezpieczeństwa imprez masowych, zasady i tryb wydawania zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych, zasady
gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych,
zasady odpowiedzialności organizatorów za szkody wyrządzone w związku ze zorganizowaniem imprez masowych.
Z ustawy wynika, że obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej spoczywa przede
wszystkim na jej organizatorze, który aby ją przeprowadzić musi uzyskać stosowne zezwolenie29. Otrzymanie go wiąże się z koniecznością spełnienia wielu warunków i wymogów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie,
ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia pod względem medycznym, czy zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym
obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi30.
Odpowiedzialność organizatora jest jednak w pewnym stopniu ograniczona z punktu
widzenia miejsca i czasu, to jest obowiązuje ona od chwili udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom do momentu jego opuszczenia przez uczestników imprezy. W praktyce
organizator wyznacza służby porządkowe i informacyjne, które mają dbać o kwestie bez-

27

Tekst jednolity obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 5 kwietnia 2013r. (Dz. U. 2013, poz. 611).
W rozumieniu Ustawy imprezą masową jest impreza masowa artystyczno-rozrywkowa i masowa impreza sportowa, w tym mecz piłki nożnej, z ustawowymi wyłączeniami. Pojęcie imprezy
masowej nie obejmuje imprez organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach,
kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki, w szkołach i placówkach oświatowych, w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, dla sportowców niepełnosprawnych, nieodpłatnych o charakterze rekreacji ruchowej oraz imprez zamkniętych dla pracowników- patrz art. 3 ustawy o.b.i.m.
29
Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, zwanym dalej
„organem”, jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce
przeprowadzenia imprezy masowej (art. 24 ustawy o.b.i.m.).
30
W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o b.i.m. organizator zapewnia: 1) spełnienie wymogów
określonych, w szczególności, w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i
przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej; 2) udział służb porządkowych, służb
informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa; 3) pomoc
medyczną; 4) zaplecze higieniczno-sanitarne; 5) wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg
umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji; 6) warunki do zorganizowania
łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej; 7) sprzęt
ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia imprezy masowej w
zakresie działań ratowniczo-gaśniczych; 8) wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących
zabezpieczeniem imprezy masowej.
28
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pieczeństwa w czasie i miejscu przeprowadzania imprezy masowej31. Na tę okoliczność
służbom tym prawodawca w artykułach 19-22 ustawy o.b.i.m. przyznał szereg uprawnień
obejmujących m.in.: prawo odmowy wstępu niepożądanym jednostkom na imprezę, legitymowania osób, przeglądania zawartości bagaży i odzieży, sprawdzania uprawnień do
uczestniczenia w imprezie masowej, usuwania osób z imprezy, wydawania poleceń porządkowych, ujmowania osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz jednostek dopuszczających się czynów zabronionych. Służby te
uprawnione są także do użycia środków przymusu bezpośredniego celem wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania oraz w sytuacji odpierania bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub swoją wolność bądź innej osoby.
Ważnym czynnikiem mającym za zadanie poprawę bezpieczeństwa imprez masowych jest uprawnienie organizatora (a niekiedy jego obowiązkiem32) do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk33.
Oprócz organizatora imprezy obowiązek jej „zabezpieczania” spoczywa również na
podmiotach władzy samorządowej (wójt, burmistrz, prezydent miasta), wojewodach, Policji, państwowej Straży Pożarnej, służbach opieki medycznej, a w razie potrzeby, także
innych właściwych służbach i organizacjach. W tym kontekście powiedzieć należy, że
szczególne kompetencje zostały przyznane w art. 34 ustawy o.b.i.m. wojewodzie, który w
przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, może zakazać
przeprowadzenia imprezy z udziałem publiczności oraz wprowadzić na czas określony lub
nieokreślony zakaz przeprowadzania przez organizatora na terenie województwa imprez
masowych. Wojewoda może, w drodze decyzji administracyjnej, przerwać także trwającą
imprezę masową, jeżeli jej dalszy przebieg może zagrozić życiu lub zdrowiu osobom albo
mieniu w znacznych rozmiarach, a działania podejmowane przez organizatora są niewystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Jakkolwiek postanowienia ustawy w całości odnoszą się do imprez sportowych34, w
tym meczów piłkarskich35, to te ostatnie zostały potraktowane w sposób wyjątkowy i po-

31

K. Milka, Odpowiedzialność prawnokarna organizatora za bezpieczeństwo imprezy masowej [w:]
Prawnokarna ochrona imprez sportowych w związku z Euro 2012, red. M. Kopeć, Lublin 2012, s.312.
32
Art. 11, ust 8 - Organizator imprezy masowej przeprowadzanej na stadionie, w obiekcie lub na
terenie, o których mowa w ust. 4 art. 11, oraz organizator imprezy masowej podwyższonego ryzyka
utrwala przebieg tej imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk ( art. 11, ust 4 - Wojewoda w uzgodnieniu z komendantem wojewódzkim
(Komendantem Stołecznym) Policji i z komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej,
oraz po zasięgnięciu opinii właściwego polskiego związku sportowego, sporządza wykaz stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe. Umieszczenie w wykazie określonego stadionu,
obiektu lub terenu następuje w drodze decyzji administracyjnej.
33
Szczegóły w zakresie miejsc na stadionach, w obiektach lub terenach umieszczonych w wykazie, których dotyczy obowiązek utrwalania przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk oraz sposobu przechowywania materiałów zgromadzonych podczas
utrwalania przebiegu imprezy zostały określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 10.01.211 w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U.
Nr 16, poz. 73).
34
Masowa impreza sportowa – należy przez to rozumieć imprezę masową mającą na celu
współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na:

309

świecono im odrębny rozdział. Wynika to z faktu, że ten rodzaj współzawodnictwa sportowego wymaga szczególnej uwagi i dbałości ze względu na niesione ze sobą zagrożenia.
Najważniejsze postanowienia dotyczące tego typu imprez, obejmują choćby: obowiązek
zapewnienia identyfikacji osób uczestniczących w imprezie, wyposażenie obiektów wykorzystywanych do prowadzenia rozgrywek w ramach ligi zawodowej w kompatybilne między sobą elektroniczne systemy identyfikacji osób, służące do sprzedaży biletów, kontroli
przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu oraz kontroli dostępu do określonych
miejsc, czy też stosowania zakazu klubowego, który pozwoli organizatorom meczów piłki
nożnej na eliminację z terenu imprezy potencjalnych „przestępców stadionowych”.
Dopełnieniem ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych są przepisy karne, w
których oprócz penalizacji negatywnych zachowań uczestników imprez, także zawarto
sankcje dla osób odpowiedzialnych za nieprawidłową organizację imprez masowych36. W
przypadku tych pierwszych w rozdziale 9 ustawy, obok szeregu wykroczeń przewidziano
trzy przestępstwa opisane w art. 59-61 (patrz tabela 4). Jednocześnie za czyny zabronione
określone w art. 59 i 60 sąd oprócz przewidzianych sankcji dla danego typu czynu dodatkowo na podstawie art. 66 tej samej ustawy nakłada środek w postaci zakazu wstępu na
imprezę masową – zakaz stadionowy.

a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez
organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami
dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub
innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300,
b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych
przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000 – patrz art. 3 ust 4 ustawy o b.i.m.
35
Meczu piłki nożnej – należy przez to rozumieć masową imprezę sportową mającą na celu
współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowaną na stadionie lub w innym obiekcie
sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie
z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi
nie mniej niż 1000- patrz art. 3 ust 4 ustawy o b.i.m.
36
Z punktu widzenia znamion występku zawartych w art. 58 ustawy, nieprawidłowość przeprowadzenia imprezy przez organizatora może obejmować trzy przypadki: organizację imprezy bez wymaganego zezwolenia, organizację imprezy niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu oraz organizację imprezy wbrew wydanemu zakazowi. Za organizowanie imprezy masowej bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu albo przeprowadza ją wbrew wydanemu zakazowi, przewidziano grzywnę nie mniejszą niż 240 stawek dziennych, karę ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Natomiast za organizację imprezy masowej, przy
braku zachowania wymogów i warunków bezpieczeństwa określonych w art. 5 ust. 2 lub w art. 6 ust. 1,
sprawca podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych.

310

Tabela 4 -Przestępstwa wymienione w przepisach karnych ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
Art. 59. 1. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia
21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576), wyroby pirotechniczne,
materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
2. Sąd może orzec przepadek przedmiotów, o których mowa w ust. 1, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.
Art. 60. 1. Kto w czasie trwania masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej,
wdziera się na teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe, albo wbrew żądaniu
osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180
stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
1a. Kto w czasie trwania imprezy masowej wdziera się na teren obiektu lub na teren, gdzie
prowadzona jest impreza masowa albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego
nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do roku.
2. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie
dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie,
gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca
przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
3. Karze, o której mowa w ust. 2, podlega ten, kto w czasie i w miejscu trwania imprezy
masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej.
4. Jeżeli sprawca, dopuszczając się czynów określonych w ust. 1–3, używa elementu
odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Art. 61. Kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej prowokuje kibiców
do działań zagrażających bezpieczeństwu tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż
180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności.
Źródło: Dz. U. 2013, poz. 611

Jeśli chodzi o same wykroczenia (patrz tabela 5) ustawa o bezpieczeństwie imprez
masowych przewiduje sześć przewinień (art. 54-57a)37, wchodzących w zakres pozakodeksowego prawa wykroczeń oraz pięć czynów zaczerpniętych z kodeksu wykroczeń - enumeratywnie wskazanych w art. 65 ust. 2 ustawy38.
Katalog czynów przedstawiony w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych nie
jest zestawieniem wyczerpującym. Część przepisów prawnokarnych dotyczących zacho37

Ustawodawca sankcjonuje wymienione zachowanie karą ograniczenia wolności lub grzywny
nie niższej niż 2000 zł. Dodatkowo sąd nakłada na sprawcę środek karny– zakaz wstępu na imprezę
masową podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
38
W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w art. 50, 51, 52a, 124 lub 143 Kodeksu
wykroczeń, lub o którym mowa w art. 54–56 niniejszej ustawy, popełnione w związku z masową
imprezą sportową, w tym meczem piłki nożnej, sąd orzeka środek karny zakazu wstępu na imprezę
masową na okres od 2 do 6 lat.
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wań, które mogą wydarzyć się na stadionach jest zawartych również w kodeksie karnym
oraz w kodeksie wykroczeń np. niszczenie mienia, naruszenie nietykalności cielesnej,
udział w bójce lub pobiciu, publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa, znieważenie innej osoby. Są to jednak czyny, które de facto mogą mieć miejsce wszędzie a nie
tylko na stadionie czy też w jego obrębie.
Tabela 5 - Podział wykroczeń zawartych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych
Wykroczenia pozakodeksowe opisane w Wykroczenia wyszczególnione w art. 65
ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
• niewykonanie poleceń służb porządko• nieopuszczanie zbiegowiska (art. 50
wych i informacyjnych (art. 54 ust. 1),
• przebywanie w miejscu nieprzeznaczo- kw.),
nym dla publiczności lub w niewłaściwym
• zakłócenie porządku publicznego (art. 51
sektorze (art. 54 ust. 2 pkt. 1 i 2),
• niewykonanie poleceń wydanych przez kw.),
Policję i Żandarmerię Wojskową (art. 55),
• wnoszenie lub posiadanie napoi alkoho- • nawoływanie do przestępstwa (art. 52a
kw.),
lowych (art. 56),
• naruszenie zasad przekazywania infor• niszczenie cudzej rzeczy (art. 124 kw.),
macji (art. 57),
• używanie elementu maskującego w cza• uniemożliwienie korzystania z urządzeń
sie masowej imprezy sportowej (art. 57a)
użytku publicznego (art. 143 kw.).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Dz. U. 2013, poz. 611

3. Zapobieganie chuligaństwu stadionowemu w profilaktyce programowej
Analiza naukowych i specjalistycznych opracowań podpowiada, że zapewnienie
bezpieczeństwa uczestnikom masowych imprez sportowych to przedsięwzięcie wymagające realizacji wielu zadań zdecydowanie wykraczających poza tworzenie prawa, czy podejmowanie doraźnych działań i interwencji w czasie trwania widowiska. Ważnym aspektem tej walki jest inicjowanie szeroko pojętej profilaktyki.
Na podstawie historycznych inferencji można podzielić metody zapobiegania i
zwalczania chuligaństwa na pozytywne i negatywne. Do pierwszej wymienionych grup
należą oddziaływania, które przyczyniają się do powstania i wzmocnienia kulturalnych
wzorów zachowania kibiców, m.in. takie jak: fan coaching, spotting, stewarding, przyjazna i bezpieczna infrastruktura stadionowa39, czy szeroko pojęta profilaktyka (np. akcje,
kampanie medialne, programy, edukacja, treningi umiejętności społecznych, itp.). Do drugiej kategorii kwalifikują się rozwiązania, które nie docierają bezpośrednio do korzeni
chuligaństwa. Można do nich zaliczyć m.in. prawną „represję”, siłową konfrontację, monitoring stadionowy, operacyjną inwigilację grup pseudokibiców oraz medialną stygmatyzującą chuliganów stadionowych zakłócających ład i porządek publiczny. Wśród profilaktycznych działań zwalczających chuligaństwo stadionowe istotne miejsce zajmuje aktyw39

W. Kołacz, Wpływ metod zapobiegania i zwalczania chuligaństwa futbolowego na zachowania kibiców, [w:] Społeczne zmagania ze sportem, red. Ł. Rogowski, R. Skrobecki. Poznań 2011,
s.277-278.
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ność o charakterze programowym. Podejmowana jest ona przez wiele różnych instytucji,
organizacji, stowarzyszeń i podmiotów zarówno w skali mikro, jaki i makro.
Za strategiczny program dotyczący poprawy organizacji i bezpieczeństwa na polskich stadionach należy uznać „Program Ministra Sportu i Turystyki KIBICE RAZEM”40.
Idea i założenia programu oparte zostały na doświadczeniach z realizowanego projektu o
tej samej nazwie uruchomionego przez ministerstwo w ramach przygotowań do przeprowadzenia w Polsce i Ukrainie turnieju finałowego UEFA EURO 2012. Program ma charakter wieloletni i został zaplanowany na lata 2016-2018. Zakłada on ścisłe partnerstwo
organów władzy centralnej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych z fanami imprez sportowych. W swojej koncepcji projekt ma charakter otwarty – to jest nie wyklucza
żadnej z grup kibicowskich, proponując jednocześnie pozytywną alternatywę dla kultury
przemocy. Polega na stworzeniu krajowej sieci ośrodków lokalnych dla klubów uczestniczących w rozgrywkach piłkarskich, w celu zwiększenia ich oddziaływania na środowisko
kibiców. Podstawowym podmiotem organizacyjnym programu jest lokalny ośrodek dla
kibiców, natomiast zasadniczymi celami Programu KIBICE RAZEM jest:
1. Aktywizacja środowisk kibicowskich w kierunku działań społecznych i włączenia kibiców w środowisko lokalne.
2. Demokratyzacja, modernizacja i profesjonalizacja struktur stowarzyszeń kibicowskich.
3. Kształtowanie postaw pozytywnego kibicowania
4. Otwarcie stadionów na nowe grupy społeczne i włączenie do środowiska kibiców
grup uprzednio wykluczonych
5. Aktywizacja kibiców niepełnosprawnych, poprzez m.in. zachęcanie i tworzenie
warunków dla tej grupy kibiców do budowania struktur formalnych(np. stowarzyszeń),
nawiązywania współpracy podmiotami odpowiedzialnymi za organizację i bezpieczeństwo
imprez sportowych w celu likwidowania barier dla uczestnictwa osób niepełnosprawnych
w imprezach sportowych, zmianę społecznego wizerunku kibiców i minimalizowanie
uprzedzeń stosunku do tej grupy społecznej.
6. Zmiana nastawienia decydentów do środowisk kibicowskich, wzrost zaufania
oraz nawiązanie dialogu i współpracy pomiędzy tymi stronami41.
Oprócz ministerialnego projektu, interesującą ofertę stanowi program pn. „Bezpieczny i Przyjazny Stadion”. Głównym dążeniem przedsięwzięcia jest wykształcenie właściwych, pożądanych postaw u młodego człowieka oraz nauczenie go zachowań odpowiednich i niezbędnych dla właściwego dopingowania sportowego (kibicowania). W programie biorą udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych (ogólnokształcących, zawodowych). Autorzy programu
wychodzą z założenia, że im bardziej „wyjdzie się w stronę” dzieci i młodzieży, naprzeciw
ich oczekiwaniom, im bardziej zbliży się do nich, pozna ich świat i poświęci się im czas w
ich miejscach pracy (szkołach), tym efektywność wszelkich działań jest większa. Dlatego
też proponują, aby wejść do szkół i tam spotkać się z dziećmi i młodzieżą – obecnymi i
przyszłymi kibicami42.
Program realizowany jest w trzech modułach tematycznych (patrz tabela nr 6), wynikających z przyjętej misji i idei programu.
40

Program został wprowadzony do realizacji na mocy Decyzji MSiT nr 28 z 28 września 2015 roku.
„Program Ministra Sportu i Turystyki KIBICE RAZEM”. Warszawa 2015, s. 5-6.
42
A. Wróblewski, K. Sośniak, Program edukacyjny „Bezpieczny i Przyjazny Stadion”. Katowice
2008, s. 3.
41
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Tabela 6 – Moduły programu „Bezpieczny i Przyjazny Stadion”
Zadania z tego modułu poruszają tematykę związaną z samą imprezą, w tym imprezą sportową, miejscem, w którym najczęściej
I. Masowe imprezy są one organizowane (stadion) oraz bezpieczeństwem i ochroną,
czyli z warunkami zapewniającymi bezpieczny udział w imprena stadionie
zie, a także kwestię konsekwencji prawnych wynikających z
łamania zasad tego bezpieczeństwa.
Zadania usytuowane w tym module polegają na poszerzaniu
przez uczestników wiedzy na temat kultury fizycznej w tym w
II. Sport i sportowcy szczególności zjawisk związanych ze sportem oraz umożliwią im
rozwój i doskonalenie motoryczności w dyscyplinach: piłka nożna, halowa piłka nożna, futsal, piłka siatkowa, unihokej.
Zadania z tego modułu polegają na promowaniu zdrowego stylu
III. Kibicowanie i życia, nauczeniu gier i zabaw wykorzystywanych w zorganizowanym dopingowaniu sportowym (kibicowaniu) oraz na profikibic
laktyce zachowań pojawiających się u pseudokibiców.
Źródło: Program edukacyjny „Bezpieczny i Przyjazny Stadion”. Katowice 2008, s. 4

Kształtowaniu bezpiecznych postaw i pożądanych zachowań na stadionach służy
także projekt pt. „Jestem Fair”. Program został zainicjowany w 2009 r. przez Uniwersytet
Łódzki, który otrzymał wsparcie od władz Łodzi oraz MSWiA. Jego celem jest propagowanie idei fair play w sporcie, na stadionie i w życiu, jako edukacyjnego elementu zwalczania rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu. Ma on także za zadanie upowszechnianie
postawy większego zrozumienia dla innych kultur i wyznań oraz większej tolerancji wśród
dzieci kończących szkołę podstawową mieszkających w Łodzi – w okolicy stadionów:
ŁKS i Widzew oraz Śródmieściu43. Wizję projektu, jego misję i rozmach dostrzeżono nie
tylko w regionie łódzkim. Zaowocowało to m.in. nominowaniem programu do Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA)44. Równie ciekawym
pomysłem jest program "Kibic na 6". Ideą projektu jest wdrożenie skutecznych metod
pracy z młodzieżą, tak by zmieniła się ich postawa i wzór zachowania podczas zawodów
sportowych. Program zawiera elementy edukacyjne i sportowe. W ramach programu opracowano schematy lekcji wychowawczych i działań, które można podejmować wśród gimnazjalistów, aby w sposób interesujący przekonać potencjalnych widzów imprez masowych do właściwej postawy w trakcie widowisk sportowych45. Głównym celem projektu
jest wypracowanie wśród uczniów modelu kulturalnego kibicowania poprzez promowanie
aktywnego uczestnictwa w imprezach sportowych wolnych od przemocy. Odbiorcami
programu są uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrektorzy placówek oświatowych, pedagodzy i psychologowie z lubuskich szkół. Do promowania projektu zaangażowali się przedstawiciele największych klubów sportowych z województwa lubuskiego oraz Polski Komi43

Realizatorami programu są Pracownia Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ, studenci kierunku pedagogika ze specjalnością pedagogika kultury fizycznej
i zdrowotnej Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ, piłkarze ŁKS i Widzew, Stowarzyszenie Projekt
Polska i Komenda Miejska Policji w Łodzi.
44
http://wiadomosci.onet.pl/lodz/lodz-program-jestem-fair-na-stale-w-gimnazjach (pobrano
30.11.2015r.).
45
http://gorzow.wyborcza.pl/gorzow/1,35211,15345709,Jak_wychowac_kibica_na_szostke (pobrano 30.11.2015r.).
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tet Olimpijski. Projekt otrzymał także wsparcie od znanych sportowców na czele z Robertem Korzeniowski, Tomasz Kucharskim i Sebastianem Świderskim.
Zarówno program „Bezpieczny i Przyjazny Stadion”, jak i projekt „Kibic na 6” czy
„Jestem Fair”, mają w kraju licznych swoich naśladowców, którzy w analogicznym zakresie i na podobnych zasadach próbują wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w trakcie imprez sportowych. Naturalnie nie sposób w tym miejscu odnieść się do wszystkich realizowanych w tej dziedzinie programów. Nie można jednak pominąć głównego animatora
omawianej aktywności, jakim jest Policja46. Formacja ta od wielu lat tworzy własne autorskie projekty zarówno na szczeblu krajowym, regionalnym, czy lokalnym. Podstawowym
przedsięwzięciem w tym obszarze jest ogólnopolski program edukacyjno-alternatywny pt.
„Jestem Kibicem przez duże „K”47. Zaplanowano w nim działania oparte na dwóch strategiach profilaktycznych: strategii edukacyjnej i strategii alternatywnej. Program zakłada
zarówno wykorzystanie oddziaływań nastawionych na kształtowanie postaw prospołecznych dzieci i młodzieży poprzez aktywność sportową i rekreacyjną, jak i zintegrowanie
środowisk lokalnych wokół idei uczestnictwa w aktywności sportowej. W opinii jego
twórców projekt uczy szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowywania się do życia
w społeczności lokalnej. Jego intencją jest również podniesienie poziomu świadomości
zarówno w zakresie wpływu negatywnych zachowań na własny wizerunek, wizerunek
kibica oraz lokalnego klubu sportowego. Ponadto program wyposaża w wiedzę dotyczącą
znaczenia dla człowieka zdrowego i aktywnego stylu życia, a także istoty aktywności ruchowej dla przeciwdziałania negatywnym zachowaniom. Stwarza również możliwość ćwiczenia wśród jego uczestników nowych konstruktywnych form myślenia i reagowania, a
także daje okazje do badania osobistego systemu przekonań, postaw i nastawień emocjonalnych, które inicjują i wzmacniają stosowanie agresji przez “pseudokibiców”48.
Zadaniem wyszczególnionego i wielu innych podobnych mu projektów jest stworzenie uczestnikom widowisk sportowych właściwej perspektywy ich odbioru oraz wypracowanie pożądanego (prospołecznego) algorytmu reakcji do zaistniałych zdarzeń w obrębie imprez masowych. Zwykle kierowane są one do młodych odbiorców, a nadrzędnym
celem podejmowanych starań jest nauczenie dzieci i młodzież kulturalnego dopingowania,
zaszczepienie w nich chęci do aktywnego spędzania czasu oraz uczynienie ze stadionu czy
hali sportowej miejsca, gdzie całe rodziny będą mogły spędzać kulturalnie i bezpiecznie
swój czas wolny.

46

Policja jest ustawowo zobowiązana do podejmowania szeregu działań, mających efektywnie
zapobiegać popełnianiu przestępstw oraz zjawiskom kryminogennym. Ustawa o Policji, co do zasady, nie precyzuje sposobu realizacji przedmiotowej problematyki pozostawiając w tym zakresie
swobodę decyzji samej organizacji. Mając powyższe na uwadze oraz uwzględniając konieczność
zmniejszenia częstotliwości i skali występowania wydarzeń odbieranych społecznie za niepożądane,
Policja stworzyła wewnętrzny system stanowisk oraz przepisów podporządkowanych temu zagadnieniu. Jednym z nich jest zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z 28 września 2007 r.
(Dz.Urz. Nr 18, poz. 135 wraz z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu
działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji. W rozdziale trzecim
tego zarządzenia Komendant Główny Policji, określając zakres działania dla poszczególnych jednostek, precyzuje również ich zadania związane z profilaktyką i prewencją kryminalną.
47
Autorem projektu jest Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji.
48
Biuro Prewencji KGP, Program „Jestem Kibicem przez duże „K”. Warszawa 2011, s. 16.
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Wnioski
1. Kwestia zachowań agresywnych wśród kibiców jest zjawiskiem powszechnym i
stanowi poważny problem w skali całego kraju. Główną przyczyną tych zachowań jest
nagromadzona frustracji wśród młodych osób, która wynika z braku perspektyw życiowych i nasilających się problemów dnia codziennego.
2. Prowadzone działania na rzecz ograniczenia chuligaństwa stadionowego uznać
należy za mało efektywne. Wynika to przede wszystkim z braku zauważalnego spadku
liczby odnotowywanych incydentów oraz ze wzrostu zainteresowania młodych osób aktywnym udziałem w subkulturze szalikowców.
3. Impreza masowa o charakterze sportowym powinna być traktowana nie tylko,
jako potencjalne źródło problemów dotyczących naruszenia prawa oraz porządku lub bezpieczeństwa publicznego, ale jako wydarzenie, które pomimo potencjalnego ryzyka, służy
zaspokajaniu ważnych potrzeb społeczności lokalnej w tym o charakterze integracyjnym.
4. Konieczne jest zachowanie równowagi w zapewnieniu bezpieczeństwa imprez
sportowych. Większość uczestników wydarzeń sportowych to osoby respektujące reguły
prawne i uczestniczące w widowisku dla jego walorów sportowych. Dlatego też wszelkie
działania podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, w tym przeciwdziałania chuliganizmowi stadionowemu, powinny być proporcjonalne i zgodne z normami praw człowieka oraz swobodami obywatelskimi.
5. Organy ścigania nie mogą same zwalczać przyczyn, które powodują przemoc w
sporcie. Właściwym kluczem jest edukacja społeczeństwa w kierunku kształtowania probezpiecznych postaw oraz współpraca instytucji państwowych oraz organizacji sportowych w krzewieniu profilaktyki na rzecz przeciwdziałania przemocy, nietolerancji i ksenofobii na obiektach sportowych. W tym kontekście należy pogodzić się z tym, że proces
uwalniania stadionów wymaga czasu a budowa systemu bezpieczeństwa imprez masowych
musi kosztować i nie może być nakierowana jedynie na osiąganie doraźnych sukcesów.
Abstrakt
W artykule: „Pseudokibice piłkarscy zagrożeniem dla porządku i bezpieczeństwa
publicznego” autor przedstawia obraz subkultury szalikowców oraz charakterystykę jej
dewiacyjnych zachowań na arenach sportowych. Omawia ważniejsze zapisy stanowionego
prawa na rzecz ograniczania dewiacyjnych zachowań widowni sportowych a także opisuje
strukturę subkultury polskich szalikowców. Z zawartego podsumowania wynika, że proces
uwalniania stadionów od awantur pseudokibiców wymaga czasu, a budowa systemu bezpieczeństwa imprez masowych nie może być nakierowana jedynie na osiąganie doraźnych
sukcesów poprzez stosowanie głównie rozwiązań o charakterze karnym.
Słowa kluczowe: pseudokibic, chuligaństwo stadionowe, bezpieczeństwo.
Summary
In the article: “Football Hooligans as a threat of order and public safety” author shows
the image of hooligans subculture and characterises its deviant behaviours on sports arenas.
Discusses more important notations of civil law in favour of deviant behaviours among sports
audience limitation and describes the role of the police in mass events safety guarantee. From
included summary follows, that the process of releasing stadiums from football hooligan
brawls takes time and creating the mass event safety system can not be aimed only on reaching
interim successes by practising mainly criminal character solutions.
Keywords: football hooligan, stadium hooliganism, safety
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Katarzyna Bukowska

Pułapka naszej seksualności – negatywne skutki pornografii
Wprowadzenie
We współczesnym świecie, w zasadzie na każdym kroku docierają do nas bodźce o
charakterze erotycznym. W zasadzie bez przeszkód jesteśmy w stanie w prosty sposób
odnaleźć to, czego szukamy. Dzięki dostępowi do Internetu nie musimy za to płacić, mamy wgląd bez żadnych ograniczeń, bez względu na płeć, wiek, narodowość czy status materialny.Nawet jeśli tego nie pragniemy, możemy spotkać materiały pornograficzne choćby
w osiedlowym kiosku, jesteśmy równieżnarażeni na kontakt z nią także za pośrednictwem
telewizji np. w spotach reklamowych. Na materiały o treści pornograficznej możemy także
trafić zupełnie przypadkowo serfując po Internecie np. poprzez niechciane reklamy typu
plug-in czy poprzez błędne wpisanie adresu w oknie przeglądarki.Można zatem rzec, że
stosunkowo łatwa dostępność, a zwłaszcza narzucanie się pornografii, czyni człowieka
wielokrotnie jej odbiorcą, chociaż nie zawsze było to jego zamierzeniem. Przemiany zachodzące w technologii zwiększyły rozpowszechnianie się pornografii, przez co coraz to
bardziej dewiacyjne, pełne przemocy, nieprzyzwoite materiały przedostają się do naszego
otoczenia. Pornografia nie jest czymś nowym, alenigdy nie była tak agresywna i tak łatwo
dostępna jak teraz. Obecnie problem nadmiernego z niej korzystania stale narasta. Można
bez wątpienia stwierdzić, że w związku ze stosunkowo łatwym dostępem do mediów, w
Polsce od kilku lat rośnie pokolenie uczące się stosunku do sfery seksualnej z pornobiznesu. Z badań Komisji Europejskiej na temat nadużywania Internetu przez młodzież w Polsce i Europiewynika, że aż 67,3% badanych nastolatków w Polsce zetknęło się w Internecie z pornografią1. Zaś wyniki badań nad pornografią w percepcji młodzieży studenckiej
prowadzonych przez Katarzynę Charkowską-Giedrys (2013) dowodzą, że aż 93,3% mężczyzn i 44,87% kobiet przyznaje się do tego, że ogląda materiały pornograficzne2. To tylko
jedne z niewielu badań, które poruszają temat korzystania z pornografii, jednak dokonując
analizy dostępnych wyników różnych badań nad tym zjawiskiem zarówno w Polsce jak i
na świecie można bez wahania stwierdzić, że zasięg korzystania z pornografii jest ogromny. Problem pornografii jest zagadnieniem niezwykle obszernym, pragnę przybliżyć choć
w niewielkim stopniutematykę tego zjawiskapoprzez wyjaśnienie czym właściwie jest
pornografia. Ponadto pragnę ukazać jak nadużywanie pornografii wpływa na życie współczesnego człowieka oraz jaki obraz kobiecości i męskości kreuje świat pornografii.
1. Próba definicji pojęcia „pornografia”
Zajmując się problemem pornografii i jej wpływem na funkcjonowanie człowieka
nie sposób pominąć podstawowego problemu jakim jest definicja pojęcia. Jak dowodzi
literatura przedmiotu, pornografia jest problematycznym zagadnieniem. Nieustanie trwa
zacięta dyskusja na gruncie wielu dyscyplin naukowych na temat definicji pornografii jak i
jej oddziaływań i tego, co możemy uznać za pornograficzne. Jak dotąd wszelkie próby
jednoznacznego zdefiniowania pojęcia pornografii skończyły się fiaskiem. Nie ma jednej1
K. Makaruk., S. Wójcik., Raport EU NET ADB– Badanie nadużywania Internetu przez młodzież w Polsce i Europie. Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 2012 s. 7
2
K. Charkowska-Giedrys,. Pornografia w percepcji młodzieży studenckiej. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2013, s. 55

318

precyzyjnej definicji pornografii ani jednoznacznych wytycznych mówiących o tym, co
uznać można za pornograficzne. Tego co uznajemy za pornograficzne nie jesteśmy w stanie w sposób uniwersalny i precyzyjny określić, ponieważ jak twierdzą eksperci każda
społeczność, grupa społeczna czy nawet każdy człowiek posiada swoje wyobrażenie co
jest przez niego uznawane za pornografię, a co za erotykę, zaś granice między erotyką,
sztuką erotyczną, a pornografią są trudne do ustalenia. W słowniku współczesnego języka
polskiego odnajdujemy następującą definicję: „Pornografia to zdjęcia, filmy, przedstawienia teatralne, druki itp. eksponujące treści nieprzyzwoite, zwłaszcza sceny erotyczne, obliczone na wywołanie podniecenia erotycznego u odbiorców i na zysk materialny z ich rozpowszechniania”3. Podana definicja jest dla badaczy jednak zbyt ogólna.Idąc krok dalej,
Charkowska – Giedrys (2013) mówi, że współcześni badacze tego zjawiska zwracają uwagę na to, że wśród ujęć pornografii można wyodrębnić dwie koncepcje. Pornografia może
być określana jako: służąca wzbudzeniu podniecenia seksualnego, u odbiorcy przez prezentacje stosunku seksualnego czy nagości człowieka oraz jako nierzeczywisty, gorszący
lub/i obsceniczny sposób prezentacji seksu czy nagości4. Istnieje również spora część badaczy tego zjawiska, która nie podziela tego poglądu i uważa, że nie wszystko co wzbudza
podniecenie seksualne powinno być uznawane za pornograficzne, ponieważ istnieją np.
wartościowe dzieła literackie, które wzbudzają podniecenie seksualne, a mimo to trudno
by było uznać je za pornograficzne oraz, że nie wszystko, co można określić mianem pornografii wzbudza podniecenie seksualne5. Według Doroty Kornas Bieli (2006) w różnych
definicjach pornografii można zauważyć elementy wspólne, które mówią o tym, że obejmuje ona przedmioty takie jak obrazy, filmy zdjęcia czy rysunki, przedstawiające sceny
erotyczne, które zawierają obsceniczne i nieprzyzwoite treści, ich celem jest wywołanie
podniecenia seksualnego u odbiorców, naruszają godność osobową człowieka oraz zostały
wyprodukowane i są rozpowszechniane z chęci zysku6. Podane definicje pornografii oraz
ukazane cechy wspólne dają pewien obraz problematyki.W związku z występującymi
trudnościami co do definicji pojęcia, które zostały opisane powyżej Anna KrawulskaPtaszyńska (2003) proponuje następującą definicję: „za pornografię należy uznać wszystkie wytwory które koncentrują się na eksponowaniu aktywności seksualnej i/lub sfery
genitalnej, co do których możemy przypuszczać, ze zostały wykonane w celu wzbudzenia
seksualnego u określonego kręgu odbiorców, i które podniecenie rzeczywiście wywołują”7. Wydaje się, że tak zdefiniowana pornografia pozwala uniknąć pułapek wiążących się
z przyjęciem definicji, która zawęża problem pornografii tylko do intencji twórcy dzieła a
także pułapek związanych ze skoncentrowaniem się jedynie na odbiorcy ów dzieła. Na
podstawie przytoczonej definicji można zatem wyróżnić trzy kryteria, które świadczą o
tym, że materiał uznać można za pornograficzny:
• Zawiera nadmierną ilość treści seksualnych

3

B. Dunaj., Słownik współczesnego języka polskiego. Wilga, Warszawa 1996. s. 811
K. Charkowska-Giedrys., Pornografia w percepcji młodzieży studenckiej. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2013, s. 12
5
K. Imieliński., Psychofizjologiczne problemy seksualności. [w:] Seksuologia społeczna. Wybrane zagadnienia, Imieliński, K. (red.) Warszawa 1974, PWN, s. 107
6
D. Kornas-Biela., Niszczący wpływ pornografii. Wychowawca, 2006, nr 5, s. 12-15
7
A. Krawulska-Ptaszyńska., Psychospołeczne uwarunkowania korzystania z pornografii przez
mężczyzn Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2003, s. 12
4
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• Występuje w nim znaczna ilość treści o tematyce seksualnej pozwalająca na postawienie hipotezy, że wywołanie podniecenia seksualnego u określonej grupy odbiorców
było intencją twórcy dzieła
• W wyniku obejrzenia określonego materiału rzeczywiście u większości odbiorców
pojawia się podniecenie seksualne
Mimo tego, że pornografia jest obecnie powszechnym zjawiskiem to dalej jest definiowana w niezwykle płynny i ogólny sposób. Sądzę, przytoczone kwestie związane z
definiowaniem pornografii nie wyczerpują w dalszym ciągu tego tematu, ponieważ temat
występującej współcześnie pornografii obejmuje obszar niezwykle szeroki i bogaty pod
względem ilości, form i treści.
2. Nadużywanie pornografii
W dobie wszechobecnej pornografii istotnym zagadnieniem jest to, jak nadużywanie
pornografii wpływa na życie współczesnego człowieka. Niewątpliwie nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, że pornografia wywiera tylko negatywny wpływ lub tylko
wpływ pozytywny. Nie ma dla tych stwierdzeń jednoznacznych argumentów teoretycznych ani wypływających z wyników badań8. W związku z tym, że istnieje problem z określeniem precyzyjnej definicji pornografii, również badanie skutków jej nadmiernej konsumpcji nie jest łatwe. Większość przeprowadzanych dotychczas badań na temat wpływu
pornografii na człowieka skupia się przede wszystkim na osobie, która jest jej odbiorcą. To
właśnie osoba, której konkretne treści są prezentowane określa ostateczny kształt przekazu, interpretuje go i nadaje mu znaczenie. W tym miejscu można dojść do wniosku, że z
jednej strony to, co pornograficzne powinno być odgórnie jasno sprecyzowane, zaś z drugiej strony to właśnie osoba, której treści pornograficzne są prezentowane nadaje własne
znaczenia tym obiektywnym cechom i to ona sama decyduje o tym czy dany materiał uzna
za pornograficzny czy też nie. Mimo tego, że pornografia nie została jednoznacznie zdefiniowana, z pewnością wiemy, że istnieje i w pewnym stopniu oddziałuje na funkcjonowanie i życie człowieka, a nawet na jego rozwój psychoseksualny9. Według Victora Cline’a
(1996) pornografia ma wpływ na człowieka, zgodnie z istotą edukacji, która mówi, że to
co ludzie widzą lub czytają zawsze pozostawia w nich po sobie ślad w postaci wspomnień,
obrazów czy refleksji10. Badacz ukazując jak dotkliwe są skutki konsumpcji pornografii,
dostrzegł u swoich pacjentów, którzy nadużywali pornografii pewien syndromz czterema
charakterystycznymi objawami. Pierwszym z nich jest efekt uzależnienia. Zdaniem pacjentów Cline’a, od kiedy zaczęli interesować się pornografią, ich zaangażowanie w tym temacie sukcesywnie rosło i sięgali po coraz to nowe pisma czy video-kasety. Materiały te dostarczały im silnego pobudzenia płciowego, które najczęściej realizowali przez masturbację. Poza tym, ich wyobraźnię wypełniały silnie podniecające sceny, które często przywoływali w pamięci i rozwijali w formie ich własnych fantazji. Kolejnym objawem, który
dostrzegł badacz jest efekt eskalacji. Osoby badane z biegiem czasu zaczynały się rozglądać za coraz bardziej drastycznymi, wyrazistymi, dewiacyjnymi materiałami po to, by
utrzymać się na dotychczasowym poziomie pobudzenia. Odbijało się to również na ich
8

M. Budyn-Kulik., Psychologiczne i społeczne następstwa konsumpcji pornografii. [w:] Mozgawa M. (red.). Pornografia. Lex a WoltersKluwer bussines, Kraków 2010, s. 190
9
K. Charkowska-Giedrys., Pornografia w percepcji młodzieży studenckiej. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2015, s. 16
10
V. B. Cline., Skutki pornografii. Dowody eksperymentalne i kliniczne. Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa Oddział w Gdańsku, Gdańsk 1996, s. 14
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relacjach z kobietami, ponieważ wymuszali na partnerkach coraz bardziej dewiacyjne zachowania seksualnie, co w efekcie nierzadko prowadziło do rozpadu związku. Kolejnym
objawem dostrzeżonym u pacjentów przez Cline’a jest efekt tracenia wrażliwości. Materiały postrzegane wcześniej przez mężczyzn jako szokujące, nieprzyzwoite czy wręcz odrażające z czasem zaczynały się im wydawać możliwe do zaakceptowania.Ostatnim objawem
syndromu jest wzrastająca tendencja wcielania w życie. W związku z oglądanymi materiałami o treści pornograficznej, pacjenci coraz silniej odczuwali potrzebę praktykowania
widzianych zachowań takich jak ekshibicjonizm, współżycie grupowe, zadawanie bólu
partnerce lub sobie, gwałty czy współżycie z dziećmi11. Niezależnie od tego jak negatywne
skutki przynosiło badanym nadużywanie pornografii nie potrafili w żadensposób się od
niej uwolnić, ponieważ podejmując te zachowania często popadali w stan zależności.
Można zatem stwierdzić, że pacjentom nadużywającym pornografii towarzyszyły podobne
stany jak osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych. Pacjenci pragnęli coraz
większej ilości materiałów pornograficznych i lepszej ich jakości by utrzymać się na dotychczasowym poziomie pobudzenia, a ich zainteresowanie obiektem stale wzrastało. W
literaturze jesteśmy w stanie znaleźć wiele badań, które miały na celu określenie wpływu
nadużywania pornografii na człowieka. Na gruncie polskim wartymi uwagi są wyniki badań przeprowadzone przez Annę Krawulską-Ptaszyńską (2003) na próbie 232 respondentów płci męskiej zróżnicowanych pod względem wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania czy posiadaniem stałego partnera. Badaczka na podstawie szczegółowej analizy wyników doszła do następujących wniosków12 :
• Wzrost intensywności odczuwanej potrzeby seksualnej u mężczyzn prowadzi do
zwiększenia gotowości do korzystania z pornografii, przy czym nasilenie potrzeby seksualnej maleje wraz z wiekiem
• Mężczyźni korzystający z pornografii prowadzą bogatsze i bardziej urozmaicone
życie seksualne niż mężczyźni, którzy nie korzystają z pornografii
• Korzystanie z pornografii pojawia się przede wszystkim u mężczyzn, którzy mają
skłonność do uruchamiania innych zachowańautoseksualnych
• Mężczyźni, którzy korzystają z pornografii odczuwają znacząco niższy poziom
zadowolenia z jakości swojego życia seksualnego niż mężczyźni nie korzystający z pornografii
• Mężczyźni o wysokim nasileniu skłonności do przedmiotowego traktowania innych ludzi wykazują większą gotowość do sięgania po materiały pornograficzne
• Korzystanie z pornografii niej jest związane z poziom wykształcenia oraz z posiadaniem lub brakiem stałej partnerki
Mimowolnie nasuwa się wniosek, czy analogicznie jest w przypadku kobiet? Jak do
tej pory zjawisko korzystania z pornografii przez kobiety nie zostało dostatecznie zbadane
by móc wysuwać takie wnioski. Według nielicznych badań dotyczących reakcji kobiet na
pornografię, oglądanie materiałów o treści pornograficznej przyczynia się do pojawienia
się u nich emocji negatywnych, obniżenia pobudzenia seksualnego oraz niższej samooceny13. Omawiając zagadnienie nadmiernego używania materiałów pornograficznych warto
również zwrócić uwagę na konsekwencje kliniczne tego zjawiska, które przedstawia Fagan
(2010).Pierwsza z nich mówi o tym, że „istnieje większe prawdopodobieństwo, że osoby
11

Tamże, s. 23-24
A. Krawulska-Ptaszyńska., Psychospołeczne uwarunkowania korzystania z pornografii przez
mężczyzn. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2003, s. 175
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korzystające z pornografii zapadną na choroby przenoszone drogą płciową lub doprowadzą
do ciąży pozamałżeńskej”14. Może to mieć bezpośredni związek z tym, że w zdecydowanej
większości materiałów pornograficznych dochodzi do aktu seksualnego bez zabezpieczenia, ponadto z przypadkowymi partnerami, zatem może być to zachętą do tego typu kontaktów, co zwiększa ryzyko zakażenia się chorobami przenoszoną drogą płciową oraz bezpośrednio może prowadzić do poczęcia dzieci poza małżeństwem. Badacz mówi również o
uzależnieniu od pornografii przywołując szereg badań na ten temat. Jego zdaniem uzależnienie od pornografii prowadzi m.in. do niższej samooceny i zmniejsza zdolność radzenia
sobie w życiu społecznym jaki zawodowym15. Kolejną konsekwencją kliniczną nadużywania pornografii wymienianą przez autora jest związek pornografii z przemocą i agresją.
Autor powołuje się na wiele badań mówiących o tej zależności. Z otrzymanych rezultatów
jednego z nich wynika, że kiedy ludzie oglądają brutalną pornografię tj,. przedstawienia
gwałtulub tortur wyrażają większą skłonność do agresji seksualnej16. Możemy również
spotkać się z wynikami badań, które świadczą o nikłej zależności pomiędzy pornografią a
agresją, zatem nie ma jednoznacznych przesłanej świadczących jednoznacznie o wpływie
pornografii na zachowania agresywne. Na podstawie przytoczonych wyników badań jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, że pornografia ma bez wątpienia odciska swoje
piętno na odbiorcy, wywiera negatywny wpływ na człowieka zarówno w aspekcie jego
funkcjonowania jak i relacji z innymi ludźmi.
3. Szkodliwy wpływ pornografii na jednostkę i społeczeństwo
W literaturze odnaleźć można wiele badań na temat szkodliwości oddziaływania
pornografiina życie człowieka ( m.in. badania Erica Havelocka, Ernesta von den Haaga,
Zbigniewa Lwa-Starowicza, Arnolda Piontkowskiego, Marii Grzywak-Kaczyńskiej, Kazimierza Imielińskiego). Na ich podstawie Marian Filar (1977) pogrupował poglądy badaczy według dwóch kryteriów: jednostkowego i społecznego. Do grupy argumentów dotyczących szkodliwości oddziaływania materiałów pornograficznych względem jednostki
zalicza się między innymi17:
• wyzwalanie i dynamizacja popędu płciowego poprzez sztuczną stymulację
• możliwość zredukowania bądź całkowitego wygaśnięcia popędu seksualnego u
człowieka
• prowadzenie do samozadowolenia przez onanizowanie się
• propagowanie materiałów zastępujących realny akt seksualny prowadzi do powstania negatywnych napięć emocjonalnych (np. nerwice)
• napięcie emocjonalne wywołane odbiorem materiałów pornograficznych powoduje niebezpieczeństwo dla zdrowia fizycznego
• konfrontacja z obrazem seksualności powoduje wiele szkodliwych następstw w
sferze zdrowia psychicznego
• materiały pornograficzne wyzwalają fantazje, które są potem przenoszone do życia
codziennego
• konsumpcja materiałów pornograficznych wytwarza nawyk praktyk zastępczych
14

P. F. Fagan., Wpływ pornografii na małżeństwo, rodzinę i społeczeństwo. Wydawnictwo Fundacja „Głos dla życia”, Poznań 2010, s. 10
15
Tamże, s.12
16
Tamże, s.13
17
M. Filar., Pornografia. Studium z dziedziny polityki kryminalnej. Wydawnictwo Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1977, s. 93-94
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• materiały o treści pornograficznej wywołują w układzie przyczynowo- skutkowym
wiele rozmaitych zachowań i postaw antyspołecznych takich jak np. gwałty czy wymuszenia seksualne.
Argumenty, które przemawiają za społeczną szkodliwością materiałów pornograficznych stanowią m.in.18:
• uderzanie w społeczne kryteria „dobrego smaku”
• negatywny wpływ na moralność społeczeństwa
• wpływ na dezintegrację społeczeństwa
Przywołane przez badacza opinie w niejednakowym stopniu znajdują uzasadnienie
w rzeczywistości. Argumenty świadczące o szkodliwości materiałów pornograficznych na
jednostkę w dużej mierze zależą niejednokrotnie od indywidulanych cech osoby oraz wielu
czynników, które nie zostały nigdzie tutaj opisane, a które mogą mieć wpływ na szkodliwość chociażby np. wiek czy wykształcenie odbiorcy. Zaś da się zauważyć, że przytoczone argumenty szkodliwości względem społeczeństwa są zbyt ogólne. Jednak bez wątpienia
wszystkie wymienione wyżej argumenty z pewnością mają odzwierciedlenie w świecie
realnym.
O negatywnym wpływie pornografii na indywidulane i społeczne funkcjonowanie
człowieka mówi również wspominany wcześniej Patrick Fagan (2010), który zauważa
następujące zależności19:
• Pornografia silnie „wypacza” podejście jak i postawy względem aktu płciowego.
Mężczyzna, nałogowo oglądający pornografię, odznacza się wyższą tolerancją dla nienormalnych zachowań seksualnych, agresji na tle seksualnym, rozwiązłości, a nawet gwałtu.
Zaczyna również postrzegać kobietę jako obiekt służący do zaspokojenia seksualnego,
dający przyjemność.
• Pornografia jest bardzo uzależniająca. Ma to nawet podłoże biologiczne, ponieważuwalniany hormon (dopamina)podczas oglądania materiałów o pornograficznej treści
działa jako jeden z mechanizmów formujących ścieżkę transmisji do ośrodków w mózgu
odpowiedzialnych za odczuwanie przyjemności.
• Pornografia oddziałuje na emocjonalne życie ludzi.
Mężczyźni będący w związkach małżeńskich, którzy dotknięci są pornografią czują
sięmniej usatysfakcjonowani swoimi małżeńskimi relacjami płciowymi i mniej emocjonalnie związani ze swoimi żonami. Zaś żony uzależnionych od pornografii mówią o występującym braku zaufania i gniewie. Użytkowanie pornografii może prowadzić także do
niewierności, a w konsekwencji nawet rozwodu. Osoby będące w wieku dojrzewania, które korzystają z pornografiiczęsto mają poczucie wstydu, obniżone poczucie pewności siebie i swoistą niepewność seksualną.
Na podstawie przytoczonych spostrzeżeń jesteśmy w stanie powiedzieć, że pornografia oddziałuje w negatywny sposób zarówno na dorosłych i dzieci jak i na rodziny oraz
małżeństwa. Osobom dojrzewającym utrudnia rozwój zdrowej seksualności zniekształcając jej właściwy obraz, a dorosłym modyfikuje postawy względem seksu i burzy realia
społeczne.
Autorskie badania na temat odbioru pornografii i jej wpływu na człowieka prowadziła
wspominana wcześniej Katarzyna Charkowska-Giedrys (2003). Analizując wyniki badań
nad pornografią w percepcji młodzieży studenckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
18
19

Tamże, s. 94
Fagan, jw. s. 5
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w Olsztynie autorka doszła do wielu interesujących wniosków, między innymi do tego jakiego rodzaju negatywne skutki oddziaływania materiałów pornograficznych są dostrzegane
przez respondentów20. Jak się okazało skutki wskazanych przez osoby badane były bardzo
różnorodne. Autorka podzieliła je na 5 kategorii. Pierwsze z nich to zaburzenia natury psychicznej, gdzie respondenci wskazali miedzy innymi na zaburzenia emocjonalne i psychiczne czy kompleksy i niską samoocenę. Kolejną są zaburzenia w kontaktach intymnymi, do
których m.in. należą brak szacunku do partnera/partnerki, brak satysfakcji ze stosunku seksualnego czy zdrady. Następną kategorią są zaburzenia seksualne, gdzie znajdują się m.in.
przestępstwa na tle seksualnym, zboczenia i dewiacje seksualne. Natomiast w kategorii zaburzenia społeczne zostały wyodrębnione m.in. zgorszenie, przedwczesne inicjacje seksualne
czy korzystanie z usług prostytutek. Ostatnią zaś kategorię stanowią inne negatywne skutki
takie jak promowanie przemocy, dystrybucja pornografii czy chęć stworzenia własnego filmu porno. Wyniki badań przeprowadzonych przez badaczkę pozwalają na stwierdzenie, że
współczesny człowiek jest w pełni świadomy negatywnych następstw korzystania z pornografii. Wszystkie wskazane przez respondentów negatywne skutki pornografii należałoby
uznać za swego rodzaju zaburzenia, zaś ich przyczyną mogą być nie tylko materiały pornograficzne, lecz rozmaite patologie czy zagrożenia.
Z pomocą wyżej wniosków wyciągniętych przez badaczy na podstawie wieloletniej
praktyki zawodowej jak i wielu badań jesteśmy w stanie stwierdzić, że korzystanie z materiałów o treści pornograficznej niesie za sobą ogrom negatywnych skutków. Wymienione
argumenty o tym świadczące są jedynie pewną częścią szerokiego spektrum szkodliwych
oddziaływań materiałów pornograficznych na życie człowieka.
4. Obraz kobiecości i męskości
Istotnym aspektem towarzyszącym zjawisku pornografii jest obraz kobiecości i męskości. Świat pornografii zniekształca postrzeganie kobiet i mężczyzn. Kobietysą ukazywane jako prowokujące aktywność seksualną, bezbronne, podległe i uległe mężczyznom, z
wrodzoną, wręcz masochistyczną potrzebą doznawania przemocy i osiągające dzięki niej
satysfakcję seksualną21. Pornografia ukazuje seks jako grę, a jak wiadomo celem gracza
jest wygrywanie, zdobywanie czy zaliczanie kolejnych rund. Mężczyźni, zgodnie z tym
punktem widzenia, mówią właśnie o „zaliczaniu” kobiet, a swoją męskość oceniają przez
ilość „zaliczeń”. Kobiety stają się dla nich kolejno zdobywanymi trofeami, które potwierdzają ich męskość. Mniej atrakcyjne kobiety są ośmieszane przez wpływ porno-świata. Są
obrzucane rozmaitymi wyzwiskami, tylko z powodu tego, że nie spełniają pornograficznych kryteriów „idealnej” kobiety, w której interesująca jest tylko cielesność a nie jej intelekt czy też osobowość22. Pornografia w pewien sposób koduje w umyśle odbiorcy poniżający obraz kobiety, która ukazywana jest często jako własność mężczyzny.Natomiast kreowany w pornografii ideał mężczyzny przedstawiany jest jako "macho", seksualny rekordzista, zdobywający prestiż i podziw dzięki swojej sile fizycznej i seksualnej sprawności23.
Mężczyzna najczęściej ukazywany jest jako „właściciel” uległej mu kobiety, jako ten,
który może zrobić z nią wszystko co chce. Wobec mężczyzny stawiane są także wymagania, które musi spełnić, by być w pełni męskimi. Musi posiadać pewne walory fizyczne,
20

Charkowska-Giedrys, jw. s. 88-95
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G. McConnell., Toksyczna pornografia, toksyczny seks: Prawdziwe spojrzenie na pornografię
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być silny i żądny przygód seksualnych, jednocześnie bardzo zdecydowany i stanowczy w
postępowaniu wobec kobiet. W świetle pornografii współżycie seksualne jest ukazywane
jako atrakcyjna forma spędzania czasu wolnego. Świat pornografii prezentuje obraz relacji
między płciami sprowadzony jedynie do zaspokajania potrzeb fizjologicznych, gdzie brak
jest miłości, empatii, wzajemnego szacunku, odpowiedzialności czy konsekwencji a ich
miejsce zajmują strach, obrzydzenie, złość, wstręt i pogarda.Celem pornografii staje się
ukazanie jak silna jest władza mężczyzny nad kobietą . To właśnie tego typu obrazy są
rozpowszechniane w Internecie i kształtują sposób myślenia o seksie, związkach i intymności u odbiorców. Obraz relacji kreowany przez pornografię ma zazwyczaj niewielki
związek z realiami, alemimo to (a może właśnie dlatego?) wywiera wpływ na wyobrażenia
oraz oczekiwania w sferze seksualności i te dotyczące płci przeciwnej. W tym przypadku
jest podobnie jak ze znanymi hollywoodzkimisuperprodukcjami, które kreują modę na
„coś” oraz budują konkretne rozumienie świata. Zatem oderwana od rzeczywistości pornografia nie jest wiarygodnym źródłem wiedzy o seksualności człowieka.
Wnioski
Z materiałami pornograficznymi jesteśmy w stanie zetknąć się w zasadzie bez większego wysiłku. Zasięg korzystania z pornografii jest ogromny zarówno w Polsce jak i na
świecie. To temat budzący wiele kontrowersji, jest w nim wiele nieścisłości począwszy od
samej definicji tego zjawiska, która określana jest w różny sposób przez wielu badaczy.
Problem pornografii wydaje się być bardzo złożony, chociażby przez to, że wpływa na
wiele sfer życia człowieka. Udowodniono w oparciu o szereg argumentów popartych badaniami naukowymi, że nadużywanie pornografii wpływa znacząco na życie i funkcjonowanie współczesnego człowieka. Niewątpliwie zbyt częste korzystanie z pornografii powoduje uzależnienie. Można porównać osoby nadużywającej pornografii do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, które tak samo pragną większej ilości „towaru” i
lepszej jego jakości by utrzymać się na dotychczasowym poziomie pobudzenia, a ich zainteresowanie obiektem stale wzrastała z biegiem czasu. Nadmierne używanie materiałów
pornograficznych ma również określone konsekwencje kliniczne, do których zalicza się
między innymi: choroby przenoszone drogą płciową i przypadkowe zajścia w ciążę, powodowane promowanym seksem bez zabezpieczenia i z losowym partnerem. Materiały o
treści pornograficznej szkodliwie oddziałują na jednostkę jak i na społeczeństwo, w różnym stopniu zarówno na dorosłych i dzieci jak i na rodziny oraz małżeństwa.Osobom dojrzewającym przede wszystkim utrudniają rozwój zdrowej seksualności zniekształcając jej
właściwy obraz, a osobom dorosłym modyfikują postawy względem seksu, oczekiwania
wobec partnera/partnerkioraz burzy realia społeczne. Świat pornografii kreuje także specyficznie zniekształcony obraz kobiety i mężczyzny, ukazując ich jako niewolnicę i pana.Pornografia jest wystarczająco potężna, by zniszczyć funkcjonowanie jednostki jak i jej
relacje z innymi ludźmi. Wiedząc jak dotkliwe są skutki pornografii warto dostrzec wyraźnie ciemną stronę tego zjawiska. Nie jesteśmy w stanie powstrzymać rozpowszechniania
się pornografii z wielu powodów, między innymi dlatego, że jest ona obecnie jedną z najbardziej dochodowych gałęzi produkcji filmowych na świecie. Możemy jednak zająć się
rozpowszechnianiem informacji na temat szkodliwości pornografii i tego jak oddziałuje
bezpośrednio i pośrednio na jej odbiorcę. Pornografia ma niewątpliwie niszczący wpływ
na funkcjonowanie człowieka dlatego nie możemy przejść obojętnie wobec nadmiernego
korzystania z niej.
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Streszczenie
Pornografia, a dokładniej jej nadużywanie w obecnych czasach jest niewątpliwie
sporym zagrożeniem dla człowieka. Zainteresowanie naukowców pornografią w chwili
obecnej wydaje się jak najbardziej uzasadnione, gdyż nagość czy seks są dziś wszechobecne i ogólnodostępne, a co za tym idzie mogą mieć znaczny wpływ na życie każdego człowieka. Jak dowodzi szereg badań, zdecydowana większość respondentów przyznaje się do
tego, że ogląda materiały pornograficzne, zatem zasięg zjawiska jest ogromny. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie tematyki zjawiska pornografii i tego, w jaki sposób
oddziałuje ona na człowieka. W pracy zostanie podjęta próba określenia definicji zjawiska
pornografii. Zostaną zaprezentowane skutki nadmiernego używania treści pornograficznych, zarówno w wymiarze psychologicznym jak i społecznym. Ponadto w artykule zostanie ukazany sposób w jaki świat pornografii kreuje obraz kobiecości i męskości. Warto
spojrzeć krytycznie na skutki coraz bardziej rozpowszechniających się treści pornograficznych, które mają bez wątpienia niszczący wpływ na funkcjonowanie człowieka.
Słowa kluczowe: pornografia, seksualność, negatywne skutki, płeć, zagrożenie
Abstract
The trap for our sexuality – the negative influence of pornography
Pornography, and the excessive watching of pornographic material in particular, is
dangerous for contemporary people. Pornography is freely accessible nowadays. What is
more, nudity and sexuality is more often presented in the media and in the public space.
The scientists have drew their attention to those phenomena and have been investigating
pornography and its influence on people. The results of conducted researches show how
wide is the scope of those phenomena; the majority of respondents confessed to watching
porn materials. In this article I intend to present what pornography is and how it affects
people’s life. I will show the negative effects of excessive using pornographic material on
people, both from the psychological and the sociological perspective. Furthermore, I will
show how femininity and masculinity is presented in pornography. It is noteworthy to analyze critically the effects of using pornography, which undoubtedly affects people’s life.
Key words: pornography, sexuality, negative effects, sex, danger
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Karolina Bałanda

Media jako środowisko wychowawcze i edukacyjne dziecka
Wprowadzenie
Internet i telewizja to współczesne źródła informacji. Pozwalają dzieciom poszerzać
zainteresowania, pogłębiać wiedzę, dostarczają rozrywki. Czas spędzany przy telewizorze,
czy komputerze, pozwala na odprężenie się, oderwanie od trudnych problemów. Media
dają szansę odkrywania tego, co nieznane - zobaczenie miejsc i ludzi, o których inaczej
nigdy byśmy się nie dowiedzieli, pozwalają uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych i
sportowych. Dzięki nim dzieci, pogłębiają kontakty z rówieśnikami, a także mogą uczestniczyć w akcjach pomocy i nawiązywaniu kontaktów z ludźmi w odległych miejscach
świata, co za tym idzie nawiązywać nowe znajomości. Media okazują się niezbędnikiem
we współczesnym świecie, znajdują zastosowanie w wielu obszarach życia człowieka dorosłego, a także w życiu dziecka.
Przyjrzyjmy się ile czasu Polacy spędzają w sieci. Według badań Centrum Badania
Opinii Społecznej z 2015r, Polacy spędzają on-line przeciętnie 13 godzin tygodniowo1.
Wydawać, by się mogło, że dzieci w wieku 9-12 lat, przebywają w sieci znacznie krócej,
jednakże wyniki badań CBOS są zaskakujące – dzieci w tym wieku wg opinii opiekunów
spędzają w Internecie 11 godzin tygodniowo2. Należy podkreślić, że wyniki badań dotyczące korzystania z Internetu przez dzieci są opinią opiekunów, co za tym idzie rzeczywista ilość czasu jaką spędzają dzieci przed komputerem może być większa.
Zdajemy sobie sprawę, że dorosły człowiek korzystając z mediów jest bombardowany różnymi informacjami, reklamami, łatwo wciąga się w różne gry, portale społecznościowe, co sprawia że ma trudności z kontrolą czasu lub odseparowaniem informacji znaczących od błahych, a czasem nawet niebezpiecznych. Dzieci korzystają z tych samych
mediów co dorośli, więcej, spędzają prawie tyle samo czasu w sieci co dorośli. Mogą więc
napotykać te same niebezpieczne strony, filmy i reklamy. Tylko czy dziecko potrafi sobie
z nimi poradzić? Na ile jest świadome czyhających w sieci czy telewizji zagrożeń? Czy
media mają wpływ na wychowanie i edukację młodego pokolenia?
Oczywiste wydaje się to, że dziecko w sposób zupełnie inny odbiera rzeczywistość
wirtualną. Dziecko, które dopiero wchodzi w kulturę i poznaje rządzące światem mechanizmy manipulacji i przemocy może łatwo nim ulec i świat wirtualny przenieść na realny
świat, a w szczególności na kontakty z rówieśnikami i rodziną3. Ponadto media mają
znacznie silniejszy wpływ na osoby młode m.in. dlatego, że ingerują w proces kształtowania się osobowości i tożsamości dziecka4.
Media mogą oddziaływać na wychowanie i edukację młodego pokolenia w sposób
pozytywny lub negatywny. Zależy to od różnych czynników, w szczególności od: środo-

1
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90/2015.
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z perspektywy opiekunów. Komunikat z badań CBOS, (2015). 110/2015.
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M. A. Karczmarzyk., Dziecko w wirtualnej galerii. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2013 s. 14
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wiska, w którym wychowuje się dziecko, w tym kontaktów z rówieśnikami, sytuacji ekonomicznej rodziny, siły wpływu wychowawczego szkoły, jak i rodziny5.
Zagadnienie wpływu mediów na wychowanie i edukację dzieci wydaje się jak najbardziej aktualne, ponieważ dotyczy przyszłości całego społeczeństwa. Korzystanie z Internetu nie jest niczym złym, wręcz przeciwnie może prowadzić do rozwoju młodego
człowieka, jednakże nieumiejętne spędzanie czasu przed komputerem czy telewizorem
oraz brak wiedzy na temat zagrożeń czyhających w sieci może spowodować nieodwracalne skutki u dzieci.
1. Wpływ mediów na wychowanie dziecka
„Wychowanie jest przede wszystkim kształtowaniem człowieka we wszystkich
dziedzinach jego życia i aktywności. Proces wychowawczy następuje przez harmonijny
rozwój wrodzonych cech fizycznych, moralnych oraz intelektualnych człowieka. Wychowanie zmierza do wyrobieniu w człowieku coraz doskonalszego zmysłu odpowiedzialności w należytym kształtowaniu własnego życia przez nieustanny wysiłek w osiąganiu
prawdziwej wolności”6.
Istnieją cztery środowiska, w których dokonuje się wychowanie młodego pokolenia
są nimi: rodzina, szkoła, rówieśnicy, a także media masowe. Wszystkie te systemy oddziałują na siebie nawzajem7. Ogromny wpływ na to kim dziecko będzie w przyszłości, ma
odpowiednie wychowanie w rodzinie. Rodzina ma znaczący wpływ na kształtowanie się
postaw, charakteru i aspiracji na każdym etapie rozwoju dziecka. Głównym czynnikiem,
który integruje rodzinę jest zaspokajanie potrzeb emocjonalnych jej członków, w szczególności okazywanie miłości8. Ważną rolę odgrywa potrzeba bliskości, która wzrasta, gdy
rodzice i dzieci rozmawiają ze sobą, wspólnie jedzą i wykonują razem różne czynności i
zabawy. Jednocześnie nadmierne korzystanie z mediów może zmniejszać bliskość rodzinną, m.in. dlatego, że spędzanie czasu przed komputerem czy telewizorem nie wnosi żadnych oddziaływań ani interakcji pomiędzy poszczególnych członków rodziny. Tym samym w rodzinach, w których nie ma silnych więzi media nabierają jeszcze większego
znaczenia dla dziecka9.
„Drugim, równie ważnym i niezbędnym elementem w środowisku kształtującym
osobowość dzieci i młodzieży są przedszkola i szkoły. Pożądane jest, aby szkoła była
miejscem atrakcyjnym dla ucznia, nie tylko ze względu na treści nauczania, ale też kształtowanie osobowości i posiadanie kolegów”10. Człowiek do rozwoju potrzebuje drugiej
osoby, potrzebuje relacji i więzi, to sprawia, że czuje się kochany. Media wpływają na
kontakty interpersonalne dziecka, a szczególnie na relacje z rówieśnikami. Korzystanie z
mediów, serwisów społecznościowych może pomóc w budowaniu silnych więzi, poznawaniu nowych ludzi, nawet z odległych miejsc świata. Niestety często młodzi ludzie prezentują się w sieci w sposób inny niż w rzeczywistości – tworzą internetową prezentację
siebie, która jest spełnieniem marzeń z realnego świata. Jeśli osoba nie akceptuje siebie,
5
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ma niskie poczucie własnej wartości to w Internecie ma szansę stać się kim innym, chociaż
przez pewien czas zbudować nową tożsamość i czuć się akceptowaną11. Ponadto Internet
pozwala na zachowanie anonimowości, co sprawia, że niektórzy ludzie nie mają zahamowań w kontaktach przez sieć, tym samym nie obawiają się konsekwencji swojego postępowania oraz nie utrzymują odpowiednich zachowań społecznych. Badania wykazują, że
częste oglądanie telewizji wpływa na jakość kontaktów społecznych u dziewczynek w
wieku 8-12lat, ponadto jeśli osoby te komunikują się w sposób bezpośredni, nie za pośrednictwem mediów – np. facebooka, tworzą o wiele lepsze związki z innymi ludźmi, dodatkowo im więcej dziewczynki mają znajomości bezpośrednich, tym mniej „niepożądanych
znajomości” internetowych12. Nadmierne zaangażowanie w świat wirtualny może doprowadzić do zaburzeń poczucia tożsamości, zerwania realnych więzi społecznych, a także
pogrążenia się w świecie fikcji. Media okazują się idealnym światem ucieczki przed samotnością, nieakceptacją społeczną, czy problemami.
Co więcej, media, kształtują postawy, przekonania i systemy wartości dzieci, wpływają na zachowania i podejmowane decyzje, są atrakcyjną i absorbującą formą spędzania
czasu. Reasumując media mogą wypierać inne systemy wychowawcze, mogą odgrywać
większą rolę w życiu dziecka, niż rodzina czy rówieśnicy. Należy jednak takich sytuacji
unikać poprzez racjonalne korzystanie z mediów oraz pielęgnowanie bliskości i miłości w
rodzinie.
„Badania wykazują, że wszystkie media, które posługują się obrazem cechuje
nadreprezentacja obrazów przemocy, seksu i bogactwa. Oczywiście treści te występują i w
życiu realnym, ale w rzeczywistości są one nieporównanie mniej częste niż w mediach.”13
Przemoc w mediach to obrazy, które przedstawiają akty fizycznej agresji. Zostało
udowodnione, że częste obcowanie z przemocą w mediach powoduje narastanie w
młodych odbiorcach zachowań agresywnych i destruktywnych. Taka sytuacja ma miejsce
np. w trakcie gry komputerowej zawierającej przemoc. Powoduje ona pobudzenie
organizmu, przy jednoczesnym braku wyładowania fizycznego, prowadzi do kumulacji
emocji, a w końcu do realizacji zachowań agresywnych w świecie rzeczywistym w
sytuacjach sprzyjającym takim zachowaniom. Zachowania agresywne stają się
zachowaniami „naturalnymi” w różnych sytuacjach14. Takie zjawisko wpływa na odbiór
zachowań społecznych – dziecko jest „znieczulone” na przemoc i agresję, widząc ją wśród
rówieśników często nie reaguje pomocą, ponieważ uważa to za normalny, mało znaczący
incydent. W konsekwencji taka postawa może doprowadzić do apatii i zaniku zachowań
altruistycznych wśród młodego pokolenia.
W mediach coraz częściej spotykamy się z seksualizacją, czyli procesem w wyniku
którego wartościowanie drugiej osoby oraz samego siebie jest dokonywane głównie z
punktu widzenia atrakcyjności seksualnej. Niestety takie treści docierają nieustannie do
dzieci – najczęściej poprzez reklamy, gry komputerowe bądź strony Internetowe. Treści te
wpływają na nabywanie fałszywych przekonań dotyczących wyglądu – atrakcyjna kobieta
to szczupła kobieta, atrakcyjny mężczyzna to umięśniony mężczyzna, takie założenie po-
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woduje niezadowolenie z własnego wyglądu, a niekiedy doprowadza do zaburzeń odżywiania u dzieci.
Ponadto media wychowują dzieci do okazywania postawy „mieć”, a nie „być”. Nastawienie na posiadanie, bogactwo, nowoczesne ubrania, smartfony, zabawki, a także urodę, staje się wzorem naśladowania u dzieci, natomiast osłabieniu ulegają działania prospołeczne, własny rozwój i poznawanie świata, ponieważ nie jest to wzorzec propagowany w
bajkach, grach czy reklamach.
Wychowanie jest złożonym procesem, który kształtuje młodą osobę, dlatego należy
być świadomym docierających nieustannie treści do dzieci – osób, które jeszcze nie potrafią spojrzeć krytycznie na dane zagadnienie, którym trudno jest odseparować się od tego
co przyciąga i osób które potrzebują rozwoju i wsparcia. Jak starałam się wykazać media
wielopoziomowo oddziaływają na wychowanie dziecka, na jego psychikę, osobowość,
sposób traktowania drugiego człowieka, kontakty społeczne, a także więzi rodzinne.
2. Wpływ mediów na edukację
Powszechnie wiadomo, że media poszerzają zainteresowania i rozwijają zdolności
dzieci. Są nowoczesną i chętnie wybieraną formą rozrywki. Jednak zastanówmy się czy
media rzeczywiście pomagają w nauce i wzmacniają rozwój dzieci.
Zanim zacznę charakteryzować oddziaływanie mediów na system uczenia pragnę
przywołać słowa psychiatry i neurobiologa prof. Manfreda Spitzer’a na temat oddziaływania mediów na mózg dziecka: „Mózg ludzki podlega stałemu procesowi rozwoju. Mózg
dziecka nie ma jeszcze gotowej formy i dlatego jest wyjątkowo plastyczny; rozwijając się
nieustannie bardzo szybko się uczy i nabiera przez to właściwego sobie kształtu”15. Powinniśmy traktować ten fakt, jako zaletę w rozwoju dzieci, przecież znacznie szybciej
opanują dany materiał, czy słownictwo niż dorośli! Jednakże ta wiadomość niesie za sobą
negatywny aspekt w odniesieniu do mediów - dziecko bardzo szybko uczy się tego co obserwuje w mediach, związek ten jest tym silniejszy, im dziecko spędza więcej czasu na
korzystaniu z Internetu.
Dziecko, które często korzysta z mediów „uczy swój mózg” do traktowania informacji w sposób powierzchowny. Dzieje się to dlatego, że korzystając ze stron internetowych jesteśmy nastawieni na pobieżne przeglądanie tekstu, zamiast wnikliwego czytania.
Jest to poniekąd uzasadnione, ponieważ nie jesteśmy w stanie przeczytać wszystkiego co
nasunie nam się w sieci, wybieramy informację, które nas interesują, jednakże takie zachowanie kształtuje mózg, a w szczególności mózg dziecka, który właśnie się rozwija.
Powierzchowne przetwarzanie informacji następuje również poprzez pracę nad tekstem,
która odbywa się za pomocą kliknięć kopiuj i wklej, a nie za pomocą analizowania uzyskanych informacji i tworzenia nowych treści, na których powinno się opierać prawdziwe
przyswajanie wiedzy. Należy wysunąć wniosek, że im bardziej powierzchownie dzieci
zajmują się danym materiałem tym mózg zostaje mniej pobudzony i tym samym mniej się
uczą. Sytuacja ma się odwrotnie, jeśli nie korzystamy z mediów, wtedy na skutek silnej
koncentracji na jakimś zadaniu, czynności, odrabianiu pracy domowej dzieci są w stanie
lepiej zapamiętać dany materiał, dlatego, że następuje intensywniejsza aktywacja uwagi,
co oznacza głębszy poziom przetwarzania informacji w mózgu oraz wyższą efektywność
uczenia się16.
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Podsumowując za M.Spitizer: „Uczenie się wymaga samodzielnej pracy mózgu; im
intensywniej i im głębiej przetwarzamy dane zagadnienie, tym lepiej utrwala się ono w
pamięci (…) Nowoczesne technologie prowadzą do bardziej powierzchownego myślenia,
odwracają uwagę od spraw istotnych i wywołują rozmaite skutki uboczne”17., natomiast
N.Carerr podkreśla: „Gdy podłączamy się do sieci, wchodzimy w środowisko, które sprzyja pobieżnemu czytaniu, chaotycznemu myśleniu i powierzchownej nauce”18. Naukowcy
są zgodni, korzystanie z Internetu znacząco wpływa na proces przyswajania informacji.
Może należałoby czytać więcej książek, które pozwalają długotrwale skupić uwagę i rozwijają wyobraźnię?
Kolejnym faktem, który neguje pozytywny wpływ Internetu na uczenie się są trudności w rozumieniu i zapamiętywaniu informacji przez osoby często korzystające z mediów. Dzieje się to dlatego, że w sieci poruszamy się w bardzo szybkim tempie, widzimy
jakąś informację, link i w ułamku sekundy oceniamy, czy kliknąć na dane zagadnienie czy
przejść dalej19. To powoduje nie tylko trudności w nauce, ale również oddziałuje na podejmowanie decyzji w świecie realnym, poprzez „przyzwyczajenie mózgu” do szybkiej
reakcji na dane zagadnienie. To sprawia, że dzieci w sytuacjach społecznych mogą reagować impulsywnie, bez zastanowienia z wynikających z danej decyzji czy zachowań skutków pozytywnych, a w szczególności negatywnych następstw takich działań.
A może należałoby wykorzystać komputer i Internet w nauce przedszkolaków liczenia i pisania?
Zacznijmy od przypomnienia, że dzieci pojmują świat za pomocą zmysłów, szczególnie dotyku. Na pewno każdy z nas posiada obraz dziecka, któro chce wszystkiego dotknąć, wszędzie włożyć palce, wszystko zobaczyć i o wszystko zapytać. To sprawia, że
młody człowiek poznaje przedmioty, miejsca i ludzi biorąc czynny udział w tym procesie.
Dlatego posadzenie dziecka przed telewizorem czy komputerem nigdy nie zastąpi rzeczywistego poznawania świata poprzez aktywną eksplorację interesujących dziecko dziedzin
życia.
Badania dowodzą, że biegłość w liczeniu na palcach u dzieci przedszkolnych znacząco wpływa na zdolności matematyczne w późniejszym wieku, ponieważ trening palców
poprawia wyobraźnię matematyczną, dlatego, że zanim liczby utrwaliły się w mózgu najpierw zostały przyswojone za pomocą palców20. To nasuwa stwierdzenie, że niezbędne jest
nauczenie dziecka tradycyjnej formy liczenia na palcach, a jedynie dodatkowo, można
uczyć dziecko przy użyciu komputera.
Sytuacja wygląda podobnie jeśli chodzi o pisanie. Badania wykazują, że jedynie
własnoręczne pisanie liter przez dziecko – za pomocą ołówka i kartki doprowadza do wytwarzania w mózgu śladów pamięciowych, co pozwala na zapamiętywanie liter21. Pomimo, że wykorzystywanie mediów do nauki pisania jest interesującą i nowoczesną formą
nauki, konieczne jest wcześniejsze zaznajomienie dziecka z literami za pomocą kartki i
ołówka.
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3. Telewizja – umila czas młodszym i starszym dzieciom, ale czy korzystanie z
niej rozwija młodego człowieka?
Rozpocznijmy od badań, przeprowadzonych na dzieciach, które oglądają telewizję
od najmłodszych lat. Wydawać by mogło że oglądanie bajek przez maluchy przyśpiesza
rozwój mowy i funkcji językowych. Jednakże wyniki są zaskakujące, dzieci te znają
znacznie mniej słów, niż ich rówieśnicy, którzy nie korzystali z telewizji. Wniosek jest
prosty – rozwój mowy dzieci oglądających telewizję od najmłodszych lat życia jest opóźniony. Co więcej, inne badania dowodzą, że czytanie dziecku książek oraz opowiadanie
bajek przez rodziców ma pozytywny wpływ na rozwój języka. To prowadzi do stwierdzenia, że dzieci uczą się mowy poprzez realne relacje społeczne! Telewizja wpływa nie tylko
na rozwój mowy, inne badania dowodzą, że czym więcej dziecko ogląda telewizji w młodym wieku tym występuje większe ryzyko problemów szkolnych i zdrowotnych w wieku
10 lat22. Do problemów można zaliczyć trudności w koncentracji, a także trudności z
utrzymaniem odpowiedniej wagi ciała, ponieważ zdarza się, że dzieci, które spędzają wiele
czasu przed komputerem cierpią na otyłość.
Ponadto telewizja nasila objawy nadpobudliwości oraz trudności w koncentracji
uwagi. Jedną z przyczyn jest szybki potok obrazów, zmieniających się kilka w jednej sekundzie, co uszkadza zdolności skupiania uwagi. Często mózg dziecka nie jest w stanie
nadążyć za akcją co prowadzi do podwyższenia progu stymulacji. W konsekwencji nadmierne korzystanie z mediów przez dzieci powoduje zmianę struktury mózgu.
4. Gry komputerowe – skarbnica umiejętności, czy problemy w szkole?
Gry komputerowe mają szczególne znaczenie w dorastaniu młodego człowieka, ponieważ: rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość, wyobraźnię przestrzenną, motywują do podejmowania wielokrotnych i samodzielnych wysiłków, a także
sprzyjają wypracowywaniu zdolności podejmowania decyzji. Dzieci fascynują się grami
komputerowymi, przede wszystkim dlatego, że w grach mogą robić różne rzeczy, do których w życiu realnym nie mają dostępu.
Badania dotyczące wpływu gier na naukę, są niejednoznaczne. Niektórzy badacze
wykazują negatywny wpływ gier na wyniki uzyskiwane w szkole. Jednocześnie inne badania
zaprzeczają, związkowi, między korzystaniem z gier, a ocenami w szkole. Natomiast
szwedzcy naukowcy podkreślają, że nadmierne korzystanie z mediów wpływa na wiedzę
uczniów, a mianowicie pomimo tego, że dzieci zapamiętują dużo pojęć, pozostają jednak bez
logicznego powiązania i zrozumienia. Media mogą doprowadzić do osłabienia aktywności
twórczej, zubożenia słownictwa, przyswajania wulgaryzmów i zwrotów niepoprawnych
językowo23. Jeszcze inne badania pokazują, że negatywny wpływ gier komputerowych jest
silniejszy na język pisany, niż na matematykę ze względu na to, że podczas gry osoba uruchamia np. wyobraźnię przestrzenną, dużo myśli, szuka rozwiązań, oblicza ile żyć zostało
jego bohaterowi, a co za tym idzie, w pewien sposób rozwija zdolności matematyczne. Zagadnienie to jest bardzo ważne, ponieważ obserwuje się, że dzieci coraz częściej i chętniej
zamiast uczyć się grają w gry komputerowe, co może zaowocować gorszymi wyniki w szkole, często po prostu z powodu braku czasu na naukę. Należy więc oddzielić czas na naukę i
na zabawę, po to by dziecko miało możliwość rozwoju swoich umiejętności.
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Tamże, s.128
P. Chorąży., Negatywny wpływ gier komputerowych na rozwój dzieci i młodzieży. Strona internetowa: http://www.szkolypto.pl/pdf/Wplyw_gier_komputerowych.pdf s. 18
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Wnioski:
Wpływ mediów na wychowanie i edukację dzieci jest szczególnie ważny dlatego, że
dotyczy nas wszystkich, to, że dzieci nadmiernie korzystają z mediów w wieku przedszkolnym może zaowocować, jak dowodzą badania spadkiem wykształcenia całej społeczności. Zaowocować nie tylko spadkiem wykształcenia, ale również tym jak będzie funkcjonować nasze społeczeństwo za kilka, kilkanaście lat, czy będzie przesycone treściami
seksualnymi i nastawione na piękno fizyczne, czy może podkreślone zostanie piękno duchowe – pomoc drugiemu człowiekowi, miłość i wzajemny szacunek.
Niewątpliwie media kształtują proces myślenia, mogą osłabiać sferę poznawczą i
edukację dziecka, mogą prowadzić do utraty zainteresowań nauką, braku aspiracji dotyczących prestiżowych zawodów, ale prowadzą również do wielu, wielu pozytywnych następstw, np. sprzyjają poszerzaniu wiedzy, rozwijaniu zainteresowań, ułatwiają kontakty z
ludźmi, wspomagają refleks i koordynację wzrokowo-ruchową.
Negatywnego wpływu mediów można uniknąć, poprzez wychowywanie dzieci do
racjonalnego korzystania z nich. Stawianie jasnych zasad korzystania z komputera, czy
telewizora. O tym ile dziecko dziennie może spędzać godzin, i co robić w sieci. Ważne jest
aby zasady były ustalane wspólnie z dzieckiem, a nie przez samego rodzica, ponieważ jeśli
dziecko samo zdecyduje i zgodzi się, że dana liczba czasu spędzanego przed komputerem
dziennie jest odpowiednia, wtedy łatwiej mu będzie to przyjąć i przestrzegać regulaminu.
Ponadto bardzo ważne są szczere rozmowy z dzieckiem o tym co robi w Internecie, a także
o tym, co jest dla niego niepokojące. Tym samym rodzice powinni być otwarci na zgłaszane przez dziecko problemy i wspólnie poszukiwać rozwiązań, dziecko nie zdaje sobie
sprawy, ile zagrożeń kryje się w sieci, dlatego rolą osoby dorosłej jest ochrona przed niebezpiecznymi treściami. Skuteczne okazują się również zabezpieczenia techniczne – programy filtrujące oraz monitorowanie aktywności dziecka w sieci, co sprawia, że rodzice są
świadomi tego, co dziecko robi w Internecie. Uważam, że jednym z najważniejszych zaleceń jest pokazanie dziecku innych form spędzania czasu, niż komputer, telewizja i Internet,
np. wspólne granie w piłkę, wycieczki, spacery, jazda na rowerze. Dla dzieci bardzo ważna
jest rodzina dlatego, takie formy spędzania czasu mogą zaowocować nie tylko lepszym
samopoczuciem, oderwaniem od komputera, lepszymi wynikami w szkole, ale przede
wszystkim wzmocnieniem więzi rodzinnych pomiędzy rodzicami i dziećmi.
Podsumowując długie rozważania na temat wpływu mediów na rozwój dziecka pragnę zauważyć, że opisane przeze mnie negatywne skutki korzystania z Internetu, telewizji,
czy gier komputerowych, mogą występować u różnych dzieci w różnym nasileniu. W swoich analizach opierałam się na wielu badaniach, które potwierdzały takie zależności, jednakże życie każdego z nas jest inne i od nas zależy ile dzieci będą spędzały czasu w mediach i jak silne będą tego konsekwencję.
W swoich rozważaniach skupiłam się przede wszystkim na negatywnym wpływie
Internetu na młodych użytkowników, dlatego, że są to tematy poniekąd tabu – o tym się
nie mówi np. w telewizji, ponieważ media nie chcą ujawniać negatywnego działania na
rozwój dzieci, bo mogłoby to spowodować spadek oglądalności, a tym samym mniej zysków pieniężnych. Pozytywny obraz mediów dla każdego z nas jest oczywisty i każdy z
nas korzysta z nich w inny, odpowiedni dla siebie sposób.
Media są wyzwaniem, a zarazem zagrożeniem współczesności! Rozsądne korzystanie z nich może okazać się kluczem do sukcesu w dzisiejszym świecie.
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Streszczenie
W dzisiejszym świecie media są nierozłączną częścią życia każdego człowieka. Codziennie korzystamy z telewizji, komputera i Internetu, co ułatwia nam zdobywanie informacji i dostarcza rozrywki. Dzieci również, chętnie spędzają czas przed ekranem, grają w
gry komputerowe i surfują po sieci.
Artykuł ma charakter teoretyczny, w którym pragnę przedstawić wpływ mediów na
wychowanie i edukację młodego pokolenia. Zagadnienie to jest jak najbardziej aktualne,
ponieważ dzieci od najmłodszych lat korzystają z telewizji, komputera, a nawet z Internetu. Spróbuję skupić się na odpowiedzi na pytania, dlaczego dzieci tak chętnie spędzają czas
na użytkowaniu mediów, jak wpływa to na system rodzinny, szkolny i kontakty z rówieśnikami oraz jakie wzorce przekazują dzieciom media. Ponadto chcę zwrócić uwagę na
oddziaływanie nowoczesnych technologii na zdolności edukacyjne dziecka, w szczególności na zdolności zapamiętywania i przetwarzania informacji, a co za tym idzie wskazać jak
media wpływają na mózg dziecka, który w Tym okresie podlega szczególnemu rozwojowi.
Media niosą wiele korzystnych treści dla dzieci, jednocześnie narażając młode pokolenie na uboczne skutki zdrowotne, zmianę funkcjonowania mózgu oraz zaniechanie realnej relacji z drugim człowiekiem. Ważne jest, aby wychowywać młode pokolenie do umiejętnego korzystania z mediów, w ten sposób możemy uniknąć większości zagrożeń i niebezpieczeństw jakie czyhają w sieci. Rozsądne stawianie granic i rozmowa może okazać
się sukcesem w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia.
Abstract
Media as a pedagogic and educational ambience for a child.
In today’s world media is inseparable part of every human’s life. We use television,
computer and the Internet everyday which makes it easier to acquire information and delivers entertainment. Also kids willingly spend their time in front of the screen playing
computer games and surfing online.
This article has a theoretical character in which I would like to show the influence of
media on parenting and education of the young generation. Certainly this question is up-todate because children use television, computer and the Internet since they are very little. I
will try to focus on the answer to the questions why children are so eager to use media,
what is the influence on family and school system and contact with peers and what pattern
of behaviour does the media transmit. Furthermore, I want to turn your attention to the
impact of modern technologies on the education of children, especially on the ability of
remembering and processing information, and consequently point how big influence does
media have on child’s brain which develops enormously at this time.
Media delivers beneficial contents for children. However, they expose young generation to health side effects, the change of brain’s functioning and stoping real relation with
human. It is important to upbring the young generation to use media wisely. This way we can
prevent many endangerments which are waiting for children. Setting boundaries smartly and
a conversation can turn out to be a success in education and raising the young generation.
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Aneta Baranowska

Konsekwencje zagranicznych ruchów migracyjnych
Wybrane zagadnienia
Wprowadzenie
Jedną ze znamiennych cech XXI wieku jest migracja zagraniczna, określana w kategoriach integralnego elementu trendów istniejących w dzisiejszym świecie1. Zofia Kawczyńska-Butrym definiuje ją jako względnie stałą zmianę miejsca zamieszkania (migracja
pozioma) dokonującą się w przestrzeni geograficznej, prowadzącą do zmiany miejsca w
strukturze społecznej (migracja pionowa)2. Współczesna „gorączka migracyjna” stanowi
odpowiedź lokalnej społeczności na: coraz pogarszającą się sytuację egzystencjalną w
kraju przyjmującym, brak perspektyw podjęcia zatrudnienia oraz znikome szanse dalszego
rozwoju3. Z danych OECD wynika, iż prawie 3% ludności świata, czyli około 190 mln
ludzi, mieszka na stałe poza swoim krajem urodzenia, a dalsze kilkadziesiąt milionów
przebywa za granicą nielegalnie4.
Migracja jako zjawisko złożone, dotyczące wielu obszarów życia niesie ze sobą szereg konsekwencji. W literaturze przedmiotu implikacje przemieszczeń ludności są klasyfikowane według różnych kryteriów. Jednym z nich jest dziedzina, na jaką wpływa napływ
bądź odpływ ludności. W ramach tego kryterium można wyróżnić konsekwencje ekonomiczne, społeczno-kulturowe, demograficzne czy polityczne migracji. Można także pogrupować skutki przepływu ludności uwzględniając ich znaczenie dla grupy społecznej, jakiej
dotyczą, a więc: jednostki, rodziny, jednostki administracyjnej, państwa wysyłającego oraz
kraju przyjmującego5.
1. Konsekwencje migracji dla przemieszczającej się jednostki
Pozytywną implikacją zmiany miejsca zamieszkania w wymiarze migrującej jednostki jest możliwość nabycia kapitału ekonomicznego, kulturowego i społecznego, zarówno poprzez uczestnictwo w formalnych systemach edukacyjnych (studia, programy
edukacyjne), jak i poprzez pracę zawodową oraz udział w życiu społecznym6. Wyjazd za
granicę przyczynia się także do zdobycia doświadczeń migracyjnych. Zetknięcie się z nową kulturą pozwala bowiem na wykształcenie w sobie postaw otwartości i tolerancji na to
co odmienne. Podróże i poznawanie obcokrajowców zmniejszają lęk przed nieznanym.
Wyjazdy za granicę pozwalają również wyzbyć się etnocentryzmu, a więc interpretowania
1

S. Castles, M. Miller, Migracje we współczesnym świecie, przekł. A. Gąsior-Niemiec, PWN,
Warszawa 2011, s. 70.
2
Z. Kawczyńska-Butrym, Migracje. Wybrane zagadnienia, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej, 2009, s. 11.
3
D. Praszałowicz., Polskie studia na temat migracji kobiet: wybrane perspektywy teoretyczne i
wyniki badań, Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa, K. Slany (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 53.
4
International
Migration:
The
human
face
of
globalisation,
http://www.oecd.org/insights/43568934.pdf [dostęp: 22.12.2014].
5
W. Gocalski, Migracje, [w:] Barwy i cienie migracji, W. Gocalski (red.), Wojskowa Akademia
Techniczna, Warszawa 2009, s. 28.
6
M. Anacka, J. Brzozowski i in., Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności Polski, Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014, s. 63.
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zachowań innych ludzi z perspektywy norm własnej kultury, oraz umożliwiają kształtowanie postaw etnorelatywnych, czyli oceniania działań jednostek przez pryzmat konkretnego
kontekstu kulturowego7.
Pobyt za granicą może wywołać w życiu migranta również negatywne konsekwencje. Przemieszczenie się poza granice własnej ojczyzny zwiększa ryzyko wynarodowienia,
oderwania od więzi rodzinnych i środowiskowych8. Migrujące jednostki często doświadczają szoku kulturowego (stresu akulturacyjnego), definiowanego jako rezultat napotykanych w kulturze przyjmującej trudności, a jego istotą staje się doświadczanie nieprzyjemnych emocji, które kumulując się, owocują pogorszeniem ogólnego samopoczucia i satysfakcji z życia i co za tym idzie całości funkcjonowania człowieka9. Do jego symptomów
należy także: znudzenie otoczeniem, ogólny niepokój i nieufność, ekstremalne reakcje na
nieistotne sprawy, zmniejszony apetyt, unikanie kontaktu z innymi ludźmi, zwłaszcza z
osobami poza swojego kręgu kulturowego10, przeciążenie układu nerwowego i zmęczenie i
co szczególnie istotne mniejsza odporność psychiczna11.
Imigranci doświadczają również niezbyt przychylnego do nich stosunku społeczeństwa przyjmującego. Rodzima ludność wobec obcych przejawia często „niezadowolenie
społeczne” czy „utajony brak zaufania”12. Z niepokojem spogląda na imigrantów, którzy
jawią się jej jako intruzi, chcący pozbawić ją pracy czy tożsamości13. Nierzadko postrzega
ich przez pryzmat stereotypów, które zawierają wiedzę powierzchowną, na podstawie której dokonuje się generalizacji, oceny zjawisk, ludzi bez posiadania wystarczających do
tego informacji14. Konsekwencją tego jest przypisywanie im niepożądanych cech i spychanie ich na niższe pozycje w społeczeństwie15.
Imigranci mogą również stykać się z dyskryminacją, czyli działaniami odmawiającym określonym osobom lub grupom osób takiego samego traktowania jak innych z powodu ich przynależności do określonej grupy społecznej, religijnej czy narodowej16. Wobec

7

. Kownacka, Od szoku do adaptacji: psychologiczne konsekwencje wyjazdu za granicę, [w:]
Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe, D. Cieślikowska, E. Kownacka, E. Olczak, A.
Paszkowska Rogacz (red.), Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2006, s. 46.
8
W. Gocalski, dz. cyt., s. 35.
9
S. Bochner, za: E. Olczak, Różnice kulturowe w funkcjonowaniu człowieka, [w:] Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe, D. Cieślikowska, E. Kownacka, E. Olczak, A. Paszkowska Rogacz
(red.), Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2006, s. 42.
10
M. Chutnik, Szok kulturowy. Przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie, Wydawnictwo
Universitas, Kraków 2007, s. 89.
11
E. Olczak, dz. cyt., 53.
12
P. Scheffer, Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym, Wydawnictwo Czarne,
Wołowiec 2010, s. 18.
13
J. Kubitsky, Psychologia migracji, Difin, Warszawa 2012, s. 34.
14
K. Struś, J. Więckowska, O stereotypach etnicznych. Czy są konieczne, pomagają czy przeszkadzają w funkcjonowaniu w obcej kulturze?, [w:] Swojskość i obcość. O akulturacji imigrantów w Polsce, H. Malewska-Peyre (red.), Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 2001, s. 71.
15
J. Szkudlarek, E. Garbicz, Cudzoziemcy w Polsce – swoi czy obcy? Studium przypadku na
podstawie Wietnamczyków, [w:] Społeczeństwo wobec Innego. Kategoria Innego w naukach społecznych i życiu publicznym, L. Dziewięcka-Bokun, A. Śledzińska-Simon (red.), Wydawnictwo
Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 227.
16
W. Kopaliński, za: S. Łodziński, Dyskryminacja czy nierówność. Problemy dyskryminacji
osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce po 1989 roku, [w:] Integracja
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imigrantów zazwyczaj stosowane są wszystkie praktyki dyskryminacyjne wskazane przez
Radę Europy, a więc: dyskryminacja bezpośrednia (np. nieżyczliwe traktowanie w urzędach), pośrednia (mechanizmy rynku pracy np. niskie zarobki) oraz molestowanie (np.
ataki na tle rasowym czy otwarta wrogość związana z akcentem)17.
Z badań International Centre for Migration and Health wynika również, że migracja
wiąże się z problemami zdrowotnymi. Wśród imigrantów przebywających za granicą zauważalna jest: zachorowalność na choroby zakaźne np. gruźlicę i HIV/AIDS; choroby
neurologiczne; umieralność w wyniku chorób kardiologicznych; liczba samobójstw,
przede wszystkim wśród dzieci i kobiet w wieku 15-24 lat. Charakterystyczne dla migrantów są także zmiany samopoczucia, chroniczna apatia, rozdrażnienie, zdenerwowanie,
bezsenność, poczucie izolacji i wyobcowania, bezsilność, zaburzenia psychiczne (np. depresja), a także tzw. somatyzacja sytuacji psychospołecznej człowieka. Oznacza ona m.in.
nawracające, w sytuacji stresującej, bóle brzucha, bóle głowy, bóle kończyn, zmęczenie,
problemy ze snem, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, dolegliwości moczowo-płciowe18.
2. Skutki migracji dla rodziny
Współczesne migracje – ze względu na swoje natężenie, specyfikę oraz mobilizację
różnych grup społecznych – powodują przeobrażenia rodzin i modyfikację więzi rodzinnych. Migracje różnicują rodziny pod względem form, struktury i jakości tych relacji i
jednocześnie eksponują fenomen rodzin transnarodowych. Migracja, w szczególności czasowa, staje się sposobem na życie, w którym okresy „bycia razem” łączą się ze znacznie
dłuższymi okresami „bycia osobno”19.
Migracja zmienia normalny rytm funkcjonowania rodziny. Zakłócony zostaje proces
komunikacji rodzinnej i realizacji poszczególnych funkcji systemu rodzinnego. W rodzinie
niepełnej zmienia się podział ról i sprawowania władzy. Oddziaływanie wychowawcze rodzica, który wyjechał z kraju powoli zanika, co jest konsekwencją ograniczonego kontaktu,
osłabionej więzi między nim a dziećmi. Migrujący opiekun nie ma możliwości egzekwowania wymaganych zachowań, dlatego też w literaturze przedmiotu określa się go często mianem rodzica „niewidzialnego” lub „urlopowego”, natomiast sprawowanie przez niego opieki
nad dziećmi traktuje się jako „wychowanie zaoczne”. W takiej sytuacji większość obowiązków wychowawczych przejmuje osoba, która pozostała z dziećmi w kraju. Często kosztem
własnych wyrzeczeń stara się rekompensować im nieobecność tego drugiego20.
Wyjazd ojca nie zaburza tak funkcjonowania rodziny jak wyjazd matki, co wynika
zapewne ze specyfiki ról pełnionych w systemie rodzinnym. Migracja może doprowadzić
do rozpadu małżeństwa, zwłaszcza, kiedy relacje między małżonkami nie układały się

czy dyskryminacja? Polskie wyzwania i dylematy u progu wielokulturowości, K. Iglicka (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003, s. 21.
17
K. Iglicka, Integracja czy dyskryminacja? Polskie wyzwania i dylematy u progu wielokulturowości, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003, s. 16.
18
Z. Kawczyńska-Butrym, Migracje – wyzwanie dla socjologii zdrowia i medycyny, [w:] Socjologia z medycyną. W kręgu myśli naukowej Magdaleny Sokołowskiej, W. Piątkowski (red.), Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010, s. 92-93.
19
M. Anacka, J. Brzozowski i in., dz. cyt., s. 62.
20
A. Lewandowska-Walter, J. Michałek, Predykatory przystosowania dziecka w sytuacji rozłąki
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przed nią najlepiej21. Ilustracją tego mogą być dane statystyczne, z których wynika, że
liczba rozwodów w Polsce z okresu poakcesyjnego w ogólnej liczbie rozwodów w latach
1990-2011 wyniosła 52%, a w latach 1990-2013 – już 55%22.
Skutki migracji odczuwają przede wszystkim dzieci. Najbardziej negatywne konsekwencje rozłąki z rodzicami są zauważalne u małych dzieci. W świetle teorii przywiązania
Johna Bowlby’ego jakość sprawowania opieki determinuje wzór przywiązania. Jeśli matka
odtrąca dziecko, jeśli nie ma jej przy nim, wtedy kształtuje się przywiązanie pozabezpieczne lub zdezorganizowane, co w późniejszym wieku może spowodować trudności u dziecka
w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, partnerami życiowymi, a potem z własnymi
dziećmi23.
Starsze dzieci migrantów czują się przede wszystkim odrzucone, gorsze od innych
dzieci. Żywią żal do rodzica za to, że ich opuścił i pozostają w stanie lęku. Przejawiają
problemy z normalnym funkcjonowaniem, nie podejmują aktywności w obszarze samorealizacji, nie wykazują również woli do integracji z osobami znajdującymi się wokół nich,
nawet wobec rodzica, który opiekuje się dziećmi24. Często również czują się winne temu,
że matka czy ojciec wyjechali za granicę. U starszych dzieci nieobecność jednego z rodziców wywołuje przyjęcie ról dorosłych: pomagają w prowadzeniu domu, opiece nad rodzeństwem. U dzieci wychowujących się bez rodzica lub rodziców odnotowuje się spadek
ich osiągnięć szkolnych25.
Warto nadmienić, iż wyjazd rodzica za granicę może być także pozytywnie postrzegany przez członków jego rodziny. Dochodzi do tego, gdy przebiega on według wcześniejszych zamierzeń, osoba wyjeżdżająca z sukcesem znajduje pracę, poprawia sytuację materialną rodziny i planuje połączenie z bliskimi w nowym miejscu lub powrót do kraju. Wtedy nawet cierpienie wywołane rozłąką, tęsknota bywa rekompensowane szczęśliwym zakończeniem26. Z badań własnych autorki niniejszego opracowania wynika, iż do pozytywnych konsekwencji wyjazdu rodzica za granicę w opinii dzieci należy: zwiększony standard życia, większa swoboda, brak kontroli oraz to, że rodzic zostający w kraju stara się
wynagrodzić dziecku nieobecność tego drugiego, spełniając jego życzenia27. Nie ulega
jednak wątpliwości, że wyjazd rodzica jest dla dziecka wydarzeniem stresogennym, zawsze wpływa na jego funkcjonowanie, powoduje dużą zmianę w jego życiu, zubaża jego
środowisko naturalne28.
3. Implikacje imigracji dla państwa wysyłającego
Do pozytywnych skutków odpływu ludności dla kraju wysyłającego należy zmniejszenie presji związanej z bezrobociem, możliwa reemigracja wysoko wykwalifikowanych
21

T. Kukułowicz, Sytuacja wychowawcza w nowych kategoriach rodzin w okresie transformacji
ustrojowej, [w:] Rodzina współczesna, M. Ziemska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, s. 60.
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M. Anacka, J. Brzozowski i in., dz. cyt., s. 63.
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M. Kolankiewicz, Dziecko w sytuacji rozłąki z rodzicami, „Pedagogika Społeczna”, 2008 nr 3, s. 84.
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A. Fidelus, Gdy rodzice emigrują…, „Nowa Szkoła”, 2008 nr 6, s. 40.
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M. Kolankiewicz, dz. cyt., s. 82.
26
Tamże, s. 82.
27
A. Baranowska, Migracje zagraniczne rodziców a funkcjonowanie psychospołeczne adolescentów, [w:] Współczesne zagrożenia: fakty i mity, J. Zimny (red.), Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Stalowa Wola 2014, s. 342.
28
B. Boćwicka-Kiluk, E. Bielecka, Migracje a psychospołeczny rozwój dziecka, „Pedagogika
Społeczna”, 2008 nr 3, s. 59.

340

pracowników29 oraz dwa transfery: pieniężny i społeczny. Przekazy pieniężne z zagranicy
oraz przywożone do kraju rodzimego oszczędności i dobra, zwłaszcza luksusowe i zaawansowane technologicznie wpływają na wzrost standardu życia najbliższych migrantów30. Według oszacowań Programów Narodów Zjednoczonych na rzecz Rozwoju migracyjne transfery pieniężne docierają do 500 milionów ludzi (8% ludności świata)31. Migranci również często inwestują zarobione za granicą pieniądze w kraju pochodzenia, a to z
kolei implikuje jego wzrost gospodarczy32. Transfer społeczny natomiast dotyczy idei,
zachowań, tożsamości i kapitału społecznego, które przepływają ze wspólnot krajów
przyjmujących do wspólnot krajów wysyłających33 np. nowej kultury pracy34. Dochodzi do
niego w sytuacji wizyt migrantów w kraju pochodzenia, członków jego rodzin w kraju
docelowym imigranta, w trakcie rozmów telefonicznych miedzy nimi, przesyłania pocztówek, pamiątek z imigracji35.
Emigracja rodaków może złagodzić bezrobocie, a tym samym przyczynić się do rozładowania napięć społecznych, wynikających z niekorzystnej sytuacji na rynku pracy oraz
ograniczyć wydatki państwa na świadczenia socjalne36. Migracje zagraniczne mogą także
zmniejszyć przeludnienie w przypadku jego występowania37.
Do negatywnych skutków emigracji rodaków należy zaś zaliczyć starzenie się społeczeństwa w przypadku odpływu ludzi młodych, stagnację demograficzną – zmniejszenie
liczby ludności, obniżenie wskaźnika przyrostu naturalnego, zachwianie równowagi płci
oraz brak rąk do pracy38. Migracje zagraniczne rodaków wiążą się także z koniecznością
zapewnienia opieki nad pokoleniem dzieci migrujących rodziców, a więc z walką z konsekwencjami tzw. eurosieroctwa. Odpływ ludności implikuje również degradację ekonomiczną obszarów wyludniających się oraz zaniechanie wykonywania pracy przez lokalnych pracowników na skutek ich uzależnienia od nadsyłanych transferów finansowych od
bliskich, którzy wyemigrowali39.
Najczęściej jednak wskazywanym w literaturze przedmiotu skutkiem ruchów migracyjnych w wymiarze państw wysyłających jest zjawisko „drenażu mózgów” (ang. brain
drain), czyli odpływ specjalistów, ludności najbardziej efektywnej dla rozwoju gospodarczego kraju do bogatszych regionów świata40. Współcześnie pojęcie to można rozsze-
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34
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rzyć o termin „drenaż talentów” opisujący wyjazd uzdolnionych uczniów czy studentów41.
Zjawisko to także może zmniejszać możliwości rozwojowe kraju wysyłającego42.
Według światowych danych w najbogatszych krajach świata pracuje od 1,5 do 2 mln
wysokiej klasy specjalistów wykwalifikowanych w krajach mniej rozwiniętych. Egzemplifikacją tego może być lista laureatów Nagrody Nobla z różnych dziedzin nauki. W większości przypadków są nimi obywatele USA, ale urodzeni poza granicami tego państwa lub
naukowcy zatrudnieni na co dzień w ośrodkach naukowych i badawczych funkcjonujących
w Stanach Zjednoczonych43.
4. Konsekwencje migracji dla kraju przyjmującego
Międzynarodowe migracje wpływają również na funkcjonowanie państw przyjmujących. Zamożne społeczeństwa potrzebują imigrantów, ponieważ mogą okazać się swoistym antidotum na wiele problemów trapiących współczesną, zwłaszcza wielkomiejską
ludność44. Za pozytywną korzyść ekonomiczną wynikającą z napływu imigrantów do
państw przyjmujących można uznać napływ: taniej siły roboczej, dzięki czemu dochodzi
do utrzymania kosztów produkcji na niskim poziomie; osób najbardziej efektywnych dla
rozwoju gospodarczego kraju oraz pracowników sektorów, w których nie chcą być zatrudniani obywatele kraju migracji. Dzięki przemieszczeniu się na terytorium krajów docelowych dochodzi także do przenoszenie na grunt jego gospodarki innowacyjnego myślenia,
następuje rozwój nowych gałęzi gospodarki, wprowadzone zostają nowe wynalazki. Inną
pozytywną ekonomiczną konsekwencję pobytu imigrantów stanowi zwiększenie budżetu
państwowego na skutek płacenia przez cudzoziemców podatków oraz wzrost konkurencyjności dla obywateli kraju przyjmującego na rynku pracy45. W państwach docelowych w
wyniku napływu ludności ma miejsce obniżenie kosztów kształcenia pracowników – korzystniejsze wydaje się bowiem zatrudnienie „gotowego” pracownika, z posiadanymi już
kwalifikacjami niż inwestowanie dużych sum pieniędzy w edukację i szkolenia rodaków46.
Ruchy migracyjne intensyfikują również szansę powstania nowych miejsc pracy dla
mieszkańców kraju przyjmującego. Wzrasta bowiem zapotrzebowanie np. na specjalistów
z poradnictwa transnacjonalnego, pracowników kontroli i organizacji migracji i opieki
socjalnej nad imigrantami, specjalistów od nauki języka itd.47.
Migracje wiążą się przede wszystkim ze wzrostem liczby ludności w kraju docelowym, co w dobie zjawiska, jakim jest niż demograficzny wydaje się być kolejną zaletą
napływu imigrantów48. Wraz z ich przybyciem podwyższa się także poziom konsumpcji,
będący skutkiem większego zapotrzebowania na żywność, środki higieniczne. Zwiększa
się również popyt na rynku mieszkaniowym49.
Ponadto migracje zagraniczne mogą przyczyniać się do wzmocnienia potencjału
opiekuńczego kraju przyjmującego, na skutek tzw. „drenażu opieki”, inaczej „drenażu
41
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matek” z gospodarstw domowych. Zjawisko to wpływa na obniżenie kosztów opieki nad
grupami od niej zależnymi np., osób starszych, niepełnosprawnych czy dzieci50.
Dzielenie wspólnej przestrzeni z cudzoziemcami staje się dla społeczeństwa goszczącego również sposobnością do wzbogacenia własnej kultury poprzez kontakt z obcokrajowcami. W ramach migracji następuje bowiem transmisja materialnych i niematerialnych elementów kultury migrantów na nowe tereny, wywołując przemianę kultury lokalnej
społeczności kraju docelowego51. Pobyt imigrantów wiąże się również z napływem nowych wzorców konsumpcji, stylów ubierania się, zabaw, świąt oraz umożliwia kształtowanie tolerancji kulturowej52.
Oprócz szeregu zalet obecności imigrantów w kraju przyjmujących ich pobyt wiąże
się także z reperkusjami. Wraz z napływem większej liczby cudzoziemców mogą pojawić
się problemy z zapewnieniem im odpowiedniej liczby mieszkań, opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej, edukacji, pracy. Ponadto istnieje również prawdopodobieństwo zwiększenia bezrobocia wśród rodaków oraz ograniczenie dla nich różnego rodzaju świadczeń53.
W przypadku, gdy państwo przyjmujące jest jednolite kulturowo to wraz z przybyciem imigrantów jego obywatele będą stykać się ze zjawiskiem wielokulturowości, decydującym o pogorszeniu kondycji państwa jednolitego narodowo. Według Mariana Golki
wielokulturowość to współwystępowanie na tej samej przestrzeni (albo w bezpośrednim
sąsiedztwie bez wyraźnego rozgraniczenia, albo w sytuacji aspiracji do zajęcia tej samej
przestrzeni) dwóch lub więcej grup społecznych o odmiennych kulturowych cechach
dystynktywnych: wyglądzie zewnętrznym, języku, zachowaniu, wyznaniu, pochodzeniu,
układzie wartości itd., które przyczyniają się do wzajemnego postrzegania odmienności z
różnymi tego skutkami. Istotne jest to, że owe postrzeganie odmienności odbywa się w
optyce jednostek, niewielkich grup lokalnych (np. sąsiedzkich), rówieśniczych czy zawodowych54. Tak rozumiana wielokulturowość, choć wiąże się z pozytywnymi następstwami,
może przyczynić się także do erozji tradycyjnych pojęć tożsamości narodowej, spadku
wzajemnego zaufania i spoistości społecznej, a także stać się źródłem konfliktów kulturowych i tym samym zachwiania bezpieczeństwa społeczno-kulturowego55. Sytuacja taka ma
miejsce w przypadku, gdy imigranci i tubylcy nie wykazują tolerancji dla siebie56.
Imigranci mogą również posiadać roszczenia związane z ich autonomią57 i przejawiać migronacjonalistyczne postawy. Migronacjonalizm, termin zaproponowany przez
Włodzimierza Gocalskiego to przemieszczenie migracyjne, których celem jest wyłącznie
polepszenie własnych warunków życia (ekonomicznych) przy jednoczesnym postanowieniu
zachowania tożsamości kulturowo- cywilizacyjnej (podjętym już przy decyzji emigracyjnej), tworzenia zamkniętych enklaw kulturowych i społecznych w kraju pobytu, nacechowanych wrogością do społeczeństw przyjmujących. Dotyczyłoby to postaw charakteryzują50
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cych się z zasady nietolerancją, tworzeniem we własnym środowisku mechanizmów ochrony zarówno przed jakąkolwiek formą asymilacji, jak i internacjonalizacji w ramach zachodnich wzorców demokratycznych i silnym poczuciem konieczności narzucenia własnego modelu życia społeczeństwu przyjmującemu (w ramach procedur demokratycznych)
jako jedynie słusznego58.
Ponadto obecność imigrantów może wiązać się z degradacją środowiska naturalnego
i zagrożeniami ekologicznymi w kraju przyjmującym. Obserwacje wykazały, że cudzoziemcy w mniejszym stopniu szanują to co do nich nie należy, nie jest ich własnością.
Imigranci mogą tworzyć także slumsy „z blach i kartonów”, tym samym zniekształcać
wygląd miast i metropolii. Warunki życia w takich miejscach zwiększają również prawdopodobieństwo wystąpienia chorób, a nawet epidemii59.
Podsumowanie
Reasumując, migracje niosą ze sobą wiele konsekwencji, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Niemożliwością jest zatem jednoznaczne określenie czy stanowią
one współcześnie szansę czy zagrożenie dla migrującej jednostki, rodzin, krajów wysyłających oraz państw przyjmujących.
Streszczenie:
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych konsekwencji współczesnych ruchów migracyjnych. W tekście zaakcentowano zarówno pozytywne, jak i negatywne implikacje społeczne, ekonomiczne oraz kulturowe przemieszczeń się ludności. Analiza
skutków migracji została dokonana w odniesieniu do pojedynczych jednostek, rodzin, krajów wysyłających oraz krajów przyjmujących.
Słowa klucze: migracje zagraniczne, konsekwencje, rodzina, kraj przyjmujący, kraj
wysyłający
Summary:
The aim of this article is presents some of the consequences of contemporary migration movements. The text emphasized both positive and negative implications of social,
economic and cultural movements of the population. Analysis of the effects of migration
has been made in relation to single individuals, families, exporting countries and host
countries.
Key words: international migration, consequences, family, host country, exporting
country
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Piotr Chmiel

Mobbing jako współczesne zagrożenie
Wstęp
Jak wiemy praca w życiu człowieka odgrywa bardzo ważną rolę i daje człowiekowi
bardzo wiele pozytywów. Pracując człowiek uzyskuje dochody, zaspokaja potrzeby materialne, wytwarza dobra kulturalne dla przyszłych pokoleń. Praca człowieka ma także charakter społeczny. Tak więc śmiało możemy powiedzieć, że praca jest pożytkiem człowieka, gdyż poprzez pracę możemy się spełnić społecznie oraz moralnie. Praca niekiedy też
staje się ucieczką przed samotnością i pustką. Ponadto praca kształtuje poglądy i postawy
człowieka. To wszystko dzieje się tak, o ile praca stanowi dla człowieka element pozytywny. Bywa jednak też inaczej. Bywają sytuacje, że praca stanowi dyskomfort psychiczny,
towarzyszy jej stres, niepowodzenia, frustracja, niepokój. Ponadto dość często w pracy
występuje zjawisko niewłaściwych relacji, atmosfery, nacisku określane mianem mobbingu. Jest on niejednokrotnie wynikiem autorytarnych metod zarządzania lub powstania solidarności grupowej skierowanej przeciw innym członkom organizacji. Jest to pewnego
rodzaju przemoc, która narusza podstawowe prawa człowieka, jakim jest m.in. prawo do
bezpieczeństwa. Przemoc psychiczna towarzyszy każdemu innemu rodzajowi przemocy,
przybiera formę gróźb, szantażu, zastraszania, wymuszania i poniżania. Konsekwencje
przemocy, także tej psychicznej, zabierają człowiekowi jego najcenniejszy skarb - godność, poczucie własnej wartości i mocy sprawczej. Ten rodzaj przemocy jest trudny do
rozpoznania, ale jego skutki bywają tragiczne.
Mobbing zazwyczaj nie ma charakteru otwartej, jawnej agresji, atak na ofiarę przeprowadzany jest środkami manipulacji psychicznej, przy zachowaniu pozorów poprawności relacji, często bez przekraczania formalnych zasad funkcjonowania społecznego w
firmie. Jest to psychiczne dręczenie, nękanie czy też szykanowanie mające na celu poniżenie, ośmieszenie, izolowanie w celu wyeliminowania ofiary z zespołu. Mobbing stanowi
stosunkowo nową płaszczyznę zainteresowania w nauce i praktyce dotyczącej funkcjonowania człowieka w miejscu pracy, w związku z czym istnieje wokół niego wiele niejasności. Ze względu na coraz większą skalę tego zjawiska oraz liczne negatywne skutki zdecydowałam się na zbadanie i opisanie w mojej pracy problemu mobbingu w przedsiębiorstwach przemysłowych na terenie powiatu Stalowowolskiego.
Rozmiar występowania mobbingu zmusza do zastanowienia się nad przyczynami i
mechanizmami jego działania. Należy również zastanowić się jak można wyeliminować
występowanie tego zjawiska.
1. Pojęcie mobbingu
Termin mobbing pochodzi od angielskiego czasownika mob i oznacza „szarpać”, „atakować”, „źle się obchodzić”, „oblegać”. Natomiast jako rzeczownik mob oznacza tłum, zgraję,
motłoch. Pochodzenie tego terminu może wskazywać na to, iż zjawisko ma miejsce w grupie, i
że nie do końca jasne są tu metody i formy jego stosowania1. W znaczeniu pojęcia mobbing
mamy do czynienia ze zorganizowaną agresją, często zdarza się, że ofiara spotyka się z agresją

1

W. Stelmach, Ciemne strony kierowania, Warszawa 2005, s. 148
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wielu osób2. W potocznym rozumieniu mobbing to dokuczanie, nękanie, straszenie lub poniżanie jednej osoby lub osób przez inną, zajmującą wyższe miejsce w hierarchii służbowej lub
przez współpracowników. W literaturze przedmiotu, przynajmniej na razie, autorzy różnią się
w opisie zjawiska mobbingu, w tym i jego definiowaniu. Termin rozumiany jest jako trwające
w czasie prześladowanie jednostki przez inna osobę lub grupę osób w celu jej destrukcji lub
wyeliminowania z grupy, zespołu3.
Słowo mobbing po raz pierwszy zostało użyte w połowie ubiegłego stulecia przez
austriackiego etologa Konrada Lorenza – posłużyło mu do opisania sytuacji atakowania
pojedynczego osobnika przez grupę zwierząt danego gatunku4. Pojęcie mobbingu odnoszące się do agresywnych zachowań wśród ludzi wprowadził Peter Heinemann, który w
1972 r. opublikował książkę na temat przemocy grupowej wśród dzieci5. Następnie w latach osiemdziesiątych szwedzki lekarz i psycholog, ekspert z dziedziny mobbingu Heinz
Leymann zauważył podobne zachowania u osób dorosłych, w miejscu pracy6. Termin
mobbing ma także swoje określenia w wielu innych językach. I tak na przykład w Anglii
używane jest sformułowanie „bulling” pochodzące od słowa bully oznaczające brutalne
obchodzenie się czy też dręczenie. W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje sformułowanie
„harassment” a oznacza „molestowanie, definiowane jako powtarzalne i uporczywe ataki
jednej osoby wobec drugiej, aby ja niepokoić, drażnić, frustrować, prowokować”. Sformułowanie „whistleblowers” określa osobę, która zdradza jakiś spisek, bije na alarm i w
skutek ujawnienia informacji zostaje narażona na prześladowania wobec przełożonego lub
współpracowników. Innymi określeniem powiązanym ze słowem mobbing jest szwedzkie
pojęcie „victimization at work” czyli „gnębienie w miejscu pracy”, czy też jest japońskie
słowo „ijime” oznaczające molestowanie,. W Francji oraz Belgii używane jest określenie
„harcelement moral” oznaczające „gnębienie psychiczne”7.
Nie ma jednej i jednolitej definicji mobbingu, ponieważ zjawisko to jest bardzo trudne
do wyrażenia ze względu na zakres działania i występowania. Pochodzenie tego terminu
może wskazywać na to, iż zjawisko to ma miejsce w grupie, i że nie do końca jasne są metody i formy jego stosowania. Mobbing nie wątpliwie ma wiele wymiarów i to utrudnia jego
określenie oraz walkę z nim. Często trudno jest też uchwycić granicę między zdecydowanym
dyscyplinowaniem pracowników a mobbingiem8. Mobbing jest psychologiczną agresją,
zazwyczaj obejmuje grupę mobberów, czyli osób atakujących, niż pojedyncze osoby. Jest
związany z długotrwałym stresem, wywołuje konflikt w połączeniu z silnym nękaniem pracowników. Złe zachowanie, krzyczenie, absurdalne postępowanie, rozprowadzanie plotek i
pogłosek nie zawsze są zachowaniami oznaczającymi mobbing. Jeżeli jednak będą one w
celowy sposób powtarzane i ukierunkowane na zniszczenie, poniżenie godności jednostki to
można je już przypisać do tego, co nazywamy mobbingiem9.
2
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W literaturze można spotkać kilka bliskoznacznych pojęć używanych przez autorów, które mają „wspólny mianownik” i są formami prześladowania w miejscu pracy,
prześladują współpracownicy i proces ten doprowadza do poważnych, społecznych, psychicznych i psychosomatycznych konsekwencji. I tak na przykład Marie-France Hirigoyen
stosuje sformułowanie „molestowanie w miejscu pracy”, przez które rozumie wszelkie
działania o charakterze nadużyć, które przejawiające się w formie zachowań, słów, aktów,
gestów czy pism, mogących godzić w osobowość, godność czy integralność fizyczną lub
psychiczną osoby, stanowiąc groźbę dla jej zatrudnienia lub wpływając na pogorszenie
atmosfery w pracy. W literaturze polskiej istotę mobbingu określa się następującymi pojęciami: dręczenie, gnębienie, nękanie czy szykanowanie10.
Różnorodność treści definicji oraz określeń mobbingu przytoczonych poniżej ukazuje jak skomplikowany i nie zawsze przejrzysty jest proces molestowania psychicznego,
zastraszanie czy też po prostu niegodziwości, które mają miejsce w procesie kierowania i
zarządzania personelem11. Działania charakterystyczne dla mobbingu wymagają spełnienia
trzech kryteriów tj.: czasu trwania, powtarzalności i negatywnych intencji.
Według Heinza Laymana „podstawowa” definicja mobbingu z 1984 roku może
brzmieć następująco: „mobbing to proces nękania pracownika trwający nie mniej niż 6
miesięcy stosowany systematycznie przynajmniej raz w tygodniu, godzący w godność,
osobowość lub integralność psychiczną czy fizyczną człowieka, stanowiący zagrożenie dla
jego zatrudnienia oraz wpływający na pogorszenie atmosfery i wydajności pracy”12. Natomiast w 1990 roku Heinz Laymann zaproponował następującą definicje: „mobbing jest to
terror psychiczny w miejscy pracy, oznaczający się wrogim, negatywnym komunikowaniem się, które jest kierowane przez jedna lub pewną liczbę osób przeciw jednostce. Powyższe akcje występują często, prawie każdego dnia, przez dłuższy czas-najkrócej przez
sześć miesięcy. Z powodu takiej częstotliwości oraz czasu trwania rezultatem jest pogorszenie się stanu psychicznego i psychosomatycznego jednostki oraz obniżenie jego pozycji
w pracy”. Definicja ta wyklucza krótkie tymczasowe konflikty oraz napięcia przy zmianach przy podziale pracy13.
Kodeks pracy wprowadza taką definicję: „Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników” (Dz.
U. Nr 123, poz. 2081. Ustawa z 14 listopada 2003 r. O zmianie ustawy- Kodeks pracy o
zmianie niektórych innych ustaw. Art. 94, § 2)14.
Międzynarodowa Organizacja Pracy stworzyła definicję i według niej mobbing to:
„agresywne zachowanie, które możemy określić jako mściwe, okrutne, złośliwe lub upokarzające usiłowanie zaszkodzenia jednostce lub grupie pracowników [...] obejmuje ono
sprzysięganie się (ganging up at sameone) lub mobbing przeciwko wybranemu pracownikowi, który staje się przedmiotem psychicznego dręczenia. Mobbing charakteryzuje się
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stałymi, negatywnymi uwagami lub krytyką, społecznym izolowaniem danej osoby, plotkowaniem lub rozprzestrzenianiem fałszywych informacji”15.
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy przedstawia mobbing jako:
„powtarzalne, nieuzasadnione zachowania skierowane przeciwko pracownikowi, lub grupie pracowników, które stwarza zagrożenie jego/ich zdrowia i bezpieczeństwa”16, przy
czym „nieuzasadnione zachowania to zachowania, które świadoma i rozsądna osoba, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, identyfikuje jako spychające ją do roli ofiary, poniżające i naruszające jej godność”17, „zachowania te obejmują działania pojedynczych osób
lub grupy, jak również system pracy, który może być wykorzystywany jako narzędzie wiktymizujące pracownika, poniżające i uwłaczające jego godności”18, zaś „zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa odnosi się do ryzyka występowania negatywnych konsekwencji doświadczonej przemocy w postaci zaburzeń zdrowia psychicznego”19.
Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe definiuje zjawisko mobbingu następująco: „mobbing jest to bezpodstawne, ciągłe i długotrwałe dręczenie, zastraszanie, prześladowanie, szykanowanie człowieka w pracy nie tylko przez przełożonego, ale czasem także
przez współpracowników, powodujące poczucie bezsilności, upokorzenia i krzywdy, prowadzące w konsekwencji do ogólnego złego samopoczucia i pogorszenia stanu zdrowia
ofiary”20.
Kolejną definicją mobbingu, na która należy zwrócić uwagę ze względu na swoją
przejrzystość i kompletność jest definicja zaproponowana przez francuską badaczkę Marie-France Hirigoyen, która nie używa określenia mobbing lecz molestowanie moralne w
pracy. Definicja ta brzmi: „wszelkie niewłaściwe postępowanie (gest, słowo, zachowanie,
postawa), [...] które przez swą powtarzalność czy systematyczność narusza lub integralność psychiczną bądź fizyczną osoby, narażając ją na utratę zatrudnienia lub pogarszającą
się atmosferę pracy. [...] moletowanie moralne to przemoc w małych dawkach, która jest
jednak bardzo destruktywna. Każdy atak wzięty z osobna nie jest czymś poważnym, o
agresji stanowi skumulowany efekt częstych i powtarzalnych mikrourazów”21.
Według definicji mobbingu przedstawionej przez przez Agatę Bechowską-Gebhardt
i Tadeusza Stalewskiego, mobbing to nie silne ataki agresji na psychikę, ale także niekiedy
przemoc fizyczną. Mobbing to „nieetyczne i irracjonalne z punktu widzenia celów organizacji działanie, polegające na długotrwałym, powtarzającym się i bezpodstawnym dręczeniu pracownika przez przełożonych lub współpracowników; jest to poddanie ofiary przemocy ekonomicznej, psychicznej i społecznej w celu zastraszenia, upokorzenia i ograniczenia jej zdolności obrony; jest to zjawisko odczuwalne subiektywnie, ale dające się intersubiektywnie potwierdzić; jest to wielofazowy proces, w którym mobber stosuje metody
manipulacji od najbardziej subtelnych i niezauważalnych przez ofiarę po najbardziej drastyczne powodujące u ofiary izolację społeczną, jej autodepresję, poczucie krzywdy, bez-
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silność i odrzucenia przez współpracowników, a w konsekwencji silny stres i choroby
somatyczne i psychiczne”22.
Norweski psycholog Dan Olweus mówiąc o mobbingu zwraca uwagę na osobę
mobbera i wylicza sposoby znęcania się nad ofiarą. Jego zdaniem o mobbingu „można
mówić wówczas, gdy ofiara przez dłuższy czas jest wielokrotnie narażona na negatywne
działanie ze strony innej osoby lub osób. [...] to negatywne działanie, przez które rozumie
się sytuację, w której ktoś wyrządza (lub chce wyrządzić) komuś innemu krzywdę lub
przykrość. Pojęcie to swoim zakresem obejmuje również przemoc i agresję. Mogą to być
działania werbalne (groźby złośliwości), mogą też przyjmować postać przemocy bezpośredniej czy fizycznej (uderzenia, popchnięcia, ograniczenia wolności). Można również
wyobrazić sobie działania negatywne bez użycia słów i bez kontaktu fizycznego, np. w
postaci grymasów, wrogich gestów, unikania i innych zachowań zmierzających do zranienia lub zirytowania drugiej osoby”23.
Kolejna definicja odnosząca się do zjawiska mobbingu, to definicja zaproponowana
przez Elżbietę Banecką. Brzmi ona następująco: „Mobbing to prześladowanie jakiejś osoby w miejscu pracy, nękanie jej, poddawanie terrorowi psychicznemu. Warunkiem jednak
tego, aby konflikt w miejscu pracy nazwano mobbingiem, jest jego ciągły (nie rzadziej niż
raz na tydzień) i długotrwały charakter (nie mniej niż pół roku) oraz fakt, ze osoba prześladowana jest uzależniona od sprawcy w hierarchii służbowej”24.
Natomiast Helena Szewczyk definiuje zjawisko w ten o to sposób: „Mobbing w
miejscu pracy lub w związku z pracą polega na wrogim i nieetycznym, systematycznie
powtarzającym się zachowaniu, skierowanym wobec jednej lub kilku osób, czego rezultatem jest psychiczne, psychosomatyczne i społeczne wyniszczenie pracownika”25. Jak dalej
zauważa Autorka: „Mobbing definiuje się również jako zmasowany terror psychiczny ze
strony pracodawcy, przełożonego, grupy współpracowników, skierowany przeciwko jednemu pracownikowi lub kilku pracownikom”26.
Sprzeczną definicją przemocy w miejscu pracy jest definicja zaproponowana przez
Adama Szałkowskiego, który definiuje mobbing jako „wszelkie zachowania w sytuacjach
pracy zawodowej, które wywołują wśród niektórych pracowników lęk, strach i długotrwale obawy, których skutki ujawniają się nawet uszczerbkiem na zdrowiu”27. W dalszej części definiowania mobbingu autor charakteryzuje mobbing: „Z psychologicznego punktu
widzenia mobbing jest ekstremalnym rodzajem stresu w pracy. W przeciwieństwie do typowych czynników wywołujących stres w pracy, mobbing cechuje się długotrwałością
napięcia, z równoczesnym jego rozprzestrzenianiem i doprowadzeniem do konfliktu na
drodze częstych i systematycznych działań, których celem jest nękanie pracownika. Typowe czynniki mobbingu mają swoją genezę w procesie pracy i najczęściej wynikają z
fizycznych i psychospołecznych warunków pracy. W grę wchodzą te z fizycznej przestrzeni stanowiska pracy, warunki w zakresie oświetlenia, hałasu, zapylenia, promieniowania i
podobnych czynników”28. Autor utożsamia mobbing ze stresem. Stres jest następstwem
mobbingu jednak jest nie zawsze oceniany negatywnie. Wykonywanie wielu zawodów jest
22
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w sposób oczywisty ze stresem. Podobnie nie należy również wiązać z mobbingiem zewnętrznych warunków pracy, które mogą towarzyszyć mobbingowi, ale nie stanowią jednak jego istoty29.
Próba zdefiniowania mobbingu autorstwa Wojciecha Cieślaka i Jakuba Steliny budzi duże zastrzeżenia. Autorzy definiują mobbing jako „bezprawne, systematyczne i długotrwałe zachowania (działania lub zaniechania) osób będących członkami pewnego zespołu ludzkiego, podejmowane bez powodów lub z oczywiście błahego powodu, skierowane przeciwko innym członkom (innemu członkowi) grupy i godzące w ich dobra prawnie chronione, a mające na celu zmuszenie pokrzywdzonego do opuszczenia danego zespołu”. W definicji widoczna jest pewna sprzeczność. Mobbing jest określany jako zachowanie podejmowane bez powodu lub z oczywiście błahego powodu. W dalszej części definicji jako cel mobbingu określa się skłonienie ofiary do zrezygnowania z zajmowanego stanowiska. Nie można jednak wykluczyć, że terror psychiczny nie służy realizacji żadnego
celu, a jest wynikiem zaburzonej osobowości sprawcy30.
Jeszcze inaczej, używając pojęcia taktyki, definiuje mobbing Krystyna KmiecikBaran i Jacek Rybicki. Taktyki prześladowcy najczęściej nie są wprost naruszeniem prawa
– zmierzają jednak do osaczenia i zaszczucia ofiary poprzez jej ośmieszenie, upokorzenie,
zastraszenie, postawienie w trudnej sytuacji. Dlatego musimy umieć identyfikować takie
zachowania i przeciwdziałać im na samym początku31.
Z kolei Genowefa Janczewska-Korczagin uważa, że sytuację mobbingu tworzą sytuacje takie jak: gotowość osoby pełniącej władzę do stosowania własnego prawa moralnego sprzecznego z normami etycznymi oraz tolerancja dla zachowań aspołecznych (wrogość czasami używana jako typ poczucia humoru sytuacyjnego, w którym „bohaterami” są
pracownicy, uczniowie koledzy; to deptanie godności osobistej, dyskryminacja, nietolerancja czy też inne ograniczenia wolności osobistej), rywalizacja między pracownikami
jako strategia personalna firmy. Celem jest osiągnięcie sukcesu finansowego za wszelką
cenę, tj.: doprowadzenie pracownika do sytuacji przymusowej powodującej wypowiedzenie warunków pracy albo jej porzucenie, hierarchiczność władzy w firmie, typ komunikacji werbalnej między przełożonymi a pracownikami32.
2. Rodzaje mobbingu
Zjawisko występowania zachowań mobbingowych może mieć różne podłoże. Jedna z
najczęstszych przyczyną jest chęć dominacji w celu podniesienia swojej wartości a obniżenie
wartości ofiary, może to tez być również zawiść. Podłożem zachowań mobbingowych mogą
być zachowania seksualne, przejawiające się chęcią utrzymania intymnych kontaktów, najczęściej taka sytuacja zdarza się, gdy przełożonym jest mężczyzna a podwładną kobieta.
Sytuacja taka objawia się wszelkiego typu zaczepkami słownymi lub nawet bezpośrednimi
propozycjami. Działania mobbingowe mogą też mieć miejsce w sferze prywatnego życia
ofiary, w wykonywaniu pracy i w życiu społecznym. Osoba mobbingowana może być krytykowany za styl ubierania się, sposób spędzania wolnego czasu, zdrowie fizyczne czy psychiczne lub sytuacje rodzinne. W zakresie wykonywanej pracy zdarza się, że ofiara otrzymu29
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je zlecenia wykonania pracy przekraczające jej możliwości, prace poniżające lub przekraczające jego godność. Pracownikowi nie dostarcza się odpowiednich narzędzi, materiałów, informacji do wykonania zleconej mu pracy. Również często bywa, że sprawca usiłuje zakłócić komunikację ofiary z otoczeniem, krytykowane lub ignorowane są wypowiedzi, poglądy,
pomysły czy inicjatywy podejmowane przez osobę mobbingowaną. Prześladować pracownika można przez zmianę miejsca pracy czy przeniesienie go do innego pomieszczenia. Mogą
wystąpić represje o charakterze materialnym, nie przyznawanie podwyżek, wstrzymanie lub
odebranie premii czy uniemożliwienie awansu, co sprawia, że osoba taka może mieć obniżone poczucie własnej wartości i znaczenia w społeczeństwie. Zawiść jako przyczyna mobbingu może powstać na tle własnego niedowartościowania, czego powodem może być uroda,
inteligencja, status materialny itp33.
Zasadniczo wyróżnia się trzy rodzaje mobbingu w miejscu pracy:
Mobbing poziomy - występuje, gdy pracownik staje przeciwko koledze oraz podejmowane są wrogie działania ze strony współpracowników. Działania te prowadzi grupa
osób wobec osoby, której sposób bycia staje się powodem ataków. Przedmiotem ataków
może być odmienność osoby atakowanej np. płeć, odmienność może polegać również na
odrębności społecznej, rasowej bądź religijnej, homoseksualizm. Zachowania takie może
też powodować zazdrość, pozycja, status materialny, wykształcenie itp.34. Przełożony ma
trudną rolę przy tym rodzaju mobbingu z powodu trudności w zachamowaniu tego typu
zjawisk, często również nie podejmuje żadnych kroków w tym kierunku. Powodem tego
typu zachowania może być oskarżenie przez podwładnych mobbujących o faworyzowanie
osoby atakowanej35.
Mobbing pionowy - występuje, gdy podwładny staje przeciwko przełożonemu. Rodzaj tego mobbingu mało nagłośniony. Polega na prześladowaniu przełożonego przez pracownika. Prześladowanie to może się przejawiać w postaci kompromitowania osoby przełłozonej. Jest to przykład przełożonego, który nie posiada umiejętności, które pozwalają na
odpowiednie zarządzanie ludźmi. Celem tego typu zachowań może być nawet chęć zajęcia
stanowiska pracy przełożonego36.
Mobbing pochyły - występuje, gdy przełożony staje przeciwko podwładnemu. Jajbardziej popularna i najczęstsza forma mobbingu. Przełożony jest agresorem wobec swojego podwładnego. Powodem w takim przypadku może być sytuacja na rynku, czyli np.
bezrobocie na rynku pracy, które powoduje, że podwładny zgadza się na wszystko gdyż
ogarnia go strach przed utrata pracy.37.
Mobbing również może być stosowany czynnie lub biernie. Mobbing bierny to powtarzające się lekceważenie pracownika, nie zauważanie go i nie wydawanie poleceń. Mobbing
czynny to obarczanie pracownika zbyt dużą odpowiedzialnością a jednoczesnie ogranicza mu
się możliwość podejmowania decyzji Sytuacja taka stwarza poczucie zagrożenia38.
Jedana wszystkie te rodzaje mobbingu, które zaostały wcześniej wymienione sprowadzają się do jednego wspólnego mianownika, a mianowicie terroru psychicznego w
miejscu pracy. Zjawisko to można porównać do teatru, gdzie główną rolę odgrywa dwóch
33
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aktorów: mobber i ofiara. Ważną rolę odgrywają też widzowie, czyli współpracownicyświadkowie mobbingu. Ze względu na zamiary mobbera możemy również wyodrębnić
następujące modele mobbingu:
Mobbing perwersyjny – występuje gdy agresor zmierza do zniszczenia drugiej osoby
w celu umocnienia swojej władzy.
Mobbing strategiczny - celem agresora jest zmuszenie do dymisji osoby, której chce
się pozbyć, a której niema się nic do zarzucenia.
Mobbing instytucjonalny - zamiarem inicjatora jest w tym przypadku manipulowanie podwładnymi i eksploatowanie ich bez ograniczeń39.
Francuska psychoanalityk, terapeuta, psychiatra oraz specjalista w dziedzinie wiktymologii Marie-France Hirigoyen w swojej książce Molestowanie w pracy wyróżniła
kilka typów molestowania.
1. Molestowanie wertykalne zstępujące. Przypadek ten występuje gdy przełożeni
terroryzują psychicznie podwładnych. Zjawisko to niesie poważne konsekwencje dla
zdrowia,która czuje się odizolowana i dużo trudniej jest o wsparcie innych pracowników.
Autorka podzieliła ten rodzaj molestowania na molestowanie perwersyjne i strategiczne
(mobbing perwersyjny i strategiczny)40.
2. Molestowanie horyzontalne, agresorem jest tutaj kolega lub koledzy z pracy. Występuje wówczas, gdy dwóch współpracowników rywalizuje ze sobą w celu uzyskania
jakiegoś stanowiska pracy bądź awansu.
3. Molestowanie mieszane występuje, gdy źródłem działań perwersyjnych w iarstosunku do ofiary są zarówno przełożeni, jak i koledzy ofiary. Ujawnia się wtedy, gdy molestowanie wertykalne zastępujące przechodzi w molestowanie horyzontalne. Zauważyć
można wówczas jak działa instynkt stadny. Przełożony wraz innymi podwładnymi razem
znęcają się nad jednym pracownikiem a ofiara obwiniana jest za wszelkie niepowodzenia,
chociaż nie zawsze jest to winna ofiary. Często zdarza się, ze przełożony zabrania kontaktowania się z tą sobą i pogłębia w ten sposób izolację ofiary od otoczenia.
4. Molestowanie wstępujące wertykalne występuje wówczas, gdy podwładni nękają
psychicznie swojego zwierzchnika. Jest one rzadkie, ale jednak istnieje np. fałszywe
oskarżenia o molestowanie seksualne41.
3. Fazy powstawania lobbingu
Heinz Lazmann Szwecki doktor psychologii pracy wyróżnił cztery etapy przebiegu
mobbingu. Pierwszym etapem jest konflikt w pracy, następnie występuje nękanie pracownika, potem jest eskalacja zachowań mobbingowych czyli naruszenie godności, zaś ostatni
etap to skrajne działania mobbingowe42. Bardziej szczegółowo zostały opisane przez Hansa Lazmanna fazy mobbingu. Opisał on cztery fazy przebiegu mobbingu, jednak wyróżnione fazy mają charakter hipotetyczny. Rzeczywisty mobbing nie musi przebiegać przez
wszystkie fazy.
Pierwsza faza tzw. faza przygotowawcza, zaczyna się obniżać samoocena ofiary. W
trakcie tej fazy ofiara przemocy nie jest w stanie racjonalnie oceniać sytuację, jest zdezorientowana, pracuje w ciągłym napięciu oraz w trudnych warunkach i sprzecznych wyma39
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ganiach szefa. Ofiara nie potrafi wyjaśnić sobie, dlaczego znalazła się w takiej sytuacji
oraz zrozumieć swoja winę43.
Druga faza to stres i walka ofiary. Jest to faza w której ofiara podejmuje walkę ze
stresem w pracy, jednak walka ta nie przynosi efektów. Ofiara odczuwa strach przed pójściem do pracy a stany ciągłego napięcia nerwowego prowadzą do reakcji stresowych takich jak bezsenność, ma stany lękowe i depresyjne. Stan zdrowia fizycznego ofiary znacznie się pogarsza co w konsekwencji prowadzi do wzrostu ciśnienia, zaburzenia koncentracji, bólów głowy i mięśni. Ofiara zaczyna coraz częściej stosować środki nasenne i uspokajające Często też zaczyna sięgać po alkohol, który z czasem może stać się nawykiem44.
Trzecia faza to nasilenie się agresji mobbera, nad słabnącą ofiarą. Etap ten ma na
zachęcenie i sprowokowanie innych, do ataków na ofiarę. Narastająca agresja wokół ofiary
powoduje, że padają nieustanne oskarżenia i pretensje, zaczyna się izolacja ofiary z otoczeniem, odmawia się jej wsparcia a wszystko w celu psychicznego pokonania. Ofiarę
etykietuje się ją jako kłamcę, osobę mającą problem ze swoją innością, niedostosowaniem
społecznym, organizacyjnym. Praca wykonywana jest pod ciągłą presją, izolacja, brak
pomocy, niepewność o swoja przyszłość oraz brak metod i środków, które mogły by poprawić sytuację sprawiają, ze pogłębia się złe samopoczucie ofiary, załamuje ją psychicznie i fizycznie. Powoduje to coraz częstsze i dłuższe przebywanie na zwolnieniu lekarskim. Sytuacja taka jeszcze bardziej izoluje ofiarę od współpracowników. Ofiara zaczyna
popełnić błędy a tym samym potwierdza opinie na swój temat, jako że jest niekompetentnym i konfliktowym pracownikiem45.
Czwarta faza to fizyczna, psychiczna i społeczna degradacja ofiary. W fazie tej
ofaiara poddana jawnym atakom agresji i wykonywać swoich obowiązków. Bardzo pogarszaja położenie ofiary w tej sytuacji izolacja oraz brak nawiązania relacji interpersonalnych. Zaczynają pojawiać się problemy rodzinne. Świadomość ciągłego zastraszania, zagrożenia utraty pracy, środków do życia i pozycji społecznej mogą spowodować silne stany depresyjne ofiary46.
Ten szczególny rodzaj konfliktu powstającego w miejscu pracy został nazwany
mobbingiem, a terminy określające to zjawisko można również przełożyć na język polski
jako: molestowanie moralne, przymus moralny, nękanie, maltretowanie lub molestowanie
psychologiczne. Na występowanie zjawiska mobbingu wpływają różne czynniki społeczne, osobiste czy też organizacyjne. Duże znaczenie na występowanie mobbingu ma również charakter osoby stosującej mobbing jak i ofiary mobbingu.
Zakończenie
Wobec powszechnej opinii mobbing dotyczy nie tylko szykan wobec podwładnych .
Zjawisko to dotyczy również relacji pomiędzy pracownikami. Wielu menagerów oraz na
stanowiskach kierowniczych nie zdaje sobie sprawy, ze firma w której pracują jest bardzo
skomplikowanym systemem społecznym, w którym są najróżniejsze interesy, nieformalne
układy, sympatie lub antypatie .Aby walczyć ze zjawiskiem mobbingu w miejscu pracy
należałoby podjąć skuteczne metody na przykład takie jak odpowiednie szkolenie kadry
43

M. Urbańska, Mobbing i jego skutki,
http://monikaurbanska.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=56:mobibing&catid=4
1:patologie (5 maja 2011).
44
Tamże.
45
Tamże.
46
Tamże.

355

kierowniczej, która to powinna budować odpowiednie i poprawne relacje między współpracownikami.
To właśnie pracodawca powinien stosować profilaktykę antymobbingową, która polega przeszkalani pracowników, udzielaniu informacji na temat zjawiska mobbingu. Przedstawić formy mobbingu, czym jest oraz jakie skutki wywołuje. Zobowiązać pracowników
do zgłaszania wszelkich przypadków, w których zachodzi podejrzenie tego zjawiska. To
pracodawca powinien zapewnić pracownika, ze jest chroniony i w razie niejasnych sytuacji bez obaw może się z tym zgłosić do przełożonego bądź też kogokolwiek na wyższym
stanowisku. Ważne jest też uświadamianie pracownikom, aby współpracowali ze sobą i
żeby tez nie było jakichś nie jasnych sytuacji miedzy współpracownikami.

Streszczenie
Mobbing, czyli przemoc psychiczna w miejscu pracy jest problemem społecznym.
Jest to usystemowana forma przemocy psychicznej stosowanej wobec ofiary przez osoby
współpracujące z nią. Mobbing to proces zachowań perfidnych, które prowadzą do pozbywania się z miejsca pracy ludzi wartościowych, zazwyczaj pracowitych, takich którym
formalnie nie można nic zarzucić. Zjawisko mobbingu chociaż jest stosunkowo nowym
problemem występuje coraz częściej. stosunkowo nowym problemem badawczym. Mobbing stanowi stosunkowo nową płaszczyznę badawczą i dotyczy funkcjonowania człowieka w miejscu pracy, w związku z czy istnieje wokół tego tematu wiele niejasności. Nie
wiadomo dlaczego istnieją takie mechanizmy polegające na umyślnym sprawianiu innym
bólu gwarantującemu innym poczucie satysfakcji i siłę. funkcjonowania w społeczności
Mobbing oznacza cały system psychospołecznych relacji w miejscu pracy w postaci uporczywego i długotrwałego działania lub zachowania skierowane wobec pracownika lub
przeciwko pracownikowi. Jest to psychiczne nękanie, dręczenie i szykanowanie. Zachowanie takie ma na celu poniżenie, ośmieszenie, odizolowanie od innych a następnie wyeliminowania z zespołu. Zjawisko to przeprowadzane jest środkami manipulacji psychicznej. Determinacja takiego zachowania wystarczy, żeby psychicznie zniszczyć jednostkę i
w ostateczności wyeliminować ze społeczności. Reguły, zasady oraz regulaminy pracy nie
stanowią wystarczającej receptury by uniknąć mobbingu. Należy podkreślić jeszcze raz, że
jest to przemoc psychiczna, która jest bardzo trudno zauważyć. Dużo osób nie widzi tej
przemocy albo po prostu nie chce widzieć.

Słowa kluczowe: mobbing, praca, przemoc, manipulacja,
Summary
Mobbing, or psychological violence in the workplace is a social problem. It is
usystęmowana form of psychological violence used against the victim by a person cooperating with it. Mobbing is a process perfidious behavior that lead to getting rid of jobs valuable people, usually busy, such that formally can not be faulted. Mobbing although it is a
relatively new problem occurs more often. a relatively new research problem. Mobbing is a
relatively new level of research and refers to human functioning in the workplace in relation to whether there is around this topic a lot of ambiguity. It is not known why there are
such mechanisms of deliberately sprawianiu other pain guaranteeing a different sense of
satisfaction and strength. functioning in the community Mobbing means the entire system
of psychosocial relationships in the workplace in the form of persistent and prolonged action or behavior directed towards an employee or against an employee. It is a psychological harassment, bullying and harassment. This behavior is designed to humiliation, ridi-
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cule, isolation from others, and then eliminated from the team. This phenomenon is carried
out means mental manipulation. The determination of such behavior is enough to psychologically destroy the body and ultimately eliminated from the community. Rules, rules and
labor regulations are not sufficient recipe to avoid bullying. It should be emphasized again
that this is a psychological violence, which is very difficult to see. A lot of people do not
see this violence, or simply do not want to see.
Keywords: mobbing, work, violence, manipulation,
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Mateusz Jurek

Działania Policji w zakresie bezpieczeństwa publicznego państwa
w kontekście konfliktu na Ukrainie
Wstęp:
Bezpieczeństwo1 od najdawniejszych lat należy do wartości najwyżej cenionych i
chronionych. Zapewnienie bezpieczeństwa mieści się w katalogu podstawowych potrzeb i
zadań każdego państwa. Państwo rozumiane, jako przymusowa organizacja musi być wyposażona w charakterystyczne atrybuty władzy służące ochronie osób wspólnie zamieszkujących dane terytorium przed zagrożeniami2 zewnętrznymi i wewnętrznymi3. Jednym z
najważniejszych zadań realizowanych przez każde państwo jest zapewnienie ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa obywatelom. Zadania te leżą w kompetencjach
aparatu władzy i administracji państwowej. Na przestrzeni wieków zadania te zmieniały
się ponieważ uzależnione były od sytuacji międzynarodowej oraz od czynników wewnątrz
państwowych.
Państwo polskie od najdawniejszych lat starało się zagwarantować swoim obywatelom bezpieczeństwo, które od zawsze wpisane jest w ludzką egzystencję4. Jednak w dobie
rozprzestrzeniających się z dnia na dzień zagrożeń bezpieczeństwo obywateli mimo zagwarantowania go w Konstytucji RP niekiedy jest nie strzeżone. Wydarzenia na Ukrainie rozgrywające się w pobliżu polskiej granicy pokazały jak kruche jest poczucie bezpieczeństwa.
Kryzys ukraiński stanowi obecnie najpoważniejsze wyzwanie w sferze bezpieczeństwa narodowego5 RP od roku 1989. Już Zbigniew Brzeziński w swej Wielkiej Szachownicy pisał, że
upadek Związku Radzieckiego przyczynił się do powstania tzw.: czarnej dziury. Mianem
1

Według słownika języka polskiego bezpieczeństwo to stan niezagrożenia, spokoju, pewności;
Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1978, t. 1., s.147.
2
Według słownika języka polskiego zagrożenie to stan psychiczny lub prawny, w którym jednostka nie ma poczucia pewności, oparcia w drugiej osobie lub w sprawnie działającym systemie
prawnym. Stan zagrożenia związany jest z sytuacją zagrażającą życiu lub zdrowiu człowieka [w:]
Słownik Współczesnego Języka Polskiego, t.2, Warszawa 1998,s.605 zob. też Zagrożeniem według
W. Kitlera nazywamy „...stan psychiki i świadomości wywołany przez zjawiska postrzegane jako
negatywne (niebezpieczne), a jednocześnie jest to zespół okoliczności wewnętrznych i (lub) zewnętrznych, które mogą spowodować powstanie stanu niebezpiecznego dla danego podmiotu (są
źródłem takiego stanu)” [w] W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Warszawa 2011, s. 60.
3
M. Gulczyński, Nauka o polityce, Warszawa 2007.
4
Odnosząc się do piramidy potrzeb Maslowa bezpieczeństwo znajduje się na drugim miejscu
wśród podstawowych potrzeb człowiek [w:] http://www.zarzyccy.pl/p_piramida-potrzebmaslowa.html (dostęp dnia 01.05.2015).
5
Według W. Kitlera bezpieczeństwem narodowym nazywamy najważniejszą wartość i potrzebę
narodową. Jest to również priorytetowy cel działalności państwa, jednostek i grup społecznych, a
zarazem proces obejmujący swym zasięgiem różnorodne środki, gwarantujące trwały, wolny od
zakłóceń byt i rozwój narodowy (państwa), w tym także ochronę i obronę państwa jako instytucji
politycznej oraz ochronę jednostek i całego społeczeństwa, ich dóbr i środowiska naturalnego przed
zagrożeniami, mogącymi w istotnym stopniu ograniczać jego funkcjonowanie lub godzić w dobra
podlegające szczególnej ochronie [w:] W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Warszawa 2011, s.39-40.
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tym określił obszar państw powstałych po ZSRR. Rejon ten miał stać się miejscem rywalizacji o strefy wpływów6. Z perspektywy czasu można śmiało powiedzieć, iż Brzeziński miał
rację. Sytuacja jaką widzimy na Ukrainie potwierdza fakt niestabilności politycznej regionu
oraz początek wielkiej rywalizacji między Zachodem a Federacją Rosyjską.
Polska jako uczestnik tej „rozgrywki” narażona jest na liczne zagrożenia wynikające
z kryzysu zaistniałego na Ukrainie. Wśród niebezpieczeństw należy wymienić zagrożenie
bezpieczeństwa energetycznego, gospodarczego, kulturowego i społecznego Polski. Wśród
zagrożeń pojawia się również ryzyko konfliktu zbrojnego o charakterze regionalnym i
lokalnym mogącym angażować pośrednio lub bezpośrednio Polskę. Wspomniane zagrożenia mogę przyjąć charakter militarny lub niemilitarny. Wymienione dziedziny bezpieczeństwa zostały podkreślone w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP z roku 2014 stanowią one waży punkt w budowaniu strategii bezpieczeństwa Polski7. Jednak jak wspomniano na wstępie podstawowym zadaniem wynikającym z Konstytucji Rzeczpospolitej Polski
zgodnie z art.5 Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego
terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju8. W związku z powyższym należy zwrócić uwagę na problemy którymi są: nielegalna imigracja wywołana masową falą uchodźców, zwiększenie
szarej strefy, przemyt towarów, wzrost przestępczości oraz narastanie konfliktów wewnętrznych powstających na skutek różnic kulturowych oraz zaszłości narodowościowych.
Wymienione elementy bezpośrednio oddziaływają na bezpieczeństwo wewnętrzne
Polski i wpływają na poczucie bezpieczeństwa polaków. Zagrożeniom tym ma stawiać
opór głównie Policja będąca wyspecjalizowanym podmiotem nastawionym w zakresie
swych zadań i kompetencji na problematykę zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego9 w państwie.
Policja jak każda organizacja publiczna stojąca na straży porządku w państwie posiada obowiązki oraz wykonuje liczne zadania do których należą m.in. czuwanie nad bezpieczeństwem ludzi oraz utrzymaniem porządku publicznego 24 godziny na dobę. Zadania
wykonywane przez Policję zapisane są w ustawie o Policji z dn. 6 kwietnia 1990 roku10.
Ponadto Policja angażuje się w liczne akcje oraz kampanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Artykuł w ogólnym zarysie przedstaw zadania wykonywane przez Policji w ramach walki ze współczesnymi zagrożeniami ze szczególnym
uwzględnieniem zagrożeń wynikających z konfliktu toczącego się na Ukrainie.

6

Z. Brzeziński, Wielka Szachownica, Warszawa 1998, s.89-123.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej 2014.
8
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku art. 5.
9
Bezpieczeństwo publiczne to stan wewnętrzny państwa, który niezależnie od grożących niebezpieczeństw, zapewnia normalne funkcjonowanie całokształtu organizacji państwowej, w tym
ochronę życia i zdrowia jednostek żyjących w państwie oraz ochronę mienia osób fizycznych i
prawnych. Określenie bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny obejmują wszelkie zagrożenia aktualnie znanie i te, które mogą się pojawić. [w:] Niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, red. S. Kowalkowski, Warszawa 2011,s. 22-23.
10
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U z 2011, nr 287, poz. 1687, z późń. zm.
7
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1. Przyczyny konfliktu na Ukrainie.
Federacja Rosyjska jako spadkobierca Związku Radzieckiego, nie pogodziła się ze
skutkami geopolitycznymi i geostrategicznymi rozpadu ZSRR. Upadek oznaczał utratę
25% terytorium, odsunięcie granic od centrum Europy, zmniejszenie liczby ludności o
50% oraz osłabienie militarne państwa. Doświadczone upokorzenia związane z upadkiem
ZSRR wpłynęły na obecny kształt polityki Federacji Rosyjskiej. Charakterystycznym elementem tejże polityki jest stała skłonność do ingerencji w sprawy państw słabszych z pozycji tzw. wielkiego brata11.
Ukraina jak pisze Zbigniew Brzeziński stanowi istotny element w polityce rosyjskiej. Bez Ukrainy państwo Rosyjskie przestaje być imperium Euroazjatyckim. Dodatkowo Ukraina jest państwem posiadającym bogactwa naturalne a także duży potencjał ludnościowym12 przez co jest obszarem geopolitycznie i geostrategicznie atrakcyjnym. Należy
również podkreślić, że położenie geopolityczne Ukrainy sprawia, że usytuowanie między
Wschodem a Zachodem przyczynia się do nakładania sporów pomiędzy Rosją, Stanami
Zjednoczonymi, NATO, Unią Europejską a także Polską. Powoduje to, że relacje pomiędzy Federacją- Rosyjską a Ukrainą można określić mianem złożonych. Relacje te po 1991
roku uzależnione były od racji stanu Ukrainy oraz od tego kto pełnił funkcje kierownicze
w Państwie. Pierwsze nieporozumienia pojawiły się na przestrzeni lat 1998-2004 kiedy to
w Kijowie rozwijały się dążenia prozachodnie. Wówczas doszło do pierwszych kryzysów
gazowych polegających na ograniczeniu dostaw gazu z Rosji na Ukrainę.13 Do istotnych
napięć pomiędzy Rosją a Ukrainą dochodziło również na takich płaszczyznach jak: konflikt na wyspie Tuzła w Cieśninie Karczeńskiej w 2003 roku, Euromajdan 2013, aneksja
Krymu w 2014 oraz toczona po dzień dzisiejszy wojna hybrydowa na terenie Doniecka i
Ługańska14.
2. Znaczenie konfliktu na Ukrainie dla bezpieczeństwa wewnętrznego Polski.
Według badań CBOS przeprowadzonych w 2014 roku aż 88% osób przebadanych
zgłosiło zainteresowanie konfliktem na Ukrainie. Tak duże zainteresowanie wynikało z
przekonania społeczeństwa o dużym znaczeniu konfliktu dla Polski uważało tak 82% ankietowanych. Wśród większości przebadanych 72% obawia się o własne bezpieczeństwo,
które jest zagrożone obecną sytuację na Ukrainie15.
Po pierwsze obawy wynikają z pamięci historycznej: rozbiory Polski oraz okres
PRL. Wojna tocząca się na Ukrainie na nowo obudziła pamięć o wyrządzonych krzywdach
wśród naszych rodaków. Wśród społeczeństwa polskiego funkcjonuje przeświadczenie, że
Putin jest wstanie zagrozić militarnie RP gdy „rozprawi” się z Ukrainą. Należy podkreślić,
że w czasie trwania kryzysu i konfliktu ukraińskiego prezydent USA, Barack Obama, jak i
11

B. Balcerowicz, Narodowe Polityki i Strategie Bezpieczeństwa [w:] Bezpieczeństwo Międzynarodowe, red. R. Kuźniar, Warszawa 2012, s379-380.
12
Z. Brzeziński, Wielka Szachownica, Warszawa 1998, s.46.
13
T. Korablin, Współpraca NATO-Ukraina. Relacje Ukraina-Rosja. Sojusz Północnoatlantycki
wobec konfliktu na Ukrainie w: NATO-POLSKA-UKRAINA. Partnerstwo dla Pokoju. 20 lat później,
red. D. Łazarz, D. Szeligowski, Rzeszów 2014, s.95-101.
14
V. Kravchenko, Kryzys rosyjsko-ukraiński 2014: przyczyny, charakter, konsekwencje w: NATO-POLSKA-UKRAINA. Partnerstwo dla Pokoju. 20 lat później, red. D. Łazarz, D. Szeligowski,
Rzeszów 2014, s.81-83.
15
Komunikat z badań CBO, Polacy o sytuacji na Ukrainie w czasie kryzysu krymskiego ,marzec
2013 (oprac. K. Kowalczuk).
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inni politycy amerykańscy podkreślali, że Stany Zjednoczone uznają bezpieczeństwo Europy Środkowej za kamień węgielny swojego bezpieczeństwa. Na początku czerwca 2014
roku prezydent Stanów Zjednoczonych zapewniał, że jego kraj dotrzyma gwarancji wynikających z art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego16 oraz oświadczył, że w sytuacji bezpośredniego zagrożenia naszego kraju „Polska nigdy nie będzie już samotna”17.
Po drugie obecnie rząd polski podąża w zgodzie za Unią Europejską i stosuje wobec
Rosji politykę izolacji. Konsekwencją prowadzenia takiej polityki w pierwszej kolejności
jest zagrożenie dla polskiej gospodarki i energetyki. Obecnie Polska Energetyka polega na
surowcach importowanych z Rosji. Import gazu i ropy w większości dobywa się z Rosji.
W wyniku narastania konfliktu pojawia się ryzyko zwiększania cen surowców przez Federacje Rosyjską oraz w najczarniejszym scenariuszu możliwość całkowitego zaprzestania
sprzedaży surowców na rynek europejski. W roku 2013 udział konsumpcji rosyjskiej ropy
naftowej w Polsce wynosił 95% natomiast gazu ziemnego 70%. Polska przez Federacje
Rosyjską zaliczana jest do państw prowadzących konfrontacyjną politykę przez co płaci
najwięcej za gaz z krajów Unii Europejskiej. Średnia cena gazu dla państw zachodu za
1000m w 2013 roku wynosiła 380 dolarów natomiast dla Polski 528dolarów18.
Poważny problem stanowi również embargo wprowadzone przez Rosję w 2014 roku
na produkty rolne, surowce i artykuły spożywcze. W pierwszej połowie ubiegłego roku
rosyjskie służby sanitarne zablokowały dostawy polskiej wieprzowiny i produktów mleczarskich, a także nie wpuściły na rynek ponad 3500 ton polskich jabłek i zgłaszały zastrzeżenia do polskich jaj wylęgowych. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego właśnie Polska jest krajem, który najwięcej straci na sankcjach 1117 mln dolarów. Problemy pojawiają się też w stosunkach gospodarczych z Ukrainą. Kryzys gospodarczy na
Ukrainie sprawił, że eksport polskich towarów w tym kierunku zmniejszył się19.
Problem zwiększonego napływu ludności ukraińskiej przy zastosowaniu legalnych
procedur stwarza zagrożenie społeczno – kulturowe o szerokim spektrum. Istota zagrożeń
społeczno – kulturowych wynika ze zjawiska wielokulturowości i międzykulturowości, co
w przypadku trudnej historycznej przeszłości Polskiego i Ukraińskiego państwa oraz
wzajemnych ksenofobicznych postaw może stanowić punkt zapalny konfliktu o podłożu
narodowościowym.
16

Traktat Północnoatlantycki Waszyngton, 4 kwietnia 1949 roku Art.5 Strony zgadzają się, że
zbrojna napaść na jedną lub kilka z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uważana za napaść przeciwko nim wszystkim; wskutek tego zgadzają się one na to, że jeżeli taka zbrojna napaść
nastąpi, każda z nich, w wykonaniu prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego
przez Artykuł 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom tak napadniętym, podejmując natychmiast indywidualnie i w porozumieniu z innymi Stronami taką akcję,
jaką uzna za konieczną, nie wyłączając użycia siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego. O każdej takiej zbrojnej napaści i o wszystkich środkach zastosowanych w jej wyniku zostanie bezzwłocznie powiadomiona Rada Bezpieczeństwa.
Środki takie zostaną zaniechane, gdy tylko Rada Bezpieczeństwa podejmie działania konieczne do
przywrócenia i utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
17
M. Stolarczyk, Główne dylematy bezpieczeństwa polski zewnętrznego polski w połowie drugiej dekady XXI wieku, [w:] Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady
XXI wieku, red. K. Czornik, M. Lokomy, Katowice 2014, s25.
18
Tamże, s.41-76.
19
J. Tomasiewicz, Kryzys ukraiński i jego wpływ na bezpieczeństwo Polski, [w:] Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, red. K. Czornik, M. Lokomy,
Katowice 2014, s.120-124.
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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i podległe mu służby dostrzegając
niebezpieczeństwo ewentualnego napływu znacznej liczby obywateli Ukrainy,
przygotowało „Plan resortu spraw wewnętrznych w zakresie organizacji przyjmowania,
transportu i pobytu na terytorium RP cudzoziemców, uchodźców z Ukrainy”. Oparty jest o
treści zawarte w Standardowej Procedurze Operacyjnej (SPO-10) przyjętej uchwałą Rady
Ministrów w dniu 23 lipca 2013 roku. Procedury te zawarte są w Krajowym Planie
Zarządzania Kryzysowego20.
Trwający na Ukrainie konflikt niewątpliwie powoduje wzrost przestępczości w
obszarach, które swym zakresem dotykają zjawiska przestępczości transgranicznej. Na
całokształt zjawiska przestępczości transgranicznej składają się min.: nielegalny handel
ludźmi, przemyt narkotyków oraz wyrobów akcyzowych. Wskazane aspekty
przestępczości transgranicznej najczęściej przybierają postać zorganizowanych działań.
Zjawiskiem szczególnie niepokojącym mogącym wystąpić na dużą skalę jest proceder
nielegalnej migracji i potencjalnych zagrożeń, jakie w jej wyniku mogą wystąpić21.
Nieregularna agresja zbrojna na Ukrainie tocząca się poniżej progu otwartej wojny,
niesie poważne konsekwencje w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego Pomimo, iż w
obecnej sytuacji realne ryzyko wystąpienia w Polsce schematu wojny hybrydowej
obserwowanej na Ukrainie jest niewielkie, konflikt ten w oczywisty sposób dynamizuje i
zwiększa zakres działań podejmowanych przez Polskie Siły Zbrojne, a także Policję22.
Głównym organem zwalczającym konsekwencje wynikające z konfliktu na Ukrainie
jest Policja. Formacja ta powołana na podstawie ustawy o Policji, ma na celu ochronę
bezpieczeństwa ludzi, porządku publicznego, a także przeciwdziałanie zagrożeniom oraz
patologiom społecznym. Swoje ustawowe cele realizuje poprzez szczegółowo określone
zadania oraz obowiązki.
3. Działanie Policji prowadzone w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
3.1 Zadania ustawowe
Zakres obowiązków, jakie spoczywają na Policji dotyczy, przede wszystkim zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na co wskazuje treść art. 1 ustawy o Policji:
„Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i
przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i
porządku publicznego”23. W związku z dość rozległym zakresem, jakie niesie ze sobą pojęcie bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny, trudno jest w całości wskazać i zdefiniować zadania, jakie spoczywają na Policji. Nieostrość tej definicji może wskazywać na
celowy zamiar ustawodawcy, który chciał uniknąć regulacji stanów faktycznych w kontekście zadań Policji. Z uwagi na dynamikę zmian i przeobrażeń, jakie obserwujemy w stosunkach społecznych, gospodarczych, czy politycznych wydaje się to posunięciem mądrym dającym ustawodawcy możliwość adekwatnej reakcji na zachodzące zmiany w otaczającej nas rzeczywistości. Określenia „służąca społeczeństwu”, czy „bezpieczeństwo
ludzi” w pierwszym artykule ustawy wskazują przede wszystkim na służebną rolę Policji
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wobec społeczeństwa, które może i powinno liczyć na zapewnienie jej optymalnych warunków do życia pozbawionych zagrożeń i niebezpieczeństw24.
W art. 1 ust. 2 ustawy o Policji ustawodawca przedstawia podstawowe zadania
Policji, do których należą:
1. ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami
naruszającymi te dobra;
2. ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w
miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej,
w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania;
3. inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu
przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie
z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
4. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;
5. nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie
określonym w odrębnych przepisach;
6. kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych
związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych;
7. współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami
międzynarodowymi, a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej na podstawie
umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;
8. gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych;
9. prowadzenie zbiorów danych zawierających informacje gromadzone przez
uprawnione organy o odciskach linii papilarnych osób, niezidentyfikowanych śladach linii
papilarnych
z
miejsc
przestępstw
oraz
o
wynikach
analizy
kwasu
deoksyrybonukleinowego (DNA).
Katalog ten ma jednak charakter otwarty i dopuszcza nakładanie na Policję nowych
obowiązków i zadań w zasadzie bez ograniczeń, o ile będą one ukierunkowane na ochronę
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przykładem tego są zobowiązania jakie
spoczywają na Policji, wynikające z innych ustaw oraz umów i porozumień
międzynarodowych. Do najważniejszych aktów normatywnych rangi ustawowej
określającej w swej treści zadania dla policji należą:
1. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu
informacji kryminalnych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 216, poz. 1585, z późń. zm.);
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 123,
poz. 779, z późń. zm.)'
3. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Z 2004 r. Nr 52, poz.
525, z późń. zm.);
4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2003 r. Nr
58, poz. 515, z późń. zm.);
5. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Z 2005 r. Nr
145, poz. 1221, z późń. zm.);
6. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Z 2003 r. Nr 128,
poz. 1175, z późń. zm.);
7. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Z
24
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2009 r. Nr 62, poz. 504z późń. zm.);
8. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późń. zm.);
9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o
wykroczenia (Dz. U. Z 2001 r. Nr 106, poz. 1184, z późń. zm.);
10. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
(Dz. U. Z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późń. zm.)25
Szczegółowe zadania dla jednostek organizacyjnych określa Komendant Główny
Policji. Obecnie obowiązuje w tej kwestii zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego
Policji26. Rozdział trzeci zarządzenia nr 1041 w bardzo rozbudowany sposób określa
zadania dla poszczególnych jednostek organizacyjnych policji. Dla przykładu ważniejsze
zadnia realizowane przez Komendę Główną Policji to:
1. wykrywanie i ściganie przedsięwzięć gospodarczych i operacji finansowych
wprowadzających do obrotu środki z działalności przestępczej,
2. wykrywanie i ściganie przestępstw korupcyjnych,
3. wykrywanie przestępstw popełnianych przez funkcjonariuszy policji,
4. organizacja warunków do realizacji działań przeciwko przestępczości
zorganizowanej, transgranicznej, narkotykowej,
5. realizacja programów ochrony świadków koronnych,
6. tworzenie programów profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie
patologiom społecznym,
7. informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach,
8. przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków27.
W kontekście działań zbrojnych, jakie prowadzone są na Ukrainie i możliwości
destabilizacji sytuacji w Polsce oraz wystąpienia aktów terroru, niezwykle ważne stają się
zadania jakie zarządzenie numer 1041 Komendanta Głównego Policji przypisuje
pododdziałom antyterrorystycznym, do których należy:
1. fizyczne zwalczanie terroryzmu oraz przeciwdziałanie zdarzeniom o takim
charakterze,
2. prowadzenie zadań minersko – pirotechnicznych,
3. wykonywanie innych zadań przy użyciu środków jakimi dysponują pododdziały
antyterrorystyczne28.
3.2 Organizacja działań policji w stanach nadzwyczajnych
Destabilizacja państwowości Ukrainy może skutkować powstaniem określonych
sytuacji rzutujących bezpośrednio na bezpieczeństwo Polski. Istnieje ryzyko, że sytuacje te
będą wiązać się na przykład z zagrożeniem naruszenia granic Polski przez agresora z
zewnątrz. Wystąpić może ryzyko zagrożenia ładu i porządku publicznego na obszarze
całego kraju. Ustawodawca przewidując możliwości wystąpienia takich zagrożeń stworzył
odpowiednie mechanizmy, które miały by chronić porządek prawny państwa. Mechanizmy
25
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te to działania określonych służb w tym Policji, jakie realizowane są w czasie opisanych w
Konstytucji tak zwanych stanów nadzwyczajnych. Rozdział XI Konstytucji
Rzeczypospolite Polskiej poświęcony jest w całości zagadnieniu stanów
nadzwyczajnych29. Artykuł 228 Konstytucji stanowi, iż w sytuacjach szczególnych
zagrożeń może zostać wprowadzony stan nadzwyczajny:
1. stan wojenny,
2. stan wyjątkowy,
3. stan klęski żywiołowej.
Wprowadzenie stanu wojennego musi się wiązać z zewnętrznym zagrożeniem
państwa, zbrojną napaścią na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umowy
międzynarodowej wynika, że państwo musi stanąć do wspólnej obrony przeciwko agresji.
Prezydent na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić stan wojenny w części lub na
całym terytorium państwa30. Zasady organizacji działań organów władzy publicznej w
stanie wojennym reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o
kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości
konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej31.
Konstytucja dopuszcza także wprowadzenie w celu zapobieżenia skutkom katastrof
naturalnych lub awarii technicznych oraz w celu ich usunięcia stan klęski żywiołowej na części
albo całym terytorium państwa. Działania te regulowane są ustawą z dnia 18 kwietnia 2002 r. o
stanie klęski żywiołowej32. Stan ten może zostać wprowadzony na określony czas, ale nie
dłuższy niż 30 dni, chyba że zostanie on przedłużony za zgodą Sejmu33.
Zakres obowiązków Policji w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
państwa, czy zbrojnej napaści uregulowany jest w określonych aktach prawnych. Z uwagi
na zakres przedmiotowy artykułu wskazane zostaną w tym miejscu jedynie akty prawa
wydane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz kierowników komórek
organizacyjnych Policji, odnoszące się w swej treści do działań Policji. Z uwagi na
szczególnie wrażliwy obszar dotyczący bezpieczeństwa państwa w przypadku agresji z
zewnątrz większość aktów prawa na postawie których Policja wówczas działa ma
charakter niejawny. Należy wymienić tu przede wszystkim:
1. Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
przygotowań obronnych organów i kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub
nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz kierowników
komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
2. Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie instrukcji
podwyższania i obniżania gotowości obronnej w resorcie spraw wewnętrznych w sprawie
instrukcji szkolenia obronnego,
3. Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie organizacji systemu wsparcia
29
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wojsk sojuszniczych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
przemieszczających się przez to terytorium oraz wsparcia wojsk własnych wysłanych poza
terytorium kraju34.
Podstawowymi aktami wydanymi przez Komendanta Głównego Policji w zakresie
przygotowań obronnych jest:
1. Zarządzenie Komendanta Głównego Policji w sprawie zadań i organizacji
przygotowań obronnych Policji,
2. Zarządzenie Komendanta Głównego Policji w sprawie organizacji Policji w
warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
3. Zarządzenie Komendanta Głównego Policji w sprawie organizacji pracy i zasad
działania Policji w przypadku ataku terroru z użyciem materiałów wybuchowych oraz
innych zdarzeń o charakterze terrorystycznym i ekstremistycznym35.
W sytuacji wystąpienia zagrożenia agresji z zewnątrz, ważnym elementem w
systemie obronności państwa jest militaryzacja określonych organów, które w normalnej
sytuacji działają w ramach pozamilitarnych struktur. W kontekście działalności Policji
proces ten zwany mobilizacyjnym rozwinięciem jednostek Policji, polega na planowym i
zorganizowanym przekształceniu pokojowych struktur organizacyjnych oraz stanów
liczebnych, reżimów pracy i służby konkretnych jednostek organizacyjnych Policji w taki
system, który pozwala na czynny udział tej formacji w zabezpieczeniu funkcjonowania
państwa ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania bezpieczeństwa i porządku
wewnętrznego. Przekształcone struktury Policji mają wówczas za zadanie między innymi
ochronę obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa, czyli obiektów tak
zwanej infrastruktury krytycznej. Policja w takiej sytuacji wspiera również Siły Zbrojne
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym siły sojusznicze, jakie działają na terenie kraju36. Proces
mobilizacji Policji ma również na celu zabezpieczenie sił zbrojnych państwa. Zadania te
polegać będą głównie na zabezpieczeniu procesu mobilizacyjnego, operacyjnego
rozwijania sił zbrojnych oraz zadaniach przeciwdywersyjnych37. W czasie stanu
wojennego na Policję nałożone są zadania na rzecz obrony cywilnej. Polegają one przede
wszystkim na czynnościach związanych z alarmowaniem i ostrzeganiem ludności cywilnej
przed niebezpieczeństwami. Policja wówczas prowadzi także działania porządkowe oraz
bierze udział w bezpośrednim likwidowaniu zagrożeń i przywracaniu stanu z przez
wystąpienia zagrożenia. Formalnie przedstawione powyżej zadania Policji na rzecz obrony
cywilnej są opracowywane przez komendantów terenowych jednostek Policji i zawarte w
„Planie działania w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych”38.
Zadania Policji w sytuacji, która stwarza podstawy wprowadzenia stanu wojennego
prowadzone będą zatem przede wszystkim na rzecz:
1. własnych i sojuszniczych sił zbrojnych,
2. ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności
państwa,
34
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3. oraz działań wynikających z ustawy o Policji.
Drugim ze stanów nadzwyczajnych wpisanych do Konstytucji jest stan wyjątkowy.
Kwestie zadań Policji w przypadku jego wprowadzenia unormowane zostały w art. 18
ustawy o Policji, a także w zarządzeniach nr 1429 Komendanta Głównego Policji z dnia 31
grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w sytuacjach
kryzysowych, oraz w zarządzeniu Komendanta Głównego Policji Nr 213 z dnia 28 lutego
2007 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań policji w przypadkach zagrożenia
życia i zdrowia ludzi lub ich mienia albo bezpieczeństwa i porządku publicznego. Artykuł
18 ustawy o policji stanowi, iż w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub
zakłócenia porządku publicznego, zwłaszcza poprzez sprowadzenie niebezpieczeństwa
powszechnego dla życia, zdrowia lub wolności obywateli, bezpośredniego zagrożenia dla
mienia w znacznych rozmiarach, bezpośredniego zagrożenia obiektów lub urządzeń
ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa oraz zagrożenia przestępstwem o
charakterze terrorystycznym bądź jego dokonania w stosunku do obiektów mających
szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, bądź mogącym
skutkować niebezpieczeństwem dla życia ludzkiego mogą zostać użyte uzbrojone oddziały
lub pododdziały Policji. Powołanie uzbrojonych formacji policyjnych odbywa się na
wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W sytuacji zagrożenia ustroju
państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, gdy użycie uzbrojonych
oddziałów i pododdziałów Policji jest niewystarczające wówczas Policję mogą wesprzeć
oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych RP. Wsparcie mogą okazać również za zgodą
właściwych ministrów żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz funkcjonariusze Straży
Granicznej39.
Różnorodność zagrożeń mogących destabilizować konstytucyjny ustrój państwa
oraz zagrażać bezpieczeństwu obywateli spowodował, że Komendant Główny Policji
wydał zarządzenie dokonujące ujednolicenia procedur we wszystkich jednostkach Policji
w sytuacji zaistnienia zagrożeń uzasadniających wprowadzenie stanu wyjątkowego40
Szczególnie istotne procedury poddane standaryzacji dotyczą sytuacji: protestów
społecznych, zagrożeń atakiem terrorystycznym, ataku terrorystycznego oraz ataku
terrorystycznego z użyciem statku powietrznego. W przypadku niepokojów społecznych
zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu zadania Policji zostały
podzielone na dwie fazy: przygotowawczą i realizacyjną. Do pierwszej fazy można
zaliczyć zbieranie informacji, organizacja łączności, opracowywanie planów działania.
Druga faza polega na działaniach Policji zmierzających do usunięcia wskazanych
zagrożeń. Sytuacja zagrożenia atakiem terrorystycznym rozpatrywania jest w pięciu
obszarach: czynności operacyjno – rozpoznawczych, czynności porządkowo –
ochronnych, przygotowania środków do działania, wymiany informacji oraz działania w
momencie wystąpienia ataku. W sytuacji, gdy dojdzie do kryzysu wywołanego
podłożeniem ładunku wybuchowego, działania Policji polegają głównie na wysłaniu we
wskazane miejsce funkcjonariuszy rozpoznania minersko – pirotechnicznego, a następnie
dokonania przeszukania i oceny sytuacji41.
Artykuł 232 Konstytucji RP stanowi, że w celu zapobieżenia skutkom katastrof
naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu
39
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ich usunięcia Rada Ministrów może wprowadzić stan klęski żywiołowej. Zadania jakie
Policja w tej sytuacji będzie realizowała zawarte są w zarządzaniu Komendanta Głównego
Policji numer 24 z dnia 10 listopada 1998 r. w sprawie realizacji przez Policję zadań w
warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych, oraz we wskazanym we
wcześniejszym akapicie zarządzeniu Komendanta Głównego Policji numer 1429 z 2004
roku. Zakres obowiązków Policji w sytuacji klęski żywiołowej regulują także wytyczne
numer 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 2000 roku w sprawie
postępowania Policji w warunkach katastrofy naturalnej i awarii technicznej oraz w czasie
innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ludzi i środowiska.
Zadania, jakie Policja realizuje w stanie klęski żywiołowej w oparciu o powyższe
akty prawne można podzielić na zadania: alarmowe i ostrzegawcze, porządkowe,
ratownicze oraz przywracające stan sprzed wystąpienia zagrożenia42.
3.3 Przestępczość transgraniczna
Przykładem działań, jakie państwo polskie podejmuje w celu przeciwdziałania i
zwalczania przestępczości w obszarze przygranicznym, jest umowa zawarta pomiędzy
Strażą Graniczną, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnym Biurem
Śledczym Policji. Trójstronna umowa zawarta została 8 lipca 2014 roku i jest realizowana
w ramach projektu o nazwie „The Power of Synergy”. Jest to projekt realizowany przy
wsparciu Norweskiego Mechanizmu Finansowego (Norway Grants) w ramach programu
PL-15 „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i
zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup
przestępczych. Organizowane między innymi liczne szkolenia dla wymienionych służb
nastawione są na profesjonalizację i zwiększenie efektywności działań organów
czuwających nad bezpieczeństwem państwa. Największym beneficjentem środków z
projektu jest Straż Graniczna.
Przestępczość transgraniczna w największym stopniu absorbuje działalność Straży
Granicznej oraz Policji. Konflikt na Ukrainie i destabilizacja porządku prawnego w tym
państwie spowodowały wzrost aktywności osób trudniących się nielegalnym przemytem
wyrobów akcyzowych. Należy wskazać, iż w pierwszym kwartale tego roku różnego
rodzaju grupy przestępcze mogły sprowadzić do Polski blisko 500 mln litrów paliwa o
wartości 2 mld zł. Szacunkowa wartość uszczupleń Skarbu Państwa z tego tytułu wyniosła
co najmniej 500 mln zł. Niepokoje przy naszej wschodniej granicy spowodowały także
znaczny wzrost ilości zabezpieczonej przez Straż Graniczną i Policję marihuany. W
porównaniu do I kwartału 2014 – wzrost ten wyniósł 32,8% (o 58,4 kg) więcej. W I
kwartale 2015 roku Policja zlikwidowała łącznie 162 plantacje konopi. W porównaniu do I
kwartału 2014 r wzrost wyniósł 77,9%. Obserwowany jest także wzrost przestępczości
gospodarcza w obszarze przygranicznym. W I kwartale 2015 roku policjanci pionu
przestępczości gospodarczej w trakcie realizacji prowadzonych postępowań
przygotowawczych zabezpieczyli mienie o łącznej wartości 78 755 820 złotych i stanowi
to progres w stosunku do analogicznego okresu I kwartału 2014 roku, w którym wartość ta
wyniosła – 68 427 974 złotych. Kolejnym wymiernym skutkiem konfliktu na Ukrainie są
wyniki działań Centralnego Biura Śledczego Policji. Na uwagę zasługuje 43% wzrost (ze
133 do 190) w I kwartale 2015 roku liczby podejrzanych ustalonych w zakresie zwalczania
przestępstw związanych z praniem pieniędzy, w porównaniu do analogicznego okresu w
2014 roku. Ponadto, funkcjonariusze CBŚP odnotowali w omawianym okresie, aż 3963%
42
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wzrost ujawnionego BMK (170 litrów w I kw. 2014 r. – 6907 litrów w I kw. 2015 r.).
Ponadto w ramach prowadzonych działań funkcjonariusze CBŚP zabezpieczyli o 501%
więcej nielegalnego tytoniu (23 671 kg w I kwartale 2014 r. - 142 225 kg w I kwartale
2015 r.)43.
Niezwykle aktualnym i patologizującym zjawiskiem jest terroryzm, mogący mięć
podłoże religijne, ideologiczne, separatystyczne i nacjonalistyczne. Jest on szczególnym
wyzwaniem dla służb policyjnych44. Odpowiedzią na otaczającą nas rzeczywistość w
sferze bezpieczeństwa antyterrorystycznego jest przyjęty przez Rząd „Narodowy Program
Antyterrorystyczny na lata 2014-2019”. Dokument ten wskazuje priorytetowe cele i nowe
rozwiązania prawne i organizacyjne, których wykonanie ma korzystnie wpłynąć na
poprawę prowadzonych działań w zakresie działań zapobiegawczych, przygotowawczych
oraz reagowania na zagrożenia o charakterze terrorystycznym45. Jest do dokument
wpisujący się w szerszy proces strategicznego wzmacniania obronności Polski mający
odzwierciedlenie w wydanym w 2014 roku dokumencie dotyczącym strategii
bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej46.
Zakończenie:
Zagrożenia związane z niestabilną sytuacją na Ukrainie wymuszają na organach
państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo określone zadania. W kontekście
globalizującego się konfliktu na Ukrainie rodzi się konieczność stałej współpracy strony
polskiej ze społecznością międzynarodową. Zagrożenie przestępczością transgraniczną
przybierającą coraz większy rozmiar stanowi poważne wyzwanie dla służb porządku
publicznego. Wsparciem w tej sytuacji dla polskiej policji może okazać się przynależność
do struktur Unii Europejskiej oraz związana z tym współpraca w ramach Europolu47.
Streszczenie:
Wydarzenia na Ukrainie i wokół niej dramatycznie zmieniły przesłanki bezpieczeństwa w strefie euroatlantyckiej. Bezpośrednie wschodnie sąsiedztwo Ukrainy, będące specyficznym regionem, niesie dla Polski wiele zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo
wewnętrzne naszego państwa. Eskalacja istniejącego konfliktu niesie również zagrożenia
dla całego kontynentu europejskiego. Konflikt ukraińsko-rosyjski wprowadził we wschodniej części Europy poczucie niepewności i chaosu. Naruszenie integralności i ingerencja
Rosji w sprawy wewnętrzne Ukrainy stawia pod znakiem zapytania przyszłość państwa
ukraińskiego. Bez Ukrainy Rosja przestaje być imperium euroazjatyckim. Należy podkreślić, iż ważnym elementem jest położenie geograficzne Ukrainy przez, którą przebiegają
istotne szlaki handlowe oraz komunikacyjne.
Dziś Polska w wyniku zaistniałego konfliktu narażona jest na: nielegalną imigrację
wywołaną masową falą uchodźców, zwiększeniem szarej strefy, przemytem towaru, wzrostem przestępczości oraz narastaniem konfliktów wewnętrznych powstających na skutek
różnic kulturowych oraz zaszłości narodowościowych. Głównym organem zwalczającym
43
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ewentualne konsekwencje tego konfliktu jest Policja. Formacja ta powołana na podstawie
ustawy o Policji, ma na celu ochronę bezpieczeństwa ludzi, porządku publicznego, a także
przeciwdziałanie zagrożeniom oraz patologiom społecznym. Swoje ustawowe cele realizuje poprzez szczegółowo określone zadania oraz obowiązki.
Słowa klucze: bezpieczeństwo wewnętrzne, konflikt, Ukraina, Policja, działania policji
Summary:
All events happening in the territory of Ukraine and around it have dramatically
changed the prerequisites for the safety in the Euro-Atlantic zone. Since the immediate
Eastern Ukrainian neighborhood is a specific region, it presents plenty of threats affecting
the interior safety of Poland. The Escalation of the existing conflict also poses threats for
the whole European continent. The conflict between Ukraine and Russia introduced the
feelings of uncertainty and chaos in the Eastern part of Europe. The future of the Ukrainian
State is doubtful and insecure owing to the valuation of its territorial integrity and interferences by Russia into the internal affairs of Ukraine. Russia deprived of Ukraine is no
longer the Asian empire. What should be emphasized is that the geographical position of
Ukraine is very significant because relevant trade and communication routes pass through
this region.
As a result of the conflict, Poland is currently exposed to: illegal immigration caused
by a mass influx of refugees, increase in the black economy, smuggling of goods, the
growth in criminality and growing internal conflicts that arise from cultural differences and
national tensions. Any possible consequences of this conflict are mainly tackled by the
authority of Police. This formation established according to the Police Act, is aimed to
guarantee safety of citizens, safeguard the public order as well as counteract threats and
social pathologies. Its statutory objectives are realized by means of detailed tasks and obligations.
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Elwira Natalia Kałędek

Kilka uwag na temat przestępczości zorganizowanej
Wstęp
Przestępczość w każdym państwie ma swoją specyfikę, jednak prawie na całym
świecie można odnaleźć te same typy przestępstw; kradzież, zabójstwo, zgwałcenie, pobicie itd. Każde państwo również zmierza się z podobnymi problemami związanymi z przestępczością. Zarówno w Polsce jak i w każdym innym państwie istnieje ten sam problem –
przestępczość zorganizowana.
1. Objaśnienie podstawowych pojęć
Po wejściu w życie kodeksu karnego zarówno doktryna, jak i orzecznictwo musiały
określić cechy, według których nastąpi rozróżnienie współsprawstwa od zorganizowanej
grupy i związku przestępczego. Spowodowane to było faktem, że zarówno pojęcie
,,zorganizowanej grupy” oraz ,,związku przestępczego” nie zostały objaśnione przez ustawodawcę. Należy zaznaczyć, że pojęcie grupy przestępczej było przed wejściem w życie
kodeksu karnego z 1997 r. [dalej:k.k.]1 różnie interpretowane w doktrynie2. Natomiast
obecnie, pod rządami k.k., jak zauważa A. Michalska-Warias po analizie wyroków dotyczących art. 258 k.k., zorganizowana grupa przestępcza w praktyce orzeczniczej „wyparła”
związek przestępny3.
1.1. Pojęcie zorganizowanej grupy przestępczej
Na wstępie konieczne jest odróżnienie współsprawstwa od zorganizowanej grupy.
Jak zauważono w wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi ,,kluczową kwestią, która pozwala
odróżnić luźny związek kilku sprawców od grupy przestępczej, jest ustalenie stopnia porozumienia i zorganizowania całej struktury. W przypadku grup przestępczych, odmiennie
bowiem niż przy tradycyjnym współsprawstwie, poszczególni członkowie pełnią określone, ustalone wcześniej role. Istnieją pomiędzy nimi więzy świadczące o trwałości porozumienia i pewnej hierarchii. Poszczególni członkowie grupy muszą znać cele jej działania i
uczestniczyć w ich realizacji, a także porozumiewać się między sobą w kwestiach dotyczących organizacji przestępstw, ich przygotowania, wykonania, a także w kwestiach ewentualnych rozliczeń po popełnieniu przestępstwa. Choć nie jest wymagany stały skład grupy,
a jej członkowie mogą popełniać przestępstwa w różnych układach personalnych, łączyć
ich musi wspólna chęć i gotowość popełniania przestępstw oraz działania na rzecz grupy”4.
Przy czym należy wskazać, że zorganizowaną grupę mogą tworzyć co najmniej 3 osoby5 (natomiast współsprawstwo może dotyczyć działania już dwóch osób). W orzecznictwie
1
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zauważono także, że ,,nieuprawnionym uproszczeniem jest redukowanie pojęcia zorganizowanej grupy przestępczej, o której mowa w art. 258 § 1 KK do takiej formy organizowania przestępczości, która opiera się na zasadach właściwych dla formacji militarnych - sformalizowane
przywództwo, hierarchiczne podporządkowanie, zarządzanie przez wydawanie bezwzględnie
wiążących podwładnego poleceń (rozkazów), wymuszanie posłuszeństwa i karanie niesubordynacji. W zależności od specyfiki prowadzonej działalności przestępczej, uwarunkowań zewnętrznych oraz właściwości osobistych członków grupy przestępczej, sposoby nadawania
grupie osób popełniających przestępstwa cech zorganizowania mogą być różne”6. Zatem pojęcie zorganizowanej grupy należy odczytywać jako ,,coś więcej” niż współsprawstwo7, lecz
niekoniecznie formacja na wzór formacji militarnych. W orzecznictwie nie raz podkreślano, że
,,grupa zorganizowana to coś znacznie więcej niż współsprawstwo, czy luźna grupa osób zamierzających popełnić przestępstwo”8 oraz, że ,,nie każde przestępne współdziałanie świadczy
o istnieniu zorganizowanej grupy przestępczej. Niezbędne do tego jest ustalenie określonego
stopnia powiązań organizacyjnych pomiędzy jej członkami, przy czym powiązanie to musi być
wyższe, aniżeli jest to wymagane przy wykonaniu czynu zabronionego w ramach współsprawstwa (art. 18 § 1 k.k.)”9.
Także brak wyraźnego przywództwa nie zawsze jest przeszkodą do uznania grupy
za zorganizowaną. W jednym z orzeczeń przyjęto, że: ,,Brak kierownictwa grupy nie wyklucza możliwości uznania grupy za zorganizowaną, bowiem zorganizowanie, to nie tylko
struktura >>pionowa<< z przywódcą kierującym działaniem, ale też >>pozioma<< ze stałym z reguły gronem uczestników koordynujących działania grupy według ustalonych
reguł. Istotne jest, że grupa nie nawiązuje kontaktów dla dokonania pojedynczych przestępstw, lecz z góry zakłada systematyczne ich popełnianie”10. Z drugiej strony jednak w
wyrokach akcentowano, że ,,Niezbędnym elementem grupy przestępczej, o jakiej mowa w
art. 258 § 1 k.k., jest pewien poziom jej zorganizowania, stąd dla stwierdzenia istnienia
takiej grupy niezbędne jest ustalenie choćby niewysokiego stopnia powiązań organizacyjno-hierarchicznych pomiędzy jej członkami, zatem stwierdzenie elementów statycznych,
niezależnych od elementów dynamicznych. Rodzaj tych więzi może być rozmaity, lecz
zawsze należy do nich wyodrębnienie ośrodka decyzyjnego (przywództwa), powiązań
między jej członkami oraz form nadających tej grupie elementy trwałości. Nie jest taką
grupą środowisko ludzi zajmujących się tą samą działalnością przestępczą, jeśli nie utrzymują ze sobą kontaktów organizacyjnych i nie łączy ich żadna struktura”11. Zatem kluczo6

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 1 grudnia 2014 r., II AKa 79/14, Legalis nr
1186611.
7
Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2013 r., II AKa 362/13, Legalis nr 776109.
8
Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2015 r., II AKa 2/15, Legalis nr
1213462. Zob. także Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 października 2013 r., II
AKa 305/13, Legalis nr 1049087; wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 września
2013 r., II AKa 95/13, Legalis nr 998820.
9
Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2014 r., II AKa 48/14, Legalis nr
1049718. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2015 r., II AKa 2/15, Legalis nr
1213462.
10
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 września 2014 r., II AKa 217/14, Legalis
nr 1092706.
11
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 27 lutego 2014 r., II AKa 275/13, Legalis nr
1044990. Zob. także wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 grudnia 2013 r., II AKa
417/13, Legalis 754347.
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we znaczenie dla objaśnienia analizowanego pojęcia, ma objaśnienie znaczenia terminu
,,zorganizowana”.
Jak trafnie przyjęto w wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu ,,zorganizowanie
wiąże się z istnieniem między osobami należącymi do grupy przestępczej podstawowej
wewnętrznej struktury organizacyjnej (choćby z niskim stopniem zorganizowania), jakiejś
trwałości, jakichś więzów organizacyjnych w ramach wspólnego porozumienia. Zorganizowanie charakteryzuje się nadto planowaniem przestępstwa, akceptacją celów, trwałością
zaspokojenia potrzeb grupy, gromadzeniem narzędzi do popełniania przestępstwa, wyszukiwaniem miejsc dla przechowywania łupu, rozprowadzaniem go, podziałem ról, skoordynowanym sposobem działania, powiązaniami socjologiczno-psychologicznymi między
członkami owej grupy”12. Podobnie wypowiedział się Sad Apelacyjny w Rzeszowie
stwierdzając, że ,,Przez wymagane ustawą >>zorganizowanie<< grupy rozumie się, że
grupa taka funkcjonuje zgodnie z pewnymi ustalonymi regułami i posiada wewnętrzną
strukturę, zatem poszczególni jej członkowie pełnią określone funkcje bądź role. Świadczy
to o wewnętrznym uporządkowaniu grupy, stałości reguł jej funkcjonowania, a więc form
zorganizowania, w przeciwieństwie do grupy osób choćby i stale popełniających wspólnie
podobne przestępstwa, ale wymieniających się rolami w zależności od zaistniałych zmiennych sytuacji. Istnienie koleżeńskich powiązań pomiędzy członkami grupy nie sprzeciwia
się przy tym zorganizowaniu w grupę przestępczą. Podobnie brak mechanizmów wymuszających posłuszeństwo członków grupy, a nawet brak kierownictwa grupy, nie wyklucza
możliwości uznania grupy przestępczej za zorganizowaną. Zorganizowana grupa przestępcza może funkcjonować bowiem na zasadzie dobrowolnego udziału w niej jej członków.
Istnienia zorganizowanej grupy przestępczej nie warunkuje również stosowanie wobec jej
członków środków przymusu dla uzyskania ich posłuszeństwa i zapobieżenia opuszczaniu
jej szeregów, a podobnie i systemu nagród zapewniających lojalność członków takiej grupy. Motywy, którymi kierują się poszczególne osoby, przystępując do grupy, nie mają
znaczenia dla bytu zorganizowanej grupy przestępczej”13.
Orzecznictwo wypracowało także kryteria pomocnicze w ustalaniu, czy mamy do
czynienia ze zorganizowaną grupą, stwierdzając, że pomocne w ustaleniu treści pojęcia
>>zorganizowana grupa przestępcza<< mogą być oceny dokonywane z punktu widzenia
psychologicznego (powiązania między członkami grupy, wzajemna pomoc, ochrona, jednoczący cel zdobywania środków na utrzymanie, alkohol i rozrywki, jak też na działalność
przestępczą), jak i socjologicznego (zbiorowość wyznająca wspólne wartości, zachowująca
odrębność od społeczeństwa i jego struktur”14.
Analizując wyroki dotyczące wykładni art. 258 § 1 k.k. można dojść do wniosku, że
zorganizowana grupa przestępcza: - to co najmniej 3 osoby,
- to ,,coś więcej” niż współsprawstwo,
- nie musi posiadać jakieś specjalnej wewnętrznej struktury organizacyjnej i niezmiennego składu,
- nie musi mieć wyraźnego przywództwa,

12

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2013 r., II AKa 362/13, Legalis
nr 776109.
13
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 16 lipca 2013 r., II AKa 58/13, Legalis nr
1080103.
14
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 września 2013 r., II AKa 95/13, Legalis
nr 998820.
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- musi mieć pewien poziom zorganizowania, czyli musi istnieć choćby niewysoki
stopień powiązań organizacyjno-hierarchicznych pomiędzy jej członkami,
- nie musi mieć środków przymusu dla członków grupy dla uzyskania ich posłuszeństwa i zapobieżenia opuszczaniu jej szeregów,
- musi mieć na celu popełnienie przynajmniej jednego przestępstwa (wynika to z
wykładni językowej art. 258 § 1 k.k.)15.

1.2. Pojęcie związku przestępczego
Jak wcześniej zaznaczono brak jest legalnej definicji pojęcia ,,związek przestępczy”,
ustawodawca nie podał też cech odróżniających ,,związek” od ,,grupy”, ale mając na uwadze zasady techniki prawodawczej nie można uznać, że ,,związek” i ,,grupa” są synonimami. W orzecznictwie przyjęto, że ,,cechami związku są trwałe formy organizacyjne,
określona dyscyplina członków, związana z sankcjami na wypadek niewykonania poleceń,
oraz oznaczone kierownictwo. Istotną w tym zakresie rzeczą jest wykazanie również, czy
w związku takim przewidziane w ogóle były rygory organizacyjne, których nie wolno
utożsamiać jedynie z dobrowolnym podporządkowaniem się autorytetowi innej, wynikającej z porozumienia osoby, a traktować należy jako zobowiązanie do wypełniania poleceń z
określonymi konsekwencjami odmowy w tym zakresie”16. Jednocześnie w judykaturze
podkreślono, że ,,związek przestępczy musi charakteryzować się trwałą strukturą i ściśle
ustalonymi regułami, choć i w przypadku związku nie ma wymogu, aby grono jego członków było stałe”17. Zatem zarówno w przypadku grupy, jak i związku nie musi istnieć stałe
grono uczestników. Zatem istnienie stałego grona uczestników albo jego brak nie może
być cechą odróżniającą grupę od związku.
W doktrynie A. Wesołowska i M. Grzywaczewska dokonały analizy piśmiennictwa
i judykatury w celu znalezienia różnic pomiędzy grupą i związkiem i stwierdziły, m.in. że
związek to trwała struktura oparta na więzi łączącej co najmniej trzy osoby, charakteryzująca się ustalonym programem i formami działalności oraz hierarchią i katalogiem obowiązków członków, które egzekwowane są dzięki określonym zasadom dyscypliny; natomiast grupa to struktura oparta na więzi łączącej co najmniej trzy podmioty, charakteryzująca się mniejszą trwałością i mniejszym stopniem zorganizowania niż związek, w której
jednak również obowiązuje ustalona hierarchia i obowiązki poszczególnych członków
egzekwowane są dzięki stosunkowi podporządkowania członków struktury określonemu
podmiotowi lub podmiotom kierującym strukturą18.
Można zauważyć, że ,,zorganizowana grupa” od ,,związku przestępczego” nie różni
się ilością członków (zarówno grupa, jak i związek muszą składać się z minimum 3 osób),
czy celem działania (zarówno grupa, jak i związek muszą mieć na celu popełnienie przynajmniej jednego przestępstwa), ale stopniem zorganizowania.

15

Por. J. Skała, Normatywne mechanizmy…, op. cit., s. 58-59.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 października 1999 r., II AKa 221/99, Legalis nr 47095.
17
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 stycznia 2006 r., II AKa 394/05, Legalis
nr 75357.
18
A. Wesołowska, M. Grzywaczewska, Przegląd definicji grupy i związku w orzecznictwie i
doktrynie na tle badań akt sądowych – wybrane zagadnienia, [w:] E.W. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny. Terroryzm, Kraków 2005, s. 745-746.
16
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2. Odpowiedzialność karna
Obecnie najistotniejsze przepisy odnoszące się do przestępczości zorganizowanej
odnaleźć można w art. 258 k.k., który stanowi, że: „§ 1. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli grupa albo związek określone w § 1 mają charakter zbrojny albo mają na
celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Kto grupę albo związek określone w § 1 w tym mające charakter zbrojny zakłada
lub taką grupą albo związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Kto grupę albo związek mające na celu popełnienie przestępstwa o charakterze
terrorystycznym zakłada lub taką grupą lub związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia
wolności na czas nie krótszy od lat 3”.
2.1. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw
Pomijając kwestię dogłębnej analizy powyższego przepisy warto zatrzymać się jednak przy zbiegu przepisów oraz zbiegu przestępstw ze wspomnianym powyżej art. 258 k.k.
Rozpoczynając analizę zbiegu przestępstw, należy wskazać, że popełnienie przestępstwa przez zorganizowaną grupę przestępczą, dla którego została ona założona, będzie
przestępstwem samodzielnym, nie zaś skutkiem przestępstwa wymienionego w art. 258
k.k. W tej sytuacji dochodzić będzie do realnego zbiegu przestępstw. Realny zbieg przestępstw w skrócie oznacza taką ilość przestępstw, ilu sprawca dopuszcza się czynów. Realny zbieg może mieć charakter:
1) różnorodny zbieg przestępstw – sprawca popełnia dwa lub też większą ilość różnych przestępstw (np. przestępstwo zgwałcenia i przestępstwo kradzieży),
2) jednorodny zbieg przestępstw – sprawca popełnia dwa lub większą ilość przestępstw, o tym samym rodzaju (np. pobicia)35.
Skutkiem istnienia realnego zbiegu przestępstw będzie kara łączna (wymierzana na
podstawie art. 85 k.k.), o ile zachodzić będą przesłanki do wymierzenia jej19. Wracając do
kwestii zbiegu realnego dotyczącego art. 258 k.k., nie sposób nie wspomnieć, iż kwestia ta
została zaakceptowana w doktrynie i w orzecznictwie.
W wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 23 lipca 2002 r., zaznaczono, że:
„Pojęcie "brania udziału" w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnienie przestępstw, którym posługuje się art. 258 § 1 k.k., swym zakresem obejmuje nie tylko formalną przynależność do tej nielegalnej struktury, ale także udział w tego rodzaju przestępstwach, dla popełnienia których grupa została założona. Dlatego też nawet jednorazowy
przemyt środków odurzających może być, jak to właśnie miało miejsce w rozpoznawanej
sprawie, popełniony w ramach brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu przemyt i wprowadzenie do obrotu środków odurzających, a w rezultacie
zakwalifikowany z art. 258 § 1 k.k.”20 Ponadto równie ważnym wyrokiem w tym zakresie,
jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia z dnia 24 kwietnia 1997 r., który wskazuje, że: „Popełnienie przestępstwa, dla którego utworzono związek przestępczy, nie pochłania (w ramach zbiegu pozornego) przestępstwa przynależności do owego związku. Są
19

E. Zatyka, Przestępczość…, op. cit., s. 233.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 23 lipca 2002 r. (II AKa 148/01), Legalis nr
57465; Zob. także B. Gadecki, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2007 r., sygn..
WA 15/07, „Prokuratura i Prawo” 2008 (12), s. 170.
20
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to dwa przestępstwa zbiegające się realnie”21. Doktryna, słusznie podkreślała, że zakwalifikowanie działania sprawcy z § 1 omawianego artykułu, nie sprawia, że przestępstwa
popełnione przez sprawcę w czasie jego przynależności do grupy i które stanowią wypełnienie celu tej grupy, są pochłonięte przez art. 258 § 1 k.k22.
Przytaczając możliwe zbiegi realne przestępstw, słuszne wydaje się wymienienie
tych przestępstw, które często są popełniane przez członków zorganizowanej grupy przestępczej.
Po pierwsze, realny zbieg przestępstw może zachodzić w sytuacji, popełnienia przez
członków grupy przestępstwa z art. 189a k.k., dotyczącego handlu ludźmi: „§ 1. Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat
3”. Przestępstwo to popełniane jest z chęci zysku, proceder ma w głównej mierze charakter
międzynarodowy. Celem handlu jest: seksualna eksploatacja kobiet, wykorzystywanie
osób do przymusowej pracy, zmuszanie osób do żebractwa. Przestępstwo to wiązać się
będzie często z innymi przestępstwami (zmuszanie do prostytucji, bezprawne pozbawienie
wolności)23.
Po drugie, realny zbieg występować będzie w przypadku popełnienia przestępstwa
zmuszania do prostytucji z art. 203 k.k.: „kto, przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub
wykorzystując stosunek zależności lub krytyczne położenie, doprowadza inną osobę do
uprawiania prostytucji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. Jak już
wcześniej wspomniano, często czyn ten będzie się wiązał ściśle z art. 189a k.k. Nie sposób
nie zgodzić się z twierdzeniem, że zmuszanie kobiet do prostytucji przysparza członkom
grupy duże zyski, a poruszanie się w tej strefie przestępczej, jest stosunkowo bezpieczniejsze niż np. w handlu narkotykami. Będąc w temacie zmuszania kobiet do prostytucji, należy przytoczyć wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 lipca 2009 r., w którym
to stwierdzono, że krzywdę, jaką wyrządza się przestępstwem zmuszania do prostytucji
osobie, nastawionej krytycznie do takiego postępowania i która wcześniej nie uprawiała
prostytucji, trzeba ocenić jako większą, a także nieporównywalnie traumatyczną, niż
krzywda, której dokonuje się osobie, która wcześniej uprawiała prostytucję, ale w warunkach przez nią nieakceptowanych (mogących być dla niej także poniżające)24.
Po trzecie, zorganizowane grupy poruszają się na rynku handlu bronią. Sens tego
przestępstwa oddaje art. 263 § 1 k.k., który stanowi, że: „kto bez wymaganego zezwolenia
wyrabia broń palną albo amunicję lub nią handluje, podlega karze pozbawienia wolności
od roku do lat 10”25.
Poprzez swoją działalność grupy zorganizowane popełniają również czyny z art. 148
k.k. (zabójstwo), za które członkom grupy grozi najwyższa kara, nawet dożywotniego
pozbawienia wolności.
Możliwym realnym zbiegiem przestępstw, będzie także zbieg art. 258 k.k. z całą
gamą przestępstw dotyczących narkotyków. Grupy przestępcze czerpią ogromne korzyści
21

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 24 kwietnia 1997 r. (II AKa 57/97), Legalis nr
89073; Zob. także B. Gadecki, Glosa…, op. cit., s 170.
22
B. Gadecki, Glosa…op. cit., s. 170.
23
K. Laskowska, Przestępczość zorganizowana, red. E. W. Pływaczewski, Warszawa 2011, s. 89-96.
24
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 lipca 2009 r. (II AKa 150/09), Legalis nr
172914.
25
Kompleksowym opracowaniem, które dotyczy handlu bronią jest praca P. Chlebowicza pt.
”Nielegalny handel bronią. Studium kryminologiczne”, Warszawa 2015. W książce autor w sposób
wyczerpujący odnosi się także do działalności przestępczości zorganizowanej w tym obszarze.
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z takiej działalności, przez co można stwierdzić, że rynek narkotykowy ciągle rośnie. Przestępstwa odnoszące się do narkotyków znajdują się w rozdziale 7 „Przepisy karne”, w
ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii26.
Rozdział ten zawiera przepisy odnoszące się do między innymi takich przestępstw jak:
1) Przestępstwo nielegalnego wytwarzania, przetwarzania albo przerobu (art. 53
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii),
2) Przestępstwo nielegalnego obrotu międzynarodowego i wewnątrzwspólnotowego
(art. 55 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii),
3) Przestępstwo wprowadzenia do obrotu i uczestniczenia w obrocie (art. 56 ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii),
4) Przestępstwo nielegalnego posiadania (art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii),
5) Przestępstwo nielegalnej uprawy i zbioru (art. 63 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii).
Wszystkie wskazane powyżej przestępstwa dotyczące narkotyków, jak i pozostałe
zawarte w rozdziale 7 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, mogą pozostawać w zbiegu
realnym z art. 258 k.k. Interesującym zbiegiem realnym będzie również zbieg art. 258 k.k.
z art. 109 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami27.
Przestępstwo to dotyczy wywozu zabytku za granicę bez pozwolenia28. Nie się zaprzeczyć,
że w głównej mierze grupa przestępcza najpierw dokonuje kradzieży zabytku, by później
przewieźć go do nabywcy poza granice kraju.
Zagadnieniem problemowym w doktrynie była kwestia zbiegu przepisów. Z. Ćwiąkalski wskazywał, że „możliwy jest właściwy zbieg przepisów (art. 11) z innymi przestępstwami z tego rozdziału”29; z rozdziału XXXII „Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu”. Wydaje się jednak, że pogląd ten nie do końca jest słuszny, w szczególności w
przypadku popełnienia przez sprawcę przestępstwa z art. 252 k.k. (zakładnictwo), art. 263
k.k. (wyrób i handel bronią bez wymaganego zezwolenia), art. 262 k.k. (nielegalne przekraczanie granicy) czy art. 264a k.k. („umożliwienie nielegalnego pobytu na terytorium
RP”). Przestępstwa te stają się często głównym obszarem dochodów przestępczości zorganizowanej. Powinno się raczej kwalifikować je jako zbieg realny przestępstwa z art. 258
k.k., a nie jako zbieg przepisów.
3. Kary
Rozpoczynając analizę kar zawartych w art. 258 k.k., na wyjaśnienie zasługuje pojęcie kar zawartych w tymże artykule - kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności a także możliwej kary grzywny (na podstawie art. 58 § k.k.). Kara pozbawienia wolności
jest jedną z kar zawartych w art. 32 k.k., mającą na celu izolowanie sprawcy czynu zabronionego od społeczeństwa30. Karę tę wymierza się w miesiącach, a także latach; najkrótsza
kara trwa miesiąc, zaś najdłuższa 15 lat.
26

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124).
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014
r. poz. 1446).
28
Zob. T. Krochmal, Problemy ochrony zabytków przed nielegalnym wywozem z kraju, Warszawa 2006.
29
Z. Ćwiąkalski, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 117277 K.K., red. A. Zoll, Warszawa 2008, s. 1202.
30
E. Hryniewicz-Lach, Art. 32, [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 32–116. T.
II, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2015, Legalis el.
27
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Kara ograniczenia wolności także zawarta jest w art. 32 k.k., a zasady jej wymierzania można odnaleźć w art. 34 k.k. Według tego artykułu, jeśli ustawa inaczej nie stanowi,
kara ta trwa najkrócej miesiąc, a najdłużej 12 miesięcy. Wymierzana jest w miesiącach. W
czasie odbywania kary ograniczenia wolności, skazany jest obowiązany wypełniać obowiązki, które nakłada na niego art. 34 § 1 k.k.:
1) Zakaz zmiany miejsca stałego pobytu bez zgody sądu,
2) Nakaz wykonywania „nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne”,
3) Nakaz udzielania wyjaśnień, które dotyczą przebiegu odbywania przez skazanego kary.
Omawiając kwestię kary ograniczenia wolności, nie sposób nie wspomnieć o zasadach dotyczących wykonywania obowiązku pracy, zawartych w art. 35 k.k. Praca, którą
ma wykonywać skazany w ramach kary ograniczenia wolności, realizowana jest „w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym”; jeśli zaś skazany jest osobą zatrudnioną, sąd zamiast obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy „może
orzec potrącenie od 10 do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel
społeczny wskazany przez sąd”. Ponadto art. 36 k.k. zawiera przepisy mówiące o dodatkowych obowiązkach, które związane są z ograniczeniem wolności; sąd wymierzając karę
ograniczenia wolności może orzec obowiązki wskazane w art. 72 k.k. wobec skazanego.
Grzywna jest karą, która widnieje jako pierwsza w katalogu kar z art. 32 k.k. Granice jej wymierzania regulują przepisy art. 33 k.k. Karę tę wymierza się w stawkach dziennych, przy czym określa się liczbę stawek, a także wysokość jednej stawki. Jeśli ustawa
inaczej nie stanowi, najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 540 (art. 33 § 1 k.k.).
W zakresie tej kary istotny wydaje się również § 2 art. 33 k.k., który zaznacza, iż sąd ustalając stawkę dzienną, musi wziąć pod uwagę warunki osobiste sprawcy czynu, jego dochody, warunki rodzinne, stosunki majątkowe oraz możliwości zarobkowe. Ważne jest
również, że stawka dzienna „nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2000
złotych”31.
Przestępstwo z art. 258 § 1 k.k. zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Czyn ten należy zakwalifikować więc jako występek, którego pojęcie można
odnaleźć w art. 7 § 3 k.k. Wskazuje on, że „występkiem jest taki czyn zabroniony, który
zagrożony jest grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo
karą pozbawienia wolności, przekraczającą miesiąc”. Określenie, iż zagrożenie grzywną
ma przekroczyć powyżej 30 stawek dziennych, zaś kara ograniczenia wolności ma przekraczać miesiąc, należy rozumieć w ten sposób, że górna granica zagrożenia karą w przypadku występku ma przekraczać te wskazane w przepisie wartości. Ponadto warto w tym
miejscu zaznaczyć, że występek popełnia się umyślnie jak i nieumyślnie, o ile stanowi tak
ustawa. Jeśli ustawa nie wskazuje podmiotowych znamion przestępstwa, to przestępstwo
może być popełnione tylko umyślnie. Z kolei z nieumyślnym przestępstwem, będzie można się spotkać w sytuacji, kiedy ustawa pośród znamion zabronionego czynu wskazuje
właśnie na nieumyślność32. Powracając do analizy art. 258 § 1 k.k. i kar w nim zawartych,
nadmienić warto, że istnieje możliwość orzeczenia kary ograniczenia wolności do lat 2,
bądź kary grzywny zamiast kary pozbawienia wolności, w szczególności, gdy obok kary
sąd orzeka także środek karny (art. 58 § 3 k.k.). Ustawą z 2004 r. o zmianie ustawy - Ko31
T. Kaczmarek (red), Nauka o karze. Sądowy wymiar kary. System Prawa Karnego. Tom V,
Warszawa 2015, Legalis el.
32
J. Warylewski, Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2007, s. 218; zob. także A. Zoll, Kodeks
karny. Część ogólna. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1-116 K.K., Kraków 2004, s. 127-128.
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deks karny oraz niektórych innych ustaw33, poprzez dokonanie podwyższenia górnej granicy ustawowego zagrożenia do lat 5, zostało wykluczone odstąpienie od wymierzenia
kary na zasadzie art. 59 k.k.
Dodatkowo, podwyższenie górnej granicy do lat 5, spowodowało, że warunkowe
umorzenie postępowania karnego w stosunku do członka zorganizowanej grupy albo
związku, możliwe jest, gdy członek ten wypełni dodatkowe warunki wskazane w art. 66 §
3 k.k. Wypełnienie tych warunków wydaje się jednak niemożliwe, bowiem, zastosowanie
środka probacyjnego z art. 66 § 1 k.k., jest szczególnie uzasadnione w stosunku do osoby
sprawcy, który popełnił tylko przestępstwo z art. 258 § 1 k.k., czyli jedynie uczestniczył w
zrzeszeniu przestępnym, jednakże nie zdążył popełnić jeszcze żadnego przestępstwa w
ramach działania tej grupy. Wobec takiego stanu rzeczy, niewykonalne jest wskazanie
osoby pokrzywdzonego, aby możliwe było zastosowanie art. 66 § 3 k.k.; warunkowe umorzenie postępowania wobec sprawcy przestępstwa, które zagrożone jest karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, po pojednaniu pokrzywdzonego ze sprawcą, naprawieniu przez sprawcę szkody lub uzgodnieniu przez pokrzywdzonego i sprawcę sposobu
naprawienia szkody34. Art. 258 § 2 k.k. zawiera karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy
do lat 8. Kara ta również została zaostrzona ustawą z 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks
karny oraz niektórych innych ustaw. Przed wprowadzeniem wyżej wskazanej ustawy, art.
258 § 2 k.k. przewidywał karę od 3 miesięcy do lat 5 pozbawienia wolności. Podwyższenie
kary w tym wypadku, uniemożliwia zastosowanie art. 58 § 3 k.k.35
Zaostrzenie kary nastąpiło również w § 3 art. 258 k.k. Wcześniej k.k. przewidywał
za założenie lub kierownictwo związkiem lub grupą wskazanym w art. 258 § 1 i 2 k.k.,
karę od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Aktualnie kara ta wynosi od roku do 10
lat pozbawienia wolności. Zaostrzenie przepisów tego artykułu warto rozpatrywać jako
krok pozytywny, bowiem to założenie grupy bądź związku staje się przyczyną fali kolejnych przestępstw, a kierownictwo sprawia, że grupa lub związek sprawnie funkcjonuje
oraz poszerza obszar swojego działania; kara więc w takim wypadku powinna być wysoka.
Ostatnią karą zawartą w komentowanym artykule jest ta zawarta w § 4, przewidująca za założenie lub kierowanie grupą bądź związkiem o charakterze terrorystycznym karę
pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat. Wysokość kary wskazuje, że jest to
zbrodnia, o czym mówi art. 7 § 2 k.k., stanowiący: „Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą”. Zbrodnią jest zawsze czyn zabroniony, który przewiduje karę pozbawienia wolności na czas nie
krótszy do lat 3 albo też karę surowszą; jest to więc szczególnie ciężkie przestępstwo36.
Dodać należy, że w razie zawieszenia kary pozbawienia wolności, która orzeczona
została za branie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, sąd obligatoryjnie ustanawia dozór (na podstawie art. 73 § 2 k.k.)37. Potwierdził to także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 2013 r., który zaznaczył, że: „W przypadku skazania za przestępstwo z

33

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 kwietnia
2004 r. (Dz. U. Nr 93, poz. 889 z póżn. zm.).
34
A. Michalska-Warias, Przestępczość…, op. cit., s. 313.
35
Ibidem.
36
A. Marek, Prawo…, op. cit., s. 110.
37
A. Grześkowiak, Art. 258, [w:] Kodeks karny. Komentarz. Wyd. 3, red. A. Grześkowiak, K.
Wiak, Warszawa 2015, Legalis el.
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art. 258 k.k. na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania
orzeczenie dozoru kuratora jest - stosownie do art. 73 § 2 k.k. – obligatoryjne”38.
Poruszając się w tematyce kar przewidzianych za popełnienie przestępstw z art. 258
k.k., należy odnieść się do art. 259 k.k. („dobrowolne odstąpienie od udziału w zorganizowanej grupie przestępczej”), który brzmi: „Nie podlega karze za przestępstwo określone w
art. 258, kto dobrowolnie odstąpił od udziału w grupie albo związku i ujawnił przed organem powołanym do ścigania przestępstw wszystkie istotne okoliczności popełnionego
czynu lub zapobiegł popełnieniu zamierzonego przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego”.
Bezkarność sprawcy, w tej sytuacji warunkowana jest dobrowolnym odstąpieniem
od udziału w związku i ujawnieniem wszystkich istotnych okoliczności popełnionego czynu lub zapobiegnięciem popełnienia przestępstwa, także przestępstwa skarbowego. Przyczyny ujawnienia okoliczności mogą być różnorakie; sprawca czynu nie musi postępować
w tym tylko z wyższych pobudek, ale może mu wyłącznie zależeć na uniknięciu odpowiedzialności karnej. Ponadto nadmienić warto, że czynny żal występować będzie w dwóch
konkretnych stanach faktycznych. Pierwszy, gdy członek grupy zrezygnuje z uczestniczenia w niej i poda informację o niej władzy; drugi, gdy sprawca, nie odstąpi od grupy, ale
uniemożliwi popełnienie zaplanowanego przestępstwa.39 Istotne jest, że zapobieżenie powinno odnosić się do przestępstwa konkretnego i planowanego, nie zaś działalności
związku o zakresie długofalowym. Trafne wydaje się być również twierdzenie, że przesłanka bezkarności z art. 259 k.k. może być zastosowana, o ile informacje pochodzące od
sprawcy dały wystarczającą podstawę do tego, aby zapobiec przestępstwu, ale zapobieżenie to nie nastąpiły z winy organów ścigania40. Zapobiegnięcie nie musi być dokonane
przez samego sprawcę, ale także przez instytucję (np. organ ścigania), osobę trzecią41.
Podkreślić należy, że w obu tych przypadkach musi obligatoryjnie wystąpić element dobrowolności działań sprawcy42.
W doktrynie odnaleźć można dwa odmienne poglądy co do uzyskanych informacji
od sprawcy. O. Górniok stoi na stanowisku, że sprawca aby skorzystać możliwości z art.
259 k.k., musi ujawnić organom informacje im wcześniej nieznane, z kolei M. Flemming
twierdzi, iż takiego obowiązku nieznajomości nie ma. Poglądy M. Flemminga uznać należy za słuszniejsze, w szczególności po zestawieniu art. 60 § 3 i 4 k.k. z art. 259 k.k.43
Warto również zaznaczyć o tym, że istotne w skorzystaniu z dobrodziejstwa art. 259
k.k. są jeszcze takie kwestie jak:
1) Nie ma możliwości, aby sprawca okazał czynny żal, jeśli jest założycielem grupy
lub związku, ale nie stał się jego członkiem,
2) Odstąpienie od grupy powinno być zamanifestowane na zewnątrz przez sprawcę
(odpowiednie działanie lub oznajmienie),
38

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 2013 r. (II KK 339/12), Legalis nr 680193); zob.
także KK red. Grześkowiak 2015 wyd. 3 / Wiak, A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny.
Komentarz. Wyd. 3, Warszawa 2015, do art. 258 k.k.
39
E. Pływaczewski, Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do artykułów 222-316,
red. A. Wąsek, Warszawa 2006, s. 436.
40
A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2005, s. 542.
41
Z. Ćwiąkalski, Kodeks…, op. cit., s. 1202.
42
E. Pływaczewski, Kodeks…, op. cit., s. 436.
43
A. Michalska-Warias, Przestępczość zorganizowana i jej prawnokarne formy przeciwdziałania, Lublin 2006, s. 317.

381

3) Niemożliwe jest skorzystanie z bezkarności, jeśli sprawca ujawnia wymagane
istotne okoliczności wcześniej popełnionego czynu przed sądem, nie zaś wcześniej44.
Na rodzaj reakcji karnej za popełnione przestępstwo brania udziału w zorganizowanej grupie, wpływa też brzmienie art. 65 k.k., według którego przepisy odnoszące się do
wymiaru kary, środków karnych, a także środków dotyczących poddania sprawcy próbie,
które przewidziane są wobec sprawcy wskazanego w art. 64 § 2, mają zastosowanie również do sprawcy, który z popełniania przestępstwa stworzył sobie stałe źródło dochodów
lub też popełnia przestępstwo uczestnicząc w zorganizowanej grupie albo związkach, które
mają za cel popełnianie przestępstwa, jak również wobec sprawcy przestępstwa o terrorystycznym charakterze.
Art. 65 § 2 z kolei stanowi, że do sprawcy przestępstwa art. 258 k.k., zastosowanie
mają odpowiednie przepisy odnoszące się do sprawcy wskazanego w art. 64 § 2 k.k., z
wyjątkiem jednak przewidzianego zaostrzenia kary w tym przepisie. Oznacza to, że do
sprawcy popełniającego czyn z art. 258 k.k. mają zastosowanie takie środki reakcji karnej
jak do recydywistów45.
Ważnym wyrokiem, w stosunku do omawianego wcześniej umorzenia postępowania
i stanowiska doktryny w tym temacie, wydaje się wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z
dnia 31 lipca 2014 r., który zaznacza, że „umorzenie postępowania o czyn z art. 258 § 1
k.k. nie wyklucza możliwości zastosowania art. 65 k.k.”46
Streszczenie
W artykule objaśniono takie pojęcia jak: pojęcie zorganizowanej grupy przestępczej
oraz pojęcie związku przestępczego. Wskazano również zasadnicze różnice pomiędzy tymi
pojęciami. Rozdział „kary” zawiera wyjaśnienie jakie kary stosuje ustawodawca w polskim prawie karnym w walce z przestępczością zorganizowaną, to znaczy, jakimi sankcjami zagrożone jest popełnienie przestępstwa z art. 258 k.k.
Summary
In the article explains such concepts as: the concept of an organized criminal group
and the concept of criminal association. It also identifies key differences between these
concepts. Chapter "Sanctions " provides clarification of the sanctions applied in the Polish
legislature criminal law in the fight against organized crime, that is, which threatened sanctions is a crime under art. 258 Criminal Code.
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Marta Mulawa

Partnerstwo publiczno - prywatne z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.
Szanse, zagrożenia, działania.
Wstęp
System zarządzania publicznego w dzisiejszych czasach charakteryzuje się przekazywaniem przez administrację państwową jak i samorządową, funkcji o charakterze publicznym podmiotom prywatnym. Mimo, iż władze rezygnują z różnych dziedzin działalności gospodarczej, społecznej, czy tez publicznej (użyteczności publicznej) zachowują
jednak odpowiedzialność publicznoprawną za stan rzeczy w największych sektorach życia
zbiorowego, gospodarki. w taki sposób do wielu rynków dostęp uzyskują konkurenci krajowi jak i zagraniczni. dochodzi zatem do prywatyzacji wykonywania zadań publicznych.
Forma takiego współdziałania sektora prywatnego z publicznym zwana jest partnerstwem
publiczno - prywatnym.
Mimo korzyści jakie wiążą się z tą formą współpracy, nie należy uznawać jej za remedium na poprawę infrastruktury czy rozwoju w zakresie usług. jest raczej jednym z
wielu instrumentów, które można zastosować tylko, gdy zezwala na to sytuacja i właściwości projektu oraz gdy wyraźne zalety i korzyści mogą być dowiedzione. Celem artykułu
będzie omówienie instytucji partnerstwa publiczno - prywatnego na gruncie polskim.
Szczególnie wyeksponowanie zostaną zagrożenia i szanse wiążące się z tą formą współpracy sektora publicznego i prywatnego.
1. Geneza Partnerstwa Publiczno- Prywatnego w Polsce i na świecie
Rozwój partnerstwa publiczno – prywatnego na świecie rozpoczął się już w latach
osiemdziesiątych XX wieku. Był on efektem kryzysów naftowych, które miały miejsce w
latach siedemdziesiątych. Ówcześnie doszło do obniżenia wzrostugospodarczego. Sytuacja
ta dotknęła zarówno Stany Zjednoczone jak i Europę Zachodnią. Konsekwencją takiego
stanu była utrudniona sytuacja budżetowa państw. Odczuwalna była wówczas wysoka
inflacja czy cięcia budżetowe. Zauważono w tym czasie zainteresowanie amerykańskich
władz lokalnych współpracą z sektorem prywatnym. Działania te dotyczyły realizacji zadań o charakterze publicznym. Jednakże okres lat dziewięćdziesiątych XX wieku był czasem najsilniejszego rozkwitu współpracy między podmiotem publicznym a partnerem
prywatnym. Sukcesywnie ta forma współpracy jaką jest partnerstwo publiczno – prywatne
zaczęła być coraz bardziej ceniona.
Na gruncie polskim natomiast ta forma współpracy i związane z nią inicjatywy,
przedsięwzięcia miały miejsce w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku.
Pojawiały się wówczas przeszkody uniemożliwiające współpracę między podmiotami
publicznymi a partnerami publicznymi. Brak było wówczas odpowiedniej podstawy prawnej dla tego rodzaju współpracy. Ponadto nastroje polityczne wokół tej formy współpracy
nie sprzyjały jej progresowi.
Jednakże momentem zwrotnym na gruncie polskim, sprzyjającym tej formie współpracy było uchwalenie w 2005 roku ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym1.Mimo,
iż ustawa ta wprowadziła podstawę prawną dla tej formy współpracy, ograniczyła ją poprzez wprowadzenie mało elastycznych rozwiązań. Dlatego też, w tym czasie bardziej
1
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popularne było korzystanie ze środków unijnych niż z współpracy w tej formie. Jednostki
samorządu terytorialnego, które były w szczególny sposób zainteresowane współpracą w
formie partnerstwa publiczno – prywatnego realizowały wówczas inwestycje związane z
wykorzystaniem środków unijnych. Pod koniec pierwszego dziesięciolecia XXI wieku
pojawiła się konieczność nowelizacji przepisów odnoszących się do materii partnerstwa
publiczno - prawnego. Miało to wpłynąć na autentyczny rozwój tej formy realizacji zadań
o charakterze publicznym. W 2008 roku doszło do zupełnej zmiany regulacji dotyczącej
partnerstwa publiczno – prawnego, uchwalając nową ustawę o partnerstwie publiczno –
prywatnym2.
2. Partnerstwo publiczno prywatne w polskim systemie prawnym
Obecnie w polskim systemie prawnym funkcjonują dwa naczelne akty regulujące zagadnienia partnerskiej współpracy sektora publicznego i prywatnego. przede wszystkim jest
to ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym (z 2008 roku) oraz ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi3. Ponadto, taką współpracę, choć tylko w zakresie autostrad płatnych, reguluje ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym4. Do
współpracy między sektorem publicznym i prywatnym odnoszą się także ustawa prawo zamówień publicznych5, ustawa o gospodarce komunalnej6, ustawa o gospodarce nieruchomościami7 czy ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie8.
Jednakże największa wagę przy podejmowaniu współpracy w ramach partnerstwa
publiczno prywatnego mają jednak dwa pierwsze, wymienione akty prawne. Powyższe
ustawy wyznaczają w prawie polskim ramy prawne partnerstwa publiczno prywatnego,
regulując współpracę podmiotów publicznych i partnerów prywatnych.
Warto zaznaczyć, iż zarówno ustawa - Prawo zamówień publicznych i ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi odnoszą się do wyboru partnera prywatnego, regulując
także współpracę podmiotów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Przepisy powyższych ustaw mają charakter proceduralny. Przedmiotem ich regulacji jest tryb wyboru wykonawcy zamówienia publicznego i koncesjonariusza. Ustawa o partnerstwie publicznoprywatnym natomiast odnosi się w większym zakresie do innych zagadnień o charakterze materialnoprawnym. Kreuje ona podstawy prawne, które umożliwiają angażowanie majątku publicznego w przedsięwzięcia podejmowane z partnerami prywatnymi.
Natomiast do aktów wykonawczych regulujących problematykę PPP należą:
• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej9
• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych10,
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• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa11,
• rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie rodzajów ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie12.
3. Definicja Partnerstwa Publiczno Prywatnego
Artykuł 1 ust. 2 ustawy o partnerstwie publiczno prywatnym tworzy tzw. legalną definicję partnerstwa publiczno-prywatnego. Zgodnie z powołanym wyżej zapisem „Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta
na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym”.
Na podstawie tej definicji, można wyróżnić jej trzy elementy:
- pierwszy, wskazuje na zakres podmiotowy partnerstwa publiczno-prywatnego. Zaangażowanymi w nie podmiotami są dwie strony podmiot publiczny oraz partner prywatny.
- drugi, dotyczy współpracy stron, polegającej na wspólnej realizacji przedsięwzięcia opartej na podziale zadań
- trzeci, eksponuje, cechą charakterystyczną dla partnerstwa publiczno-prywatnego
jaką jest podział ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym.
Partnerstwo publiczno prywatne jest współpracą między sektorami publicznym i
prywatnym. Odpowiedzialność sektora publicznego sprowadza się do realizacji zadań o
charakterze publicznym. Sektor prywatny zaś, zorientowany jest na osiągnięcie zysku.
Na element współpracy zwraca uwagę także Komisja Europejska w wytycznych dotyczących udanego partnerstwa publiczno-prywatnego, stwierdzając, że "partnerstwo jest
porozumieniem między dwoma lub więcej stronami, które współpracują na rzecz osiągnięcia wspólnego celu. Partnerzy mają wspólne prawa i wspólne obowiązki, a gdy warunki te
nie są spełnione, partnerstwo nie działa. Partnerstwo wymaga woli współpracy wszystkich
zaangażowanych stron"13.
Partnerstwo publiczno-prywatne jest hybrydową formą finansowania jednostek samorządu terytorialnego14. Określane jestw literaturze jako ,,współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego, oparta na umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, służąca realizacji zadania publicznego na zasadach przyjętych w ustawie”15. Przy umowach
tego rodzaju zasadnicze znaczenie ma realizacja przez partnera prywatnego inwestycji za
wynagrodzeniem na rzecz jednostki samorządowej.
4. Jednostka samorządu terytorialnego w katalogu podmiotów publicznych
zdolnych do współpracy w ramach partnerstwo publiczno- prywatnego
Art. 2 pkt 1 ustawy o partnerstwie publiczno- prywatnym wskazuje na pojęcie podmiotu publicznego obejmuje:
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a) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych,
b) inne, niż określone w lit. a, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani
handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w lit. a, pojedynczo
lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:
– finansują ją w ponad 50% lub
– posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
– sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
– mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,
c) związki podmiotów, o których mowa w lit. a i b.
Jednakże dla pełnego zaprezentowania zakres podmiotów opisanych w lit. a powołanego powyżej artykułu, należy sięgnąć do katalogu jednostek sektora finansów publicznych. Został on określony w art. 9 ustawy o finansach publicznych. W skład sektora finansów publicznych zgodnie z ww. przepisem wchodzą:
1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli
państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
3) jednostki budżetowe;
4) samorządowe zakłady budżetowe;
5) agencje wykonawcze;
6) instytucje gospodarki budżetowej;
7) państwowe fundusze celowe;
8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
9) Narodowy Fundusz Zdrowia;
10) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
11) uczelnie publiczne;
12) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
13) państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje fi lmowe;
14) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw,
instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.
Z powołanych powyżej przepisów widać jasno, że art. 2 pkt 1 lit a) ustawy o partnerstwie publiczno prywatnym w zw. z art. 9 ustawy o finansach publicznych przesądza
wprost o zdolności występowania jednostek samorządu terytorialnego a więc gmin, powiatów i województw, a także samorządowych zakładów budżetowych w charakterze podmiotu publicznego. Warto wspomnieć, iż przepis art. 2 pkt 1 lit. b) ustawy o partnerstwie publiczno prywatnym reguluje instytucje tzw. podmiotów prawa publicznego. Natomiast
pojęcie podmiotu prawa publicznego stanowi implementację na grunt polskiego porządku
prawnego definicji zawartej w art. 1 ust. 9 Dyrektywy Parlamentu europejskiego i Rady w
sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane,
dostawy i usług16.
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Natomiast wymienione w lit. c podmioty publiczne to związki jednostek sektora finansów publicznych i tzw. podmiotów prawa publicznego. w myśl art. 2 pkt 1 lit. c) ustawy o PPP
związkiem uznać należy związki utworzone wyłącznie przez jednostki sektora finansów publicznych; wyłącznie przez tzw. podmioty prawa publicznego; związki utworzone przez jednostki sektora finansów publicznych oraz tzw. podmioty prawa publicznego.
5. Podmiot prywatny z którym może współpracować jednostka samorządu terytorialnego
W myśl art. 2 pkt. 2 ustawy o partnerstwie publiczno- prywatnym, partnerem prywatnym z którym w ramach partnerstwo publiczno- prywatnego może współpracować
podmiot publiczny w tym jednostka samorządowa może być przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny. Status przedsiębiorcy stanowi zatem istotny element definicji partnera
prywatnego . Jednakże ustawa o partnerstwie publiczno- prywatnym nie odsyła do żadnego innego aktu prawnego w zakresie interpretacji tego pojęcia. Dlatego też, pojęcie tp interpretować należy zgodnie z definicją przedsiębiorcy na jaką wskazuje ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Partnerami prywatnymi mogą być zatem osoby fizyczne,
osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnym, którym odrębna
ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Przedsiębiorcami zagranicznymi są:
− osoby fizyczne nieposiadające obywatelstwa polskiego,
− osoby prawne z siedzibą za granicą,
− jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi posiadające zdolność prawną z siedzibą za granicą wykonujące działalność gospodarczą za granicą oraz obywatele
polscy wykonujący działalność gospodarczą za granicą.
6. Przedmiot współpracy w partnerstwie publiczno- prywatnym z udziałem
jednostek samorządu terytorialnego
Zaznaczyć należy, iż ustawa nie odwołuje się bezpośrednio do pojęcia „zadania publiczne”. Wskazuje natomiast, iż „umowa służy realizacji przedsięwzięcia”. Przedmiotem
partnerstwa zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o partnerstwie publiczno- prywatnym jest
wspólna realizacja przedsięwzięcia, która oparta jest na podziale zadań i ryzyk między
podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Przedsięwzięciem natomiast zgodnie z
art. 2 pkt 4 powołanej ustawy jest:
a) budowa lub remont obiektu budowlanego,
b) świadczenie usług,
c) wykonanie dzieła, w szczególności wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność,
d) inne świadczenia – połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego
lub jest z nim związany.
Sposobność zaangażowania się podmiotu publicznego (jednostki samorządu terytorialnego) w partnerstwo zależne jest od poziomu przypisanych mu przez przepisy konstytucyjne czy ustawy szczegółowe zadań. Jednakże nie każdy projekt publiczny można realizować w formie partnerstwa. Wykorzystanie tej formuły uzależnione jest od samej natury
partnerstwa. Projekt będący przedmiotem partnerstwa musi być w odpowiednim stopniu
interesujący dla sektora prywatnego, spełniając określone warunki brzegowe: a więc atrakcyjność projektu, bankowalność, czystość intencji podmiotu publicznego.
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7. Szanse wynikające z partnerstwo publiczno – prywatnego
Partnerstwo publiczno- prywatne wiąże się z pewnymi korzyściami. Stanowią one
kluczowe źródło szans dla rozwoju tej formy finansowania potrzeb poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Partnerstwo publiczno- prywatne jest szansą zarówno dla
sektora publicznego jak i prywatnego realizacji własnych celów. Współfinansując inwestycję partner prywatny zyskuje udziały w opłatach za jej eksploatację. Dzięki temu wpływa na zwiększenie wydajności dochodowej danego przedsięwzięcia. Natomiast partner
publiczny wpływa na ulepszenie jakości dostarczanych dóbr i usług publicznych i społecznych oraz bardziej efektywne zaspokajanie potrzeb lokalnych jak i regionalnych. Ponadto
partner publiczny może także brać udział w opłatach i zyskach, które wiążą się z wdrożeniem danej inwestycji. Zatem może realizować korzyści finansowe. Do korzyści, które
wiążą się z tą formą współpracy można zaliczyć17:
- przyspieszenie rozwoju infrastruktury;
- możliwość obniżenia kosztów inwestycyjnych;
- zmniejszenie presji na finansowanie ze środków budżetowych;
- dostęp do nowych technologii, oferowanych przez partnera prywatnego;
- podział ryzyka inwestycyjnego;
- podniesienie efektywności inwestycji w wyniku większej dyscypliny kosztów;
- aktywizacja sektora prywatnego;
- zabezpieczenie ciągłości świadczenia usług w długim okresie;
- zróżnicowanie źródeł rozwoju regionalnego.
Na grupę korzyści, wynikających z tej formy współpracy składają się także18:
- zaangażowanie kapitału prywatnego pozwala na realizację wielu inwestycji, które
nie mogłyby być zrealizowane w sytuacji znacznych ograniczeń budżetowych, szczególnie
w warunkach kryzysowych oraz konieczności działań zmierzających do zmniejszenia wydatków i deficytu publicznego,
- wprowadzenie konkurencyjności na rynkach dotychczas zmonopolizowanych,
- aktywizacja sektora prywatnego na nowych obszarach rynku,
- pełniejsze wykorzystanie know-how podmiotów prywatnych w zakresie realizacji
niektórych zadań publicznych, w tym przede wszystkim metod nowoczesnego zarządzania,
- wykonywanie zadań publicznych podlega warunkom rynkowym, co zwiększa ich
efektywność oraz jakość,
- większa efektywność w wykorzystaniu zasobów i generowanie wartości handlowej
z aktywów sektora publicznego,
- ograniczenie ryzyka realizacji przedsięwzięć poprzez jego odpowiednią alokację.
8. Zagrożenia wynikające z partnerstwo publiczno – prywatnego
Nawet najbardziej prawidłowo i starannie realizowane partnerstwo publicznoprywatne przynosząc szereg korzyści stronie prywatnej jak i publicznej, niesie jednak za
sobą także zagrożenia. Wynikają one często z jego wadliwego wykonywania.
Zagrożenia jakie pojawiają się pojawiają się przy podejmowaniu współpracy w formie partnerstwa wpływają na blokowanie inicjatyw ze strony sektora publicznego jak i
prywatnego. Może dochodzić do sytuacji, w których partner publiczny jak i podmiot pry17
D. Hajdys, Partnerstwo publiczno-prywatne jako element zarządzania publicznego, [w:] Dylematy i wyzwania finansów publicznych, T. Juja (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 141, Poznań 2010, s. 602.
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watny nie podejmują żadnych działań czy współpracy. Często takie zdarzenia kończą się
niepomyślnie.
W wyniku powierzenia podmiotowi prywatnemu procesu świadczenia usług o charakterze publicznym, z zakresu użyteczności publicznej, wiąże się z powstaniem ryzyk dla
strony publicznej, zagrażających efektywnemu wykonywaniu obowiązków władzy. można
wskazać na wiele typowych zagrożeń, związanych z realizacją przedsięwzięć o charakterze
publiczno – prywatnym19.
Jednym z takich zagrożeń są zagrożenia dla prawidłowości procesu świadczenia
usług objętych partnerstwem, obejmują wszelkie nieprawidłowości które pojawiają się w
podczas świadczenia usług. Związane są one z urzeczywistnieniem potencjalnego, nienależycie zneutralizowanego ryzyka występującego w ramach realizacji partnerstwa.
Kolejnym zagrożeniem jest utrata kontroli nad procesem świadczenia usług. Podział
ryzyka, zysków i procesu decyzyjnego między partnerów jest istotą przedsięwzięć w partnerstwie. Partner prywatny, angażując się finansowo, będzie żądał wpływu na proces
świadczenia usług czy też ich wycenę. dlatego też tak ważne jest dla sukcesu partnerstwa
dokładne sprecyzowanie w ramach kontraktu, kto rzeczywiście zajmuje się kontrolą jakości czy ceną świadczonych usług. Ponieważ partner publiczny ponosi przed odbiorcami
odpowiedzialność za proces partnerstwa, który jest formą dostarczenia potrzebnych dóbr,
odpowiada on za zabezpieczenia interesu społecznego. w ramach partnerstwa może dojść
do przekazania partnerowi prywatnemu kontroli nad sprecyzowaniem parametrów świadczonych usług, ram czasowych, w jakich są dostarczane (terminowość, rozkłady), a także
wyceny ich wartości wpływającej m.in. na ustalanie cenników obowiązujących konsumentów. Podmiot publiczny powinien zapewnić sobie w kontrakcie efektywne ścieżki nadzoru
nad kluczowymi decyzjami partnera prywatnego. Administracja musi bowiem wypełniać
swoje zadanie, jakim jest nadzór nad działaniami które w najmniejszym stopniu godzą w
interes wspólnoty lokalnej.
Zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania administracji publicznej. Mogą
wskazywać na nieprawidłowości jakie pojawiają się w ramach funkcjonowania aparatu
wykonawczego władz wdrażających partnerstwo, jak i w ich zdolności do efektywnego
realizowania swojej polityki, związane z urzeczywistnieniem się potencjalnego, błędnie
zneutralizowanego ryzyka występującego w ramach realizacji tego partnerstwa.
Kolejnym zagrożeniem jest nadmierny wzrost opłat jakie muszą ponieść usługobiorcy. W sytuacji braku odpowiedniej kontroli ze strony partnera publicznego nad realizowaniem zadania publicznego może pojawić się niebezpieczeństwo zawyżania opłat w celu
osiągnięcia zawyżonego zysku.
Zagrożeniem może być także niższa jakość usług świadczonych w ramach partnerstwa. zatem błędnie przygotowane partnerstwo może powodować spadek jakości usług
świadczonych przez operatora zależnego od partnera prywatnego. Dlatego też, tak ważne
jest odpowiednie sformułowanie zapisów kontraktu. niski poziom dochodu uzyskiwanego
przez partnera publicznego może prowadzić do cięć kosztów działalności. Brak nadzoru,
kar, zachęt finansowych do utrzymania jakości usług może powodować spadek jakości
świadczonych usług lub nadmiernym zużyciem infrastruktury pozbawionej należytej konserwacji. Podmiot publiczny powinien przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom i dążyć
do ustanowienia w kontrakcie zasad ewaluacji jakości usług świadczonych przez partnera
prywatnego, dokładnie określając kryteria oceny. Nie mniej ważne jest również określenie
19
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obowiązków i nakładów związanych z prawidłową konserwacją infrastruktury służącej
świadczeniu usług będących przedmiotem partnerstwa.
Brak konkurencji również znajduje się w grupie zagrożeń. Lokalna społeczność może nie doświadczyć powyższych dobrodziejstw płynących z urynkowienia sektora usług
użyteczności publicznej, jeśli na rynku nie powstanie konkurencja – innymi słowy. nie
może zatem dojść do sytuacji w której monopol publiczny zostanie zastąpiony monopolem
prywatnym. Kolejnym zagrożeniem jest niedozwolona współpraca stron. Preferencje handlowe i pomoc publiczna w ramach partnerstwa są istotnym problemem, gdyż władza publiczna, dążąc do realizacji danego projektu, może dawać do zrozumienia potencjalnym
inwestorom, że w przypadku jego wykonania, mogą uzyskać swoistego rodzaju wyjątkowy
status. Zawirowania polityczne mogą stanowić zagrożenie dla projektów realizowanych w
ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Zmiany u władzy mogą oznaczać zmianę woli
politycznej. Politycy mogą obawiać się reperkusji ze strony wyborców w sytuacji, gdy
opinia publiczna jest niechętnie nastawiona do wykonywania danych zadań przez podmioty prywatne. Stąd ryzyko, że dobre projekty infrastrukturalne nie zostaną zrealizowane.
9. Ryzyka związane z partnerstwem publiczno - prywatnym
Podejmowanie działań w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego wiąże się z
pewnym ryzykiem. Przybiera ono charakter ogólny, na który żaden z partnerów nie ma
większego wpływu. Wskazać należy, iż wypływa ono jako efekt uwarunkowań gospodarczych. Ryzyko może mieć także charakter specyficzny. Koresponduje wówczas z realizowanym przedsięwzięciem. Dlatego też winno być odpowiednio rozpoznane i zarządzane20.
Do ryzyka ogólnego należy ryzyko polityczne, rynkowe i prawne. Z ryzykiem politycznym mamy do czynienia na gruncie władzy lokalnej, regionalnej i państwowej. Łączy
się ono z tworzonymi przez tą władzę warunkami ekonomiczno-prawnymi. Ryzyko polityczne jest tym większe, im dłuższy jest przebieg realizacji danej inwestycji w ramach
partnerstwa. Na taki stan, wpływa zmieniająca się władza, która podejmuje dane przedsięwzięcie, prowadzi je i eksploatuje. Najczęściej podejście nowej władzy do finansowania
inwestycji publicznych charakteryzuje się większą czujnością, powściągliwością.
Nastroje na rynku krajowym, czy zmiany siły nabywczej pieniądza wiążą się z kolejnym ryzykiem – ryzykiem rynkowym. Na koszty uzyskania kapitału, który jest niezbędny dla prowadzenia inwestycji ma wpływ ryzyko walutowe i stopy procentowej
Natomiast z ryzykiem prawnym (legislacyjnym) wiążą się zmiany przepisów odnoszących się do sfery partnerstwa publiczno-prywatnego. Dotyczyć mogą konstrukcji partnerstwa, czy też odnosić się do innych obszarów m.in. gospodarki nieruchomościami czy
też norm technicznych21. Brak właściwych regulacji ustawowych odnoszących się do kwestii partnerstwa publiczno – prywatnego również stanowi istotną przeszkodę w kontynuowaniu współpracy między sektorami. W wyniku takiej sytuacji, strony nie są nastawione
entuzjastycznie do zawarcia porozumienia.
Natomiast z ryzykiem specyficznym22 mamy do czynienia na kolejnych etapach realizacji przedsięwzięcia. Można wskazać na ryzyko przygotowania. dotyczy pominięcia
20
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B. Ciupek, Ryzyko partnerów przedsięwzięć realizowanych w ramach partnerstwa publicznoprywatnego, [w:] Juja T. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr
141, Poznań 2010, s. 620.
22
Ibidem, s. 621.
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parametrów jakościowych i ilościowych realizacji inwestycji, błędnym określeniem
przedmiotu, zakresu, sposobu wykonania. Istnieje także ryzyko wyboru partnera prywatnego. Może wiązać się z nieprawidłową oceną ofert przetargowych jak również brakiem
odpowiednich partnerów. ponadto w ramach tego ryzyka może dochodzić do zmian odnoszących się do sytuacji majątkowo - finansowej partnera prywatnego podczas realizacji
inwestycji. Niedotrzymanie warunków realizacji inwestycji, opóźnieniami jakie pojawiają
się w toku jej realizacji, czy też wszelkiego rodzaju zaniechania wiążą się z ryzkiem budowy/ukończenia obiektu. Ryzyko eksploatacji zaś, wypływa z niedostatecznego sposobu,
efektu funkcjonowania inwestycji (wiąże się to z ryzykiem technicznym, brakiem publicznej akceptacji czy też ryzykiem utraty kontroli nad świadczeniem usług).
Ustawa nie wskazuje na rodzaje ryzyk. W praktyce wyróżnia się różnego rodzaju
ryzyka, takie jak:
- ryzyka związane z budową - powodują zmiany kosztów, terminów wiążących się z
realizacją budowy, przebudowy lub rozbudowy w ramach przedsięwzięcia, czy też funkcjonowaniem udostępnionych już składników majątkowych,
- ryzyka związane z dostępnością – wpływają na sposób, jakość lub ilość dostarczanych usług w ramach realizacji umowy,
- ryzyka związane z popytem - wpływają na zmianę popytu na określone usługi,
- ryzyka rynkowe związane z dostępnością nakładów na realizację przedsięwzięcia wpływają na koszt, ilość, jakość i terminy dostarczania nakładów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia,
- ryzyka makroekonomiczne - wpływają na sytuację ekonomiczną,
- ryzyko regulacyjne – możliwość wystąpienia zmian w regulacjach odnoszących się
do systemów opłat w ramach danej dziedziny usług użyteczności publicznej, które mają
wpływ na koszty realizacji przedsięwzięcia lub w wyniku których zmianie ulegnie zakres
praw i obowiązków stron w ramach przedsięwzięcia;
- ryzyka związane z przychodami z przedsięwzięcia - mające wpływ na poziom
przychodów uzyskiwanych w ramach realizacji przedsięwzięcia,
- ryzyko związane z wystąpieniem siły wyższej;
- ryzyka związane z rozstrzyganiem sporów – ich wystąpienie wpływa na sposób i
efektywność rozstrzygnięcia sporu powstałego na tle realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym;
- ryzyka związane ze stanem środowiska naturalnego - powodują powstanie obowiązku podjęcia działań mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego przed
rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia lub ryzyka pogorszenia się stanu środowiska naturalnego w wyniku realizacji przedsięwzięcia;
- ryzyka związane z lokalizacją przedsięwzięcia - wpływają na dostępność terenu
przeznaczonego do realizacji przedsięwzięcia,
- ryzyka związane z przekazywaniem składników majątkowych - wpływają na warunki i terminy przekazywania składników majątkowych w ramach realizacji przedsięwzięcia,
- ryzyko związane z końcową wartością składników majątkowych - ryzyko wartości
materialnej składników majątkowych na dzień zakończenia realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym;
- ryzyko związane z brakiem społecznej akceptacji - ryzyko protestów i sprzeciwów
społeczności lokalnych, w szczególności podczas wdrażania i realizacji projektów infrastrukturalnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
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Zagrożenie dla realizacji idei partnerstwa publiczno-prywatnego stanowią powyższe
źródła ryzyka. Jednakże warto wskazać, iż nie winny one ograniczać możliwości tej formy
finansowania zadań publicznych. Dlatego tak istotne jest ich odpowiednie rozpoznanie i
wybór właściwych narzędzi zaradczych. Wpłynie to na ograniczenie zakresu ich oddziaływania a także na skutki.
10. Działania w zakresie partnerstwa publiczno - prywatngo
Podejmując decyzję o zaangażowaniu kapitału prywatnego zgodnie z zasadą value
for money23 podmiot winien dokonać kalkulacji kosztów i potencjalnych ryzyk projektu .
planując współpracę z sektorem prywatnym, władze powinny pamiętać, iż partnerstwo
publiczno - prywatne nie jest celem samym w sobie. Stanowi natomiast metodę sprawniejszej realizacji celów publicznych. Partnerstwo publiczno - prywatne nie stanowi jedynego i
najlepszego rozwiązania. podejmując dane przedsięwzięcie należy ocenić je mając na
uwadze konkretnych okoliczności. w celu uzyskania odpowiednich korzyści władze muszą
w sposób odpowiedni podjąć decyzję dotyczącą tego, czy przedsięwzięcie przeprowadzić z
partnerem prywatnym, dobierając przy tym odpowiedni model współpracy. W sytuacji
wadliwie wykonanego działania, korzyści wynikając z właściwego podziału ryzyk mogą
ulec przekształceniu w niebezpieczeństwa.
Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego wymaga podejmowania decyzji, odnoszących się do poszczególnych sfer ich działania. Jednostki samorządowe stają
przed wyborem różnorodnych decyzji operacyjnych czy też inwestycyjnych. Z każdą decyzją wiąże się natomiast zapewnienie odpowiednich źródeł finansowania. Partnerstwo
publiczno – prywatne jest właśnie jednym z takich źródeł.
Mimo pojawiających się zagrożeń związanych z partnerstwem publiczno – prywatnym mimo wszystko widoczna jest aktywność Ministerstwa Gospodarki w propagowaniu
tej formy współpracy. Wśród podmiotów publicznych, zwłaszcza jednostek samorządu
terytorialnego zauważalne jest coraz częściej wszczynanie postępowań na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym. W wyniku pojawiających się kryzysów finansowych na gruncie europejskim czy też obowiązkowi poczynienia oszczędności w wydatkach publicznych, partnerstwo publiczno - prywatne kształtuje się jako coraz bardziej powszechna forma realizacji zadań publicznych.
Zakończenie
Niewątpliwie partnerstwo - publiczno prywatne jest formą współpracy, która ciągle
się rozwija. Poprzez podział ryzyka i wykorzystanie doświadczenia sektora prywatnego,
wpływa na pogłębienie efektywności usług publicznych, stanowiąc nowe źródło kapitału.
Obecnie, mimo rozwoju tej formy współpracy, widoczne są jednak głosy krytyki. Wskazuje się m.in. na brak odpowiednich standardów, praktyki, które powodują problemy z wdrażaniem i realizacją partnerstwa. Do kluczowych problemów należą problemy z tworzeniem
dobrych kontraktów o długoterminowym charakterze, a także rozbieżność zadań pomiędzy
partnerami publicznymi i prywatnymi. Z uwagi na długoterminowość inwestycji partnerstwa publiczno prywatnego niezbędne wypracowaniem właściwych standardów postępowań, merytoryczną edukację administracji, doskonaleniem regulacji prawnych. Niewątpliwie wpłynęłoby to na usprawnienie realizacji wszelkich przedsięwzięć w przedmiocie
partnerstwa publiczno- prywatnego.
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Streszczenie
Partnerstwo publiczno – prywatne sprowadza się do powierzenia każdemu z partnerów tylko tych zadań, do których dany podmiot jest najlepiej przygotowany. Podmiot publiczny odpowiedzialny jest zatem za warunki dostępu do danej usługi, jej jakość (określenie wymagań), natomiast podmiot prywatny odpowiada za skuteczność i efektywność jej
wytwarzania (proces gospodarowania). Partnerstwo publiczno – prywatne jest innowacyjną formą zarządzania publicznego. Partnerstwo powinno być stosowane jedynie wtedy,
gdy można dzięki niemu osiągnąć istotne korzyści zgodnie z zasadą Value for Money.
Mimo widocznych korzyści, ta forma współpracy wiąże się jednak z licznymi zagrożeniami, dotyczącym powierzenia podmiotowi prywatnemu procesu świadczenia usług o charakterze publicznym.
Słowa kluczowe: jednostka samorządu terytorialnego, partnerstwo publiczno –
prywatne, podmiot publiczny, partner prywatny
Summary
Public – private partner ship in volving local governmentunits - opportunities,
threats, activities.
Public - private partnership is reduced to entrust to each partner only those tasks to
which the entity is the best prepared. The public entity is responsible therefore for the conditions of access to the service, its quality (definition of requirements), and the private
entity is responsible for the efficiency and effectiveness of its production (process management). Public - private partnership is an innovative form of public management. The
partnership should be used only if it makes it possible to achieve significant benefits in
accordance with the principle of Value for Money. Despite the obvious benefits, this form
of cooperation, however, involves numerous risks relating to entrust to a private entity the
process of provision of services of a public nature .
Keywords: local government unit, public – private partnership, public entity, the
private partner
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Problem opóźnień w otrzymywaniu należności.
Praktyka polskich przedsiębiorstw
„Za długi odpowiedzialni są nie tylko ci klienci, którzy nie płacą,
ale również te firmy i instytucje, które nie czynią wszystkiego
co w ich mocy, aby te długi odzyskać.”
M. Bekas

Wstęp
Pojawiające się opóźnienia w regulowaniu należności przez kontrahentów (odbiorców) wiążą się z wieloma negatywnymi konsekwencjami dla wielu płaszczyzn działalności przedsiębiorstwa (dawcy). Jako najważniejsze wskazać można1: zachwianie bądź całkowita utrata płynności przedsiębiorstwa (tj. zdolności do regulowania zobowiązań bieżących – wobec dostawców, pracowników, instytucji publicznoprawnych), zatargi z dostawcami, obniżenie wiarygodności przedsiębiorstwa, konieczność poszukiwania nowych źródeł finansowania należności i rosnące koszty finansowe, osłabienie rentowności, dodatkowe koszty związane z odzyskiwaniem należności (m.in. koszty zlecenia windykacji, sądowe, egzekucji należności, sprzedaży wierzytelności), utrata danego odbiorcy (dłużnika),
uszczerbek majątkowy (poniesione koszty wyprodukowania lub nabycia sprzedawanego
dobra), zahamowanie dalszego rozwoju, upadłość przedsiębiorstwa. W ostateczności
opóźnienia w płatnościach pogłębiają zatory płatnicze w gospodarce, które stanowią poważną przeszkodę w dalszym rozwoju przedsiębiorstwa, ponieważ skutkują kryzysem
płynności2 . Przy czym zatory, jak wynika z badania przeprowadzonego przez IBnGR,
odpowiadają za około 50% bankructw w działalności gospodarczej w Polsce3.
Na problemy nasilających się zatorów płatniczych będących jedną z najczęstszych
przyczyn upadłości przedsiębiorstw w Polsce, wskazują analizy Grupy Coface4. Na przestrzeni ostatnich 5 lat największą skalą upadłości charakteryzowały się spółki z o.o., osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki akcyjne. Z wyjątkiem roku 2014
(kiedy nastąpił spadek liczby upadłości o 50 w stosunku do roku 2013) ostatnie lata nie
wykazały znaczącej poprawy pod względem liczby ogłoszonych upadłości.

1

J. Kukiełka, M. Matusiak, J. Jaworski, Bezpieczny obrót gospodarczy czyli jak ograniczać ryzyko handlowe w transakcjach krajowych i eksportowych. Poradnik dla przedsiębiorców. Wydanie
drugie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, s. 10-11.
2
B. Lepczyński, Procesy upadłościowe przedsiębiorstw i osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej – konsekwencje dla banków oraz propozycje usprawnień, Związek Banków Polskich, Gdańsk/Warszawa 2013, s. 49.
3
Procesy upadłościowe przedsiębiorstw i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – konsekwencje dla banków oraz propozycje usprawnień, Związek Banków Polskich i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Związek Banków Polskich, Gdańsk/Warszawa 2013.
44
http://www.coface.pl/Aktualnosci-i-Media/Biuro-prasowe
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Tabela 1. Liczba upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2015
Rok
2011 2012 2013 2014
I-IX
2015
Liczba upadłości ogółem5
723
877
883
823
566
w tym:
spółka z o.o.
475
502
524
455
334
przedsiębiorca
133
210
204
208
127
spółka akcyjna
52
81
76
66
48
spółka jawna
29
45
37
41
28
spółka komandytowa
12
16
20
24
16
spółdzielnia
18
20
15
19
7
pozostałe formy
4
3
7
10
6
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu Coface nt. upadłości firm w Polsce
(2011, 2012, 2013, 2014, 2015)

Niniejszy artykuł porusza problematykę nieterminowego otrzymywania należności przez
polskie przedsiębiorstwa:Jak znaczący jest problem nieterminowych płatności dla polskich
przedsiębiorstw? Czy nieterminowe płatności traktowane są przez przedsiębiorstwa jako istotna
bariera rozwoju? Jak wygląda problem nieterminowych płatności w krajach europejskich? Jaki są
możliwości minimalizowania nieterminowych płatności kontrahentów?
1. Należności polskich przedsiębiorstw – znaczenie i problem nieterminowości
Należności można definiować na kilka sposobów. W literaturze wyróżnia się ujęcie
finansowe, księgowe lub prawnicze.K. Kreczmańska – Gigol wskazuje, że „według podejścia finansowego należność jest wynikiem udzielonego przez przedsiębiorstwo kredytu
kupieckiego lub sprzedaży z odroczonym terminem płatności. Według podejścia rachunkowego należność jest kategorią finansową. Jest to część aktywów trwałych (należności
długoterminowe) lub aktywów obrotowych (należności krótkoterminowe). Według podejścia prawnego należność określana jest jako wierzytelność, która powstaje w skutek zawartej umowy”6. Ogólna definicja określa należności jako „wszelkie kwoty należne przedsiębiorstwu z różnych tytułów”7. W strukturze aktywów obrotowych (co potwierdzają dane
Głównego Urzędu Statystycznego ujęte w Tabeli 2), największe znaczenie mają należności
krótkoterminowe, a wśród nich kwoty należne przedsiębiorstwu z tytułu dostaw i usług,
dlatego to one będą przedmiotem analizy w artykule.
Tabela 2. Udział poszczególnych grup aktywów w aktywach obrotowych
Udział % w aktywach obrotowych
Wyszczególnienie
2012
2013
2014
Zapasy
26,66%
26,52%
26,06%
Należności krótkoterminowe8 44,03%
43,66%
42,88%
Inwestycje krótkoterminowe
26,24%
26,91%
28,28%
5

W oparciu o datę wydania postanowień sądów o ogłoszeniu upadłości.
K. Kreczmańska-Gigol, Zarządzanie należnościami jako proces obejmujący windykację [w:] K.
Kreczmańska-Gigol (red.) Windykacja należności. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2011, s. 25.
7
A. Wawryszuk, Krótkoterminowe decyzje finansowe [w:] P. Karpuś (red.), Zarządzanie finansami
przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 299.
8
W tym dominują należności z tytułu dostaw i usług.
6
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych, GUS 2013, 2014, 2015.

Należności przynoszą przedsiębiorstwu wiele korzyści. Wśród najważniejszych wyróżnić można:
− zwiększenie sprzedaży,
− ograniczenie zapasów – aktywów obrotowych o najniższym stopniu płynności,
− korzystne oddziaływanie na strukturę kosztów (lepsze wykorzystanie mocy produkcyjnych),
− szansa na planowanie płynności (konsekwencja sterowania terminami otrzymywania należnych kwot)9.
Sprzedaż z odroczonym terminem płatności10, implikująca powstanie należności z
tytułu dostaw i usług, niesie ze sobą również ryzyko nieterminowego otrzymania lub całkowitego braku spłaty należnych od dłużnika kwot. Wyniki badań przeprowadzone przez
Narodowy Bank Polski jeszcze w 2002 r. wykazały, że ponad 20% (21% w 2001 r.) ankietowanych podmiotów gospodarczych określiło ściąganie należności jako główną przyczynę ich trudności ekonomicznych11.
Problemy wokół kredytu kupieckiego mające swoje konsekwencje w trudnościach
ze ściąganiem należności pozostają nadal aktualne.Wyniki badań12 opublikowane przez
Ministerstwo Gospodarki we wrześniu 2015 r.potwierdzają, że problem nieterminowych
płatności (czas oczekiwania na zapłatę) stanowi nieprzerwanie jedną z zasadniczych barier13rozwoju dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Sytuację w zakresie należności prezentują również kwartalne Raporty BIG Indeks
Zatorów Płatniczych14, monitorujące stopień, w jakim problemy płatnicze oddziałują na
funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. Według wyników 29 edycji15 raportu, 48%
ankietowanych firm zgłosiło problem z odzyskiwaniem należności od swoich kontrahentów, zaś problemy z płynnością będące konsekwencją opóźnień w płatnościach dotyczą
89% badanych przedsiębiorstw. Ponadto 92% firm postrzega nieterminowe regulowanie
płatności jako poważną przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej, przyznając,
że średnio 53% zobowiązań handlowych jest płaconych zgodnie z terminem. Szacunkowy
poziom przeterminowanych należności nie przekracza 100 tys. zł (86% badanej próby). W
przypadku 1/3 przedsiębiorstw opóźnienia w płatnościach mają charakter stały (Wykres 1).
Wykres 1. Charakter opóźnień w płatnościach

9

K. Kreczmańska-Gigol, op. cit., s. 27.
Tzw. kredyt kupiecki.
11
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw w 2001 r. ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk
pieniężno – kredytowych, NBP, Warszawa 2001 i 2002.
12
Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, wrzesień 2015.
13
Inne wskazywane bariery: wysokość podatków i opłat przewidzianych prawem, małe obroty,
konkurencja innych małych i średnich przedsiębiorstw, konkurencja dużych przedsiębiorstw.
14
Próba badawcza obejmuje przedstawicieli 6 segmentów rynku: przedsiębiorców, przedstawicieli branży budowlanej, turystycznej, e-commerce, dostawców usług finansowych.
15
Data publikacji raportu – listopad 2015. Więcej na https://www.big.pl/raportbig.
10
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Źródło: Raport BIG Indeks Zatorów Płatniczych, listopad 2015.

40% firm z problemami opóźnień nie podejmuje żadnych działań prewencyjnych, a
jedynie 33% stosuje jakiekolwiek działania celem odzyskania należnych kwot. 74% twierdzi, że poziom przeterminowanych należności nie zmienia się i jest zdania, że w kolejnych
miesiącach będzie kształtował się podobnie.
Na trudności związane z portfelem należności wskazują ponadto kwartalne raporty16
Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Krajowego Rejestru Długów Biura
Informacji Gospodarczej SA, monitorujące portfel należności i obsługę zobowiązań przez
polskie przedsiębiorstwa. W kolejnej edycji raportu17 aż 80,5% badanych przedsiębiorstw
zadeklarowało problem z regulowaniem zobowiązań przez klientów i kontrahentów, z
czego 13,6% stwierdziło, że problem ten narasta, 44,9% - problem utrzymuje się na stałym
poziomie, a 22,0% - skala tego problemu się zmniejsza.Alarmujący jestniemały udział
przedsiębiorstw (13,4%), w których ponad połowę należności stanowią faktury opóźnione
(Wykres 2).
Wykres 1. Odsetek należności nieuregulowanych w portfelu polskich przedsiębiorstw

Źródło:Portfel należności polskich przedsiębiorstw, Konferencja przedsiębiorstw finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów, styczeń 2016.

16
17

Więcej na http://krd.pl/Centrum-prasowe/Raporty
Styczeń 2016.
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Jako konsekwencje opóźnień w spływie należności przedsiębiorstwa podają: ograniczenie inwestycji (28,5%), nieterminowość regulowania własnych zobowiązań (22,7%), co
osłabia wizerunek przedsiębiorstwa, problem z wprowadzeniem nowych produktów na
rynek (5,8%), ograniczenie zatrudnienia i/lub redukcja funduszu wynagrodzeń (4,6%),
konieczność podwyższania cen (3,4%).
Nieterminowość płatności to problem nie tylko polskich, ale również europejskich
przedsiębiorstw. Dane „Europejskiego Raportu Płatności 2015”18 opracowanego przez
Intrum Justitia19 pokazują, że 40% przedsiębiorców europejskich traktuje nieuregulowane
należności jako czynnik hamujący ich dalszy rozwój, zaś 70% przyznaje, że trudności w
egzekwowaniu należności implikują ich problemy finansowe. Niepokojący jest fakt, że
60% ankietowanych jest zdania, że opóźnienia w płatnościach są zamierzonymi działaniami ich klientów20. W wyniku nieuiszczonych płatności, europejskie firmy tracą corocznie
ok. 3,1% dochodu. Raport wskazuje ponadto, że najsolidniejszymi kontrahentami są
przedsiębiorcy w Europie Północnej, zaś najniższym stopniem rzetelności odznaczają się
przedsiębiorcy z Europy Południowej21. Podobne wyniki otrzymała międzynarodowa wywiadownia gospodarcza Bisnode D&B Polska, której raport wskazuje, że w Europie najdłużej na zapłatę (około 90 dni) czekają przedsiębiorcy w Grecji, Portugalii i w Polsce,
najkrócej zaś przedsiębiorcy w Danii i Niemczech22. Przy czym odsetek płatności regulowanych na czas wynosi: w Grecji 32,3%, w Portugalii 17,4%, w Polsce – 44,2%, w Danii
– ponad 90%, w Niemczech 74,8%. Sytuacja Polski na tle krajów europejskich nie napawa
optymizmem. Okazuje się, że największym problemem, z jakim borykają się polskie
przedsiębiorstwa jest nie tylko zjawisko niepłacenia w terminie, ale przede wszystkim
świadome i celowe wydłużanie czasu przetrzymywania faktur. Nierzetelni klienci finansują w ten sposób swoją działalność.
2. Zarządzanie kredytem kupieckim i kontrola płynności finansowej
Wyniki dotychczasowych badań potwierdzają aktualność problemu, jakim są trudności w egzekwowaniu należności. Następstwem występującej nierzetelności płatniczej, a
dalejzatorów, jest ryzyko utraty płynności finansowej – jednej z istotnych determinantów
upadłości. W świetle rozważań, jednym z nieodzownych działań determinujących dalsze
operowanie przedsiębiorstwa na rynku staje się skuteczna kontrola płynności finansowej.
Firmy powinny zatem dążyć do redukcji pojawiających się zakłóceń płynności finansowej
dzięki sprawniejszemu zarządzaniu kredytem kupieckim, którego proces zawiera23:
− działania prewencyjne (przed powstaniem należności)
− kształtowanie warunków umowy (towarzyszące podpisywaniu umowy)
− monitorowanie należności,
− windykacja należności.

18

Raport bazuje na wynikach ankiet przeprowadzonych w 21 krajach europejskich od sierpnia
do września 2015 r. Próba obejmowała ponad tysiąc europejskich przedsiębiorstw. Więcej na
https://www.intrum.com/pl/media/EPI/.
19
Firma działająca w branży zarządzania należnościami. Więcej na https://www.intrum.com/pl/.
20
https://www.intrum.com/pl/media/EPI/
21
http://www.inwestor.newseria.pl/newsy/nieterminowe_platnosci,p1473036446.
22
Raport Bisnode D&B Polska Barometr płatności na świecie2015.
23
K. Kreczmańska-Gigol(red.), Windykacja należności. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2011.
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Jak podkreśla M. Bekas „bezpieczeństwo obrotu gospodarczego zależy od tego, w
jaki sposób przedsiębiorca zarządza należnościami”24, zaś „zarządzanie należnościami
można zdefiniować jako proces, którego celem jest zachowanie płynności finansowej poprzez zapobieganie powstawaniu przeterminowanych należności i skuteczne odzyskiwanie
nieuregulowanych należności”25.Konieczne zatem staje się usprawnienie działań związanych z zarządzaniem portfelem należności, co w konsekwencji powinno m.in.:
− ograniczyć skalę należności nieściągalnych,
− utrzymać regularność spłat należnych płatności.
Na podstawie ostatnich wyników pogłębionych badań26 nakierowanych na identyfikację praktyk w procesie zarządzania kredytem kupieckim P. Rytko wskazuje, że27 polscy
przedsiębiorcy nie zawsze w pełni dbają o bezpieczeństwo swoich transakcji handlowych.
Nie opracowują własnej polityki kredytowej. Przy ocenie wiarygodności kredytowej kontrahentów bazują głównie na własnych wewnętrznych źródłach informacji, ograniczając
korzystanie z pomocy wyspecjalizowanych instytucji, jak wywiadownie gospodarcze,
ubezpieczyciele czy banki.
Tabela 3. Działania podejmowane w ramach pozyskiwania informacji na temat kontrahenta
Działania w ramach pozyskiwania
Nigdy
Zawsze
Często Czasami
informacji
Samodzielne pozyskiwanie infor75,41% 13,11%
6,56%
4,92%
macji na temat kontrahenta
Pozyskiwanie informacji od innych
0%
24,59%
3,28%
72,13%
podmiotów
Pozyskiwanie informacji z wywia6,56%
8,20%
8,20%
77,04%
downi gospodarczej
Pozyskiwanie informacji z biura
6,56%
6,56%
3,28%
83,60%
informacji gospodarczej
Pozyskiwanie informacji od ubez3,28%
8,20%
1,64%
86,88%
pieczyciela kredytu handlowego
Pozyskiwanie informacji z instytu0%
4,92%
1,64%
93,44%
cji oferującej faktoring
Pozyskiwanie informacji od detek0%
0%
0%
100%
tywa
Źródło:P. Rytko, Zarządzanie kredytem kupieckim w małych i średnich przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2009, s. 346.
Wśród form płatności firmy praktykują polecenie przelewu, ograniczając przy tym
wymogi prawnych zabezpieczeń. Minimalizują wykorzystanie limitów kredytowych. Nie
przykładają wagi do procedur kontrolowania i monitorowania, a wdrażane narzędzia nie są
24

M. Bekas-Nowak, Windykacja należności w praktyce. Jak weryfikować zdolność kredytową klientów i odzyskiwać pieniądze od dłużników, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 20.
25
Ibidem.
26
Badanie objęło przedsiębiorstwa z Województwa Mazowieckiego. Próba losowa liczyła 150
aktywnych jednostek gospodarczych.
27
P. Rytko, Zarządzanie kredytem kupieckim w małych i średnich przedsiębiorstwach, Difin,
Warszawa 2009.
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dostosowane do skali doświadczanych problemów.Istotną barierą w efektywnym zarządzaniu kredytem kupieckim są również niewystarczające zasoby ludzkie – deficyt specjalistów. W przypadku grupy mniejszych przedsiębiorstw, zazwyczaj to właściciel odpowiada
zarówno za działalnośćoperacyjną, jak i wspomagającą powiązaną z kredytowaniem klientów. Ponadto, przedsiębiorcom towarzyszy brak świadomości i wiedzy na temat różnorodności dostępnych rozwiązań ograniczających negatywne konsekwencje sprzedaży na kredyt. Bariera ta oddziałuje na skalę współpracy z podmiotami zewnętrznymi, oferującymi
określone usługi i produkty: na korzystanie z faktoringu decyduje się 13,12% ankietowanych, ubezpieczenia należności podejmuje się jedynie 19,68%. Co więcej P. Rytko podkreśla, że „specyfika MSP28 ogranicza możliwości wykorzystania usług instytucji wyspecjalizowanych w zarządzaniu należnościami; (…) decyzje w zakresie zapewnienia skuteczności rozwiązań w transakcjach handlowych zdeterminowane są przez osobę właściciela. W szczególności dotyczy to jego kompetencji zarządczych oraz umiejętności poszukiwania i wykorzystywania optymalnych rozwiązań w zakresie zarządzania kredytem handlowym. Duże znaczenie ma również charakter prowadzonych (…) transakcji handlowych; (…) ograniczona lub zmieniająca się liczba kontrahentów, zbyt niskie przychody ze
sprzedaży czy też niewielka wartość wystawianych faktur stanowią barierę w dostępie do
usług wyspecjalizowanych instytucji”29.
Zbliżone badania30 dotyczące procesu zarządzania kredytem kupieckim przeprowadzone zostały w drugiej połowie 2013 r. przez D. Nowaka. Próba badawcza obejmowała
61 przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego o różnej domenie działalności i o zróżnicowanym charakterze.Wskazano głównie na zagrożenia przy odroczonych terminach zapłaty. Oszacowano, że najpoważniejszymi trudnościami z wyegzekwowaniem należności
zmagają się małe i średnie przedsiębiorstwa, z których niemal połowa (47,5%) spotkała się
z nierzetelnymi kontrahentami. Obszarem badawczym objęto m.in. procedury i wymagania
stawiane przez dostawców – dawców kredytu kupieckiego.
W obliczu niemalejących problemów płatniczych polskich przedsiębiorstw koniecznym
staje się wdrożenie zmian, mających istotne znaczenie dla efektywności zarządzania kredytem
kupieckim i minimalizację należności nieściągalnych. Reformy te powinny rozpocząć się
przede wszystkim od zmiany nastawienia podmiotów gospodarczych do kwestii związanych z
udzielaniem kredytu kupieckiego, a w dalszej kolejności obejmować powinny opracowanie,
bądź aktualizację polityki kredytowej, poszukiwanie i wdrażanie odpowiednich rozwiązań
zwiększających bezpieczeństwo prowadzonych transakcji handlowych.
Podsumowanie
Polskie przedsiębiorstwa oferując klientom wydłużone terminy płatności dążą do
zwiększenia poziomu sprzedaży, spełnienia oczekiwań klientów bądź standardów branżowych. Powstanie należności obok niepodważalnie wielu korzyści, implikuje ryzyko poniesienia strat z tytułu nieterminowej spłaty lub braku spłaty należnych od dłużnika płatności.
Obserwowane problemy płatnicze polskich przedsiębiorstw przyczyniają się do wzrostu
zainteresowania kredytem kupieckim. Owocem są liczne badania, analizy, studia skupiające się wokół znaczenia kredytu kupieckiego, stosowanych rozwiązańi efektów działań
28

Małe, średnie przedsiębiorstwa.
P. Rytko, Zarządzanie kredytem kupieckim w małych i średnich przedsiębiorstwach, Difin,
Warszawa 2009, s. 409-410.
30
D. Nowak, Rola i znaczenie kredytu kupieckiego,[w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65, Szczecin 2014.
29

402

podejmowanych w ramach procesu zarządzania kredytem kupieckim przez przedsiębiorstwa. Niestety na tle krajów europejskich polskie firmy nie prezentują się korzystnie pod
względem skuteczności tego procesu, co ujawnia się głównie we wzroście należności przeterminowanych, spadku płynności, rentowności, w zwiększonym zapotrzebowaniu na dodatkowe źródła finansowania, we wzroście kosztów finansowych, powstawaniu zatorów
płatniczych oraz licznych upadłościach. W związku z powyższym nieuniknionym jest zrozumienie ważności zarządzania kredytem kupieckim z punktu widzenia jego wpływu na
liczne obszary działalności przedsiębiorstwa, a następnie wprowadzenie optymalnych dla
danej firmy rozwiązań. Należy jednocześnie pamiętać, że „kluczem do dobrego zarządzania ryzykiem kredytowym jest skuteczna i konsekwentnie wdrażana polityka kredytowa.
Polityka taka określa sposób zarządzania ryzykiem kredytowym w przedsiębiorstwie.
Umożliwia ona również ograniczenie kosztów, wzrost przychodów, a także uwolnienie
przepływów pieniężnych”31. W dobie licznych zmian, szybkiego rozwoju gospodarczego,
przedsiębiorstwa powinny częściej sięgać do dostępnych rozwiązań i narzędzi podnoszących bezpieczeństwo ich egzystencji, w tym również odnoszących się do procesu zarządzania kredytem kupieckim. Szanse na sukces i przetrwanie mają tylko te podmioty gospodarcze, którą w obliczu nieustannie zmieniającego się otoczenia poszukują i wdrażają
w swojej działalności nowe rozwiązania. Polskie przedsiębiorstwa muszą być świadome
tego, że siłą napędową polskiej gospodarki są rzetelne, solidne firmy z wysokim poziomem płynności, rentowności, niską stopą zadłużenia, dlatego tak duże znaczenie ma przemyślane i umiejętne zarządzanie procesem kredytu kupieckiego.
Streszczenie
Współpracy między podmiotami gospodarczymi towarzyszą wzajemne rozliczenia,
które przybierają formę gotówkową oraz bezgotówkową. Przy rozliczeniach bezgotówkowych, związanych z odroczeniem terminu zapłaty, powstają należności (po stronie wierzyciela) oraz zobowiązania (po stronie dłużnika). Pojawia się tym samym ryzyko nieterminowej zapłaty bądź całkowitego braku zapłaty. Nieterminowość opłacania faktur stanowi
obecnie znaczącą barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej, jej dalszego rozwoju.
Obserwowane niemalejące problemy z odzyskiwaniem należności przez polskie przedsiębiorstwa osłabiają ich płynność, rentowność, co prowadzi do pogłębienia trudności w regulowaniu przez nie własnych zobowiązań, rozszerzenia zjawiska zatorów płatniczych oraz
do upadłości. Autorka porusza kwestie trudności z odzyskiwaniem należności, sygnalizując skalę problemu. Analiza dostępnych materiałów oraz własnych obserwacji pokazuje, że
drogą do zmniejszenia zjawiska nieterminowych płatności jest przede wszystkim wprowadzenie zmian w zarządzaniu kredytem kupieckim.
Słowa kluczowe: kredyt kupiecki, zwyczaje płatnicze, ryzyko, zarządzanie należnościami
Summary
The problem with late trade receivables – the practice of Polish enterprises
Cooperation between operators is accompanied by mutual settlements, Which take
the form of cash and cashless. When non - cash settlements related to the postponement of
the deadline for payment, receivables arise (on the side of the creditor) and Liabilities (the
debtor). There is the risk of late payment or non - payment of the total. Tardiness paying
31
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invoices is now a Significant barrier to doing business, its further Top development.
Watchers - decreasing problems with the recovery of Claims by Polish companies
undermine Their liquidity, profitability, leading to deepening difficulties in regulating
Their Own Commitments, the extension of the phenomenon of gridlock and bankruptcy.
The author addresses the issues of difficulty to recovery, Indicating the scale of the
problem. Analysis of the available materials and its own Observations That shows the way
to reduce the phenomenon of delayed payments is Primarily changes in the management of
trade credit.
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Krzysztof Olchawa

Uniwersalność jednostek OSP w konfrontacji z współczesnymi zagrożeniami
Wstęp.
Po II Wojnie Światowej, w wolnej już Ojczyźnie, przystąpiono z pełną werwą i zapałem do odbudowy ruchu strażackiego. Jednakże działania te podjęto według przedwojennej ustawy oraz przestarzałego statutu Związku, który w żaden sposób nie pasował do
powojennych realiów, tak społecznych, jak i - przede wszystkim - ekonomicznych. Pracami tymi kierował do roku 1947 Bolesław Chomicz, lecz ostatecznie zrezygnował z dalszych starań na rzecz reformy Związku w proteście przeciw oczywistym próbom stalinizacji ruchu strażackiego. System ten w bardzo krótkim czasie doprowadził do całkowitej
utraty niezależności Związku oraz przywiązania do związanych z nim tradycji i sztandarów, pod jakimi działały jednostki. Całkowicie zabraniał stosowania religijnej symboliki,
która, jakby nie patrzeć, towarzyszyła na każdym kroku działalności Ochotniczych Straży
Pożarnych. Wskutek zdecydowanego sprzeciwu czołowych działaczy Związku, decyzją
premiera z 24 października 1949r., Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
został formalnie rozwiązany.
Dowództwo nad jednostkami ochotniczymi, a tym samym możliwość ich kierowania, powierzono komendantom wojewódzkim Straży Pożarnej, podległym Ministrowi Gospodarki Komunalnej, a od roku 1954 Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Na szczęście
słynna w tamtym czasie odwilż październikowa doprowadziła w 1956r.do krajowego zjazdu delegatów, na którym udało się powołać tymczasowy Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych1.
Statystycznie w 1956r. w całym kraju istniało prawie 18 tysięcy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i 450 zawodowych Straży Pożarnych. Uzyskana podczas tego
zjazdu większa samodzielność Związku wyzwoliła nowe inicjatywy, dzięki którym powrócił obywatelski charakter tej organizacji. Skutkiem tego było uzyskanie przez Związek
statusu Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności 14 sierpnia 1959r.
Dowodem na to, jak wiele wypracowano podczas zjazdu w 1956r. może być sytuacja z województwa białostockiego, gdzie na początku wspomnianego roku działały dwie
Ochotnicze Straże Pożarne, by z końcem grudnia zamknąć statystykę 76-ma jednostkami.
W każdym z województw działacze podejmowali się wytężonej pracy nad odbudową pożarnictwa, nie tylko na terenach dawnych ziem polskich, ale również tych dopiero co
przywróconych Macierzy.
Mimo niekwestionowanych osiągnięć, przez cały okres tzw. realnego socjalizmu
władze partyjne podejmowały nieustanne próby podporządkowania sobie Związku. Niemniej jednak organizacja znów nabierała rozmachu w swojej działalności, pomimo iż borykała się z wieloma trudnościami, których trzon stanowiły głównie problemy natury materialnej, inaczej mówiąc – finanse.
Powiewem świeżości, a tym samym motywacją do jeszcze dynamiczniejszego rozwoju ruchu pożarniczego, było pojawianie się i formowanie młodzieżowych drużyn z
udziałem chłopców, jak i dziewcząt.

1
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Warszawa 1985
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1. Umocowania prawne działalności związku.
Zachodzące w kraju i jego gospodarce przemiany wymagały szybkich i nowych
rozwiązań systemowych w obszarze funkcjonowania administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego. Z tego też powodu obecny model ochrony przeciwpożarowej nie
spełniał już formalnych wymogów i wymagał pilnego przekształcenia.
Przeprowadzone w latach 70-tych regulacje prawne w tej sferze, pomimo ich nowelizacji, nie dawały optymalnych i kompleksowych rozwiązań problemów. Dlatego też
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej od roku 1990 skupiła się na rozpoznaniu
warunków kształtującej się polityki działań wspomnianych organów i samorządów oraz
przygotowania nowych podstaw organizacyjno-prawnych, gwarantujących skuteczność
ochrony przeciwpożarowej, dostosowanej do zmieniającej się sytuacji w nowych strukturach organizacyjnych.
Priorytetem było stworzenie jednolitego pionu służbowego z centralnym systemem
dowódczym, jak i finansowym. Pion ten miał podlegał bezpośrednio Komendantowi
Głównemu Straży Pożarnych, który reprezentował organy administracji państwowej w
sprawach ochrony przeciwpożarowej i miał podlegać Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Dotychczasowa struktura organizacyjna, która charakteryzowała się dualizmem
(jednostki terenowe i resortowe), nie sprzyjała skutecznemu kierowaniu działaniami zawodowej Straży Pożarnej oraz podporządkowanymi jej jednostkami Ochotniczych Straży
Pożarnych. Zasadnicze braki w regulacji prawnej sfery przeciwpożarowej powodowały
wiele niespójności. Co najważniejsze, rozproszenie zadań nie gwarantowało skutecznej
realizacji celów obrony przeciwpożarowej.
Przyspieszenie procesu kapitalizacji gospodarki było skutecznym bodźcem do ostatecznego ukończenia przygotowywanych reform. Efektem tych prac była ustawa z dnia 28
sierpnia 1991r., która na swojej mocy powoływała Państwową Straż Pożarną jako zawodową, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt i umundurowaną formację, przeznaczoną do
walki z pożarami, miejscowymi zagrożeniami, jak i walki z klęskami żywiołowymi i innymi2. Do jej zasadniczych zadań zostało wpisane między innymi kształtowanie kadr dla
potrzeb Państwowej Straży. Mowa tutaj oczywiście o Ochotniczych Strażach Pożarnych.
Kolejnym istotnym punktem, wiążącym Państwową Straż Pożarną ze Związkiem
Ochotniczych Straży Pożarnych RP, było zobowiązanie Komendanta Głównego PSP do
utworzenia Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na mocy wyżej wymienionej
ustawy oraz ustawy pod nazwą „prawo o stowarzyszeniach” z 7 kwietnia 1989r. (ze zmianą z dnia 24 sierpnia 1991r.) o ochronie pożarowej, jak również w myśl zapisów własnego
statutu, utworzono Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Związek ten jest samorządnym i ogólnopolskim stowarzyszeniem o charakterze trwałym, które zrzesza Ochotnicze Straże Pożarne oraz inne osoby prawne w celu realizowania programu, zgodnie ze
statutem organizacji.
Cele, które Związek realizuje w zakresie szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej i ratowniczej, powiązane są ze ścisłą współpracą z PSP oraz innymi organami administracji publicznej. Zapisane w statucie działania mają za zadanie kultywowanie chlubnych tradycji i niesienie skutecznej pomocy przez członków OSP, wypełnianie społecznej
misji oraz roli w nawiązaniu do przesłania pierwszego prezesa odrodzonego Związku Bolesława Chomicza.
W szeregach jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych młodzi obywatele zaprawiają się do dyscypliny, uczą się posłuchu i karności, a przede wszystkim pogłębiają w swym
2
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sercu poczucie poświęcenia w służbie pod sztandarem swej jednostki oraz poszanowanie
idei państwa ładu i moralnej siły narodu.
2. Współczesne zagrożenia na podstawie jednostek OSP powiatu brzeskiego.
Historia powiatu brzeskiego sięga 1867r., kiedy to został on utworzy w wyniku reformy administracyjnej i sądowej państwa austriackiego. Obszarowo współcześnie zdecydowanie odbiega od stanu pierwotnego, gdyż jego granice początkowe obejmowały między innymi miejscowości Zakliczyn, Wojnicz i Radłów. Obecnie powiat brzeski zajmuje
powierzchnię 590 km2, zamieszkiwaną przez przeszło 90 tysięcy mieszkańców.
W skład powiatu wchodzi 7 gmin, a nad całością bezpieczeństwa przeciwpożarowego pieczę sprawuje Komenda Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Brzesku. Nadzoruje ona i kieruje służbą podległych jej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wchodzących w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz tych, które do niego
nie należą, ale ściśle współpracują z pozostałymi formacjami3.
Brzeska jednostka sprawuje nie tylko administracyjny nadzór nad podległymi jej
jednostkami OSP, ale przede wszystkim odpowiada za jej stan wyszkolenia. Systematycznie są prowadzone szkolenia w zakresie przygotowania druhów z Ochotniczych Straży
Pożarnych do wykonywania przez nich ich podstawowych zadań i obowiązków. Zatem do
priorytetów należą przeprowadzane regularnie zajęcia I stopnia, zapoznające przyszłych
adeptów pożarnictwa z podstawowymi elementami ich profesji. Następnie przeprowadzane
są szkolenia doszkalające, czyli rozwijające wiedzę fachową i praktyczną, jak również
wielorakie szkolenia ściśle tematyczne. Mam tutaj na myśli zajęcia z pierwszej pomocy
przedmedycznej, z kierowania ruchem drogowym czy też szkolenia specjalistów w zakresie operowania sprzętem mechanicznym.
Tak więc na barkach dowódcy powiatowego Państwowej Straży Pożarnej spoczywa
ciężar wyszkolenia, wyćwiczenia oraz przygotowywania podległych mu jednostek OSP.
Od rezultatu i dobrych wyników obopólnej współpracy zależy, w jakim zakresie strażacy
zawodowej jednostki mogą liczyć na pomoc druhów ochotników. Trzeba zaznaczyć, iż
właśnie strażacy OSP najczęściej są pierwsi na miejscach lokalnych zdarzeń, czyli to od
nich zależy, w jakim stopniu uda się opanować sytuację zagrożenia w jej zarzewiu, to znaczy im sprawniejszy i bardziej fachowy zespół, tym mniejsze są straty, powstałe w wyniku
pożaru, zdarzeń losowych czy też wypadków komunikacyjnych.
2.1. Charakterystyka jednostki OSP Borzęcin Dolny.
Powojenny rozkwit jednostki rozpoczął się od roku 1945, kiedy to jednostka otrzymała swoją pierwszą motopompę spalinową niemieckiej marki DKW, pochodząca z jednostki zawodowej straży pożarnej w Krakowie wraz z 220 m.b. węży tłocznych. Jednostka
również została wyposażona w pierwszy samochód zaadoptowany na pojazd strażacki
marki Dodge pochodzący z demobilu sprzętu armii amerykańskiej. Wymiana tego wysłużonego pojazdu nastąpiła 20 lat później, bo w roku 1965, kiedy to druhowie otrzymali
pożarniczego Stara. Na potrzeby budowy nowej strażnicy druhowie zakupili działkę o
powierzchni 0,12 ha, na której to w roku 1957 rozpoczęto budowę, która ze względu na
zmianę planów przeznaczenia budynku, przeciągnęła się znacznie w czasie, gdyż w międzyczasie postanowiono rozbudować powstającą strażnicę o dodatkowe pomieszczenia,
mające służyć wszystkim mieszkańcom Borzęcina Dolnego. Z tej przyczyny uroczystego
3
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oddania obiektu w użytkowanie strażakom jak i mieszkańcom miejscowości dokonano w
roku 1964, po siedmiu latach jego budowy. Od tego czasu rozpoczyna się służba druhów
na rzecz społeczeństwa swojej miejscowości, poprzez gaszenie pożarów oraz neutralizowania różnych zagrożeń na terenie całej gminy, w tym również często występujących lokalnych podtopień, wynikających z usytuowania miejscowości przy rzece Uszwicy. Do
tych akcji druhowie od roku 1993 wyjeżdżają już nowszym pojazdem pożarniczym marki
Star 244, który pozyskali od kolegów z sąsiedniej jednostki z Borzęcina Górnego. Następowało również doposażenie jednostki w sprzęt techniczny, m.in. agregat prądotwórczy,
pompę szlamową i pływającą, a także pilarki spalinowe, łańcuchowe do drewna oraz tarczowe do betonu i metalu. W roku 2002 druhowie w dniu swojego święta 4 maja obchodzili uroczysty jubileusz 100-lecia istnienia jednostki, czas ten był dla nich również powodem do refleksji i podsumowania osiągnięć jednostki, którym najważniejszym był udział w
wielodniowych zmaganiach ze skutkami powodzi stulecia w roku 1997, kiedy to druhowie
wypompowywali wodę z setek zalanych budynków, piwnic oraz studni, a także usuwali
naniesiony przez wodę muł, połamane drzewa4.
2.2. Historia i rozwój jednostki OSP Brzesko.
W gminie Brzesko przyjmuję się, iż najstarszą jednostką jest OSP Szczepanów, której przypuszczalny rok powstania to 1868. Jednak na potwierdzenie tego faktu nie znajdują
się żadne oficjalne dokumenty, a podawana data jest wzięta z tradycji przekazywanej ustnie na podstawie wspomnień mieszkańców, którzy wiedzę takową posiadają od swoich
dziadków czy też rodziców, czyli to informację, na które nie posiadamy potwierdzenia, a
są to jedynie przekazy od potomków z tamtych wydarzeń.
Zatem jednostką mającą swoje umocowanie w ramach dokumentów założycielskich
będzie jednostka OSP w Brzesku, w której oficjalne historyczne zawiązanie miało miejsce
w 1874r. A stało się to na skutek działań starosty Brzeskiego Fału i sekretarza Dobrzyńskiego. Podwaliny jednak pod owe wydarzenie poczynił jeden z radnych Rady Miejskiej w
Brzesku Wojciech Monica, który to już trzy lata wcześniej otrzymał od Towarzystwa
Ubezpieczeń Wzajemnych od Ognia w Krakowie instrukcję odnośnie tworzenie organizacji kompani ochotników szkolonych do gaszenia pożarów. W krótkim czasie radny Monica
zdołał pozyskać prawie 40 ochotników, którzy zapisali się do tworzonej formacji, a sam
wystąpił do Rady Powiatu z postulatem złożenia wniosku o uzyskanie funduszy na utworzenie straży. Podstawą do złożenia takiego wniosku było posiadanie już przez miasto
Brzesko pewnej ilości sprzętu przeciw pożarowego, m. in. w postaci beczki na wodę, sikawki ręcznej, kilkunastu konewek, jak podaje źródło było ich dwanaście oraz wozu konnego. Na tej podstawie starosta Fału wyrobił poręczenie w Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w Krakowie na zakup nowej sikawki strażackiej w fabryce Konusta. Jak podaje
kronika parafialna w Brzesku, pierwszy egzamin sprawności bojowej jednostka przeszła
już w kwietniu 1876 roku, kiedy to gasiła wybuchły pożar na ulicy Okocimskiej, podczas
którego spaliło się przeszło 10 domów żydowskich i katolickich. W dalszych latach jednostka skutecznie uczestniczyła w gaszeniu pożarów, które trawiły zabudowania mieszkalne, jak i też zakłady miejscowych rzemieślników, które to ze względu na swoją drewnianą budowę sprzyjały postawaniu zarzewi ognia.
Osobą, która mocno wspierała rozwój brzeskiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej był właściciel browaru brzeskiego Jan Goetz. W tym samym roku społeczeństwo miasta Brzeska za dotychczasowe skuteczne i ofiarne likwidowanie pożarów, w swej już dwu4
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letniej działalności, ufundowało jednostce sztandar z wizerunkiem św. Floriana i Białym
Orłem. Sztandar ten zachował się do dnia dzisiejszego i jest jednym z najcenniejszych
pamiątek jednostki.
Największym w historii sprawdzianem umiejętności pożarniczych brzeskich strażaków był wybuchły 25 lipca 1904r. pożar w szopie u Żyda na ulicy Okocimskiej. Rzemieślnik ten przechowywał len i konopie, które skupywał od wieśniaków do produkcji nici.
Gwałtowny wybuch zgromadzonego łatwopalnego materiału porozrzucał palące się motki
konopne i lniane na coraz to nowe dachy domów oraz stodół, obejmując pogorzeliskiem ¾
miasta Brzeska. Powstały pożar strawił 220 domów mieszkalnych, 2 kościoły, 400 budynków gospodarczych, magistrat miasta, a nawet remizę strażacką, pozbawiając tym samym
przeszło 3 000 osób dachu nad głową. Miastu Brzesku na pomoc przybyło wówczas wojsko z Tarnowa, które przywiozło i rozbiło namioty dla pogorzelców poza miastem. Po
tamtych wydarzeniach władze miasta zakazały budowania obiektów w centrum z drewna,
a zezwalały na budowę tylko z materiałów ogniotrwałych.
Codzienna pożarnicza służba brzeskich druhów ochotników biegła bez zakłóceń do
roku 1972, kiedy to Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Brzesku powołało na mocy
uchwały Zawodową Straż Pożarną, działająca przy Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Brzesku. Uchwała ta pozbawiła ochotników posiadanego przez siebie sprzętu pożarniczego w tym również samochodów, które to musieli przekazać strażakom zawodowym.
Decyzją tą ponadto druhowie stracili remizę mieszczącą się przy ulicy Słowackiego jak i
dyżurkę przy ulicy Kościuszki. Skutki tych decyzji spowodowały rozgoryczenie wśród
działających druhów oraz z przyczyn oczywistych osłabiły działalność Ochotniczej Straży
Pożarnej w Brzesku. Od tamtego czasu została zmarginalizowana rola strażaków ochotników jednostki brzeskiej, której to działalność została ograniczona do kontroli przeciwpożarowych udziału w akcjach porządków sanitarnych, uświetnianiu obchodów świąt kościelnych i państwowych oraz rozprowadzaniu kalendarzy strażackich wraz z życzeniami świątecznymi dla mieszkańców miasta Brzeska.
W roku 1993 mieszkańcy miasta Brzeska ufundowali jednostce drugi sztandar, a
cztery lata później sami druhowie za zgromadzone środki finansowe uzyskane z roznoszonych kalendarzy zakupili samochód marki Żuk, który następnie zaadoptowali do celów
ratowniczo-gaśniczych. Własnego lokum, które zajmują do dziś, brzescy strażacy doczekali się dopiero w roku 1998 na mocy ówczesnego burmistrza miasta Jana Musiała, który
przydzielił jednostce samodzielny lokal, który znajduje się na ulicy Okocimskiej, a następnie zezwolił na dobudowanie przy tym obiekcie garażu na posiadany samochód oraz zakupiono dla jednostki dwie motopompy. W czerwcu 2004 roku jednostka obchodziła jubileusz 130-lecia istnienia swojej działalności, podczas którego został odznaczony sztandar
jednostki, a ówczesny prezes zarządu druh Jan Kasprzyk otrzymał Złoty Znak Związku5.
3. Wybrane specjalizacje i formy finansowania.
Istotnym źródłem pozyskiwania nowego sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych jest Unia Europejska, do której weszliśmy w 2004r. i która, jakby nie było, stoi
na straży gwarancji, by nasze władze państwowe poprzez swoje struktury wojewódzkie,
powiatowe, a skończywszy na gminach, należycie dbały o jednostki strażackie w kwestii
sprzętu, szkoleń, jak i też właściwego indywidualnego wyposażenia każdego strażaka.
Polska zaczęła korzystać z unijnych funduszy już w końcowych latach ubiegłego
wieku, będąc jeszcze w procesie przedakcesyjnym do struktur europejskich. Środki te
5
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przeznaczane były dla państw, kandydujących na członków Unii, tak by odpowiednio dostosować poszczególne obszary i dziedziny, w tym również ochronę pożarową.
Nasze jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych mają bardzo dobre uwarunkowania
do realizacji projektów Unii Europejskiej, a wynika to z faktu, iż jako stowarzyszenia posiadają osobowość prawną, a ich statuty pozwalają występować do wielu instytucji oraz
funduszy. Mam tutaj na myśli europejskie fundusze pomocnicze, w których są zarezerwowane środki między innymi na doposażanie jednostek strażackich.
Istotą właściwego postępowania w sferze pozyskiwania środków jest odpowiednie
przygotowanie wniosków. I tak na przykład jeśli w programie w ogóle nie znajdują się
zapisy na temat działań inwestycyjnych, to nie możemy liczyć na sfinansowanie zakupu
samochodu pożarniczego czy też remontu lub budowy nowej remizy. W ramach tego programu możemy natomiast spokojnie uzyskać fundusze na wielorakie formy szkoleń, np.
szkolenia w ramach ratownictwa chemicznego czy też medycznego. Środki takie możemy
pozyskiwać również na przeprowadzanie ćwiczeń koordynujących, a przede wszystkim
pozwalających skonsolidować działania ratownicze z kilku profili, co zaowocuje sprawnie
i wzorcowo przeprowadzanymi akcjami.
Myślę, że każdy zdaje sobie sprawę, jak istotne są ćwiczenia z zakresu ratownictwa
chemicznego, gdyż zdarzają się wypadki z udziałem samochodów, przewożących różnorakie substancje chemiczne (cysterny). W przypadku zdarzenia, które by doprowadziło do
rozszczelnienia się takich pojazdów, wymagane jest użycie specjalistycznego sprzętu.
Przybyły na miejsce zastęp straży pożarnej nie miałby najmniejszych szans w starciu z
trującymi, szkodliwymi oparami, gdyby nie używał aparatów ochrony górnych dróg oddechowych, a ponadto specjalnych skafandrów, zabezpieczających przed chemikaliami i ich
oparami.
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, wzywane do zdarzeń na terenach wiejskich, często spotykają się z koniecznością używania specjalnej odzieży ochronnej przeciw
skażeniom chemicznym, np. w przypadku gaszenia płonących składów z nawozami rolniczymi. Ostatnie poruszane w mediach wydarzenia uświadomiły nam konieczność umiejętnego postępowania w tego typu sytuacjach, chociażby w czasie tak prozaicznych czynności jak opróżnianie wiejskiego szamba czy też usuwania nieczystości, powstających w
związku z hodowlą zwierząt6.
Ostatnią ze specjalizacji, jaka dziś na stałe zagościła w sferze działań Ochotniczych
Straży Pożarnych, jest ratownictwo medyczne, którego wprowadzenie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wymogło na jednostkach zaopatrzenie się w specjalistycznych sprzęt w tej dziedzinie. Przede wszystkim jednak stworzyło konieczność przeprowadzenia odpowiednich szkoleń dla strażaków, działających w jednostkach operacyjnotechnicznych.
Słowem zakończenia.
Integralną częścią działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, oprócz
sekcji ratowniczo-gaśniczych, jest też działalność kulturalna, edukacyjna, a także sportowa, mająca na celu nie tylko podnoszenie sprawności fizycznej, ale również integrację
strażaków z lokalną społecznością.
Wraz z przeszło 100-letnią, zakorzenioną w społeczeństwie tradycją munduru strażackiego, druhowie rozwijali w sposób szczególny zespoły orkiestr dętych, działających przy
jednostkach. Uświetniały i wciąż uświetniają nie tylko ważne wydarzenia strażackie i pań6
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stwowe, ale też stanowią oprawę uroczystości kościelnych, festynów lokalnych i innych wydarzeń kulturalnych w swoich miejscowościach. Orkiestry strażackie biorą ponadto udział w
cyklicznych przeglądach tego typu zespołów muzycznych na terenie kraju, Europy, a nawet
świata, zdobywając swoimi występami wielkie uznanie wśród melomanów.
Działające przy jednostkach wiejskich i nie tylko Centra Internetowe oraz świetlice
umożliwiają strażakom, a także mieszkańcom danych terenów, dostęp do szeroko pojętej
wiedzy, dostępnej w mediach elektronicznych. Przy wielu jednostkach istnieją kluby sportowe różnego rodzaju sekcji, w których prym wiodą drużyny piłkarskie. Popularne są również dyscypliny zespołowe takie jak siatkówka, piłka ręczna oraz wiele innych.
Z dorobkiem kulturalnym, który na przełomie wieków stał się wielką chlubą całej
społeczności strażackiej, możemy zapoznawać się w szeregu istniejących izb pamięci. W
miejscach tych druhowie gromadzą swój dorobek w postaci pamiątek, pucharów, ze szczególną pieczołowitością przechowując sztandary i inne przedmioty, upamiętniające chlubne
lat działalności swoich jednostek.
Podobnym miejscem pamięci, z tym że gromadzącym sprzęt ratowniczy od początku istnienia ruchu strażackiego, są muzea techniki pożarniczej. W instytucjach tych strażacy gromadzą sprzęt pożarniczy, począwszy od tego podstawowego, osobistego, poprzez
sprzęt mechaniczny, tj. pojazdy, którymi się posługiwali, pierwotnie poruszane zaprzęgami
konnymi. W dalszych latach tabor ten, uzupełniony pojazdami spalinowymi, systematycznie się rozrastał i unowocześniał, osiągając obecną formę techniczną.
W muzeach pożarnictwa możemy przebyć swoistą ścieżkę historii, wczuć się w
dawne czasy, w których działali druhowie i poznać ciężar ich pracy, którą nazywamy służbą. Nie jest to nic innego jak poświęcenie się w całości społecznej idei niesienia pomocy
wszystkim tym, którzy przeważnie w niespodziewanej chwili jej potrzebują. Bardzo gorąco zachęcam do odwiedzania tego rodzaju instytucji. Miejsca te nawet laikowi mogą ukazać, jak wielką ewolucję przeszły jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych od swoich
początków do czasów współczesnych.
Summary:
An integral part of the business units of the Volunteer Fire Brigades, but a section of
fire and rescue, it is also cultural activities, education, and sports, aiming to not only improve physical fitness, but also the integration of the firefighters of the local community.
In museums Fire we can travel a specific path of history, feel the old times, which
acted firefighters and get to know the weight of their work, which we call service. There is
nothing like taking in the whole social ideas to help all those who mostly in an unexpected
moment of its need. I strongly encourage you to visit such institutions. These places even
the layman can show how much the evolution units of Volunteer Fire Brigades from its
beginnings to the present day.
Fireman, which obliges the service uniform and swears by the standard unit, always
served and will serve, regardless of the political situation or other addictions of system.
This distinguishes us from all other services - we provide in accordance with its slogan
"the glory of God, the people of the rescue."
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Paweł Pogorzelski

Poglądy na temat obrony terytorialnej w Polsce
Wstęp
Położenie Polski na geopolitycznej mapie Europy oraz nasza historia wskazują wyraźnie że wolność, wywalczona na przestrzeni wieków krwią i poświęceniem wielu milionów Polaków, nie jest nam dana raz na zawsze. Wolność tą trzeba pielęgnować ucząc
przyszłe pokolenia min. szacunku do historii, barw narodowych, hymnu, dbania o weteranów i pamięć o miejscach kaźni naszych obywateli. Nie wolno pozwolić na zapomnienie
ofiar jakie ponosił w przeszłości nasz naród. Karol Wojtyła mówił: „Naród ginie, gdy
znieprawia swojego ducha, naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza i tego
żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć”. Tego właśnie ducha narodu należy podtrzymywać. Tego ducha nie były wstanie zniszczyć zabory, okupacja hitlerowska czy następnie ciemne czasy komunizmu. Wskazuje na to fakt jak potężnym ruchem była „Solidarność” która pozwoliła nam znów stać się w pełni wolnym krajem, czy choćby to jak duża
część naszego społeczeństwa współcześnie zaczęła myśleć o zagrożeniu państwa, patrząc
przez pryzmat wydarzeń na Ukrainie czy też Syrii. W Polsce obecnie zniesiono zasadniczą
służbę wojskową. Na straży naszego bezpieczeństwa czuwa formalnie 100 000 zawodowych żołnierzy, których wesprzeć może w każdej chwili dodatkowe 20 000 żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych. Są to oczywiście założenia wynikające z aktów prawnych a
rzeczywista liczba wojsk jest niższa. Mankamentem jest fatalne rozmieszczenie garnizonów z których większość jest rozlokowana na zachodzie kraju. Narodowe Siły Rezerwowe
nie są pomysłem doskonałym i mają wiele wad. Służba w nich jest dla dużej części obywateli, chcących uzyskać przeszkolenie wojskowe niemożliwa ze względu na pogodzenie
choćby pracy ze szkoleniem. W takiej sytuacji swój renesans przeżywają różne organizacje
proobronne, związki strzeleckie… zrzeszające ludzi, którym dobro wspólne kraju nie jest
obojętne, ludzi którzy są w stanie ponieść dużo wyrzeczeń aby przygotować się do obrony
tego dobra. Te organizacje czerpią z bogatej tradycji różnych ruchów niepodległościowych. Poczynając od ruchów strzeleckich w Galicji przed I Wojną Światową, przez historię Legionów Piłsudzkiego, etos Armii Krajowej i innych ruchów antyhitlerowskich, pamięć żołnierzy wyklętych aż po fenomen Solidarności. W oparciu o ich zaangażowanie
rodzą się również różne koncepcje obrony terytorialnej.
1. Historia polskich organizacji paramilitarnych – protoplastów OT
Na początku XX wieku w Europie narodziła się idea, aby wśród młodzieży wyrabiać
cechy charakteru i siły woli poprzez sport oraz elementy przysposobienia wojskowego.
Idea ta najbardziej została rozpropagowana w Wielkiej Brytanii za sprawą Roberta Badena
Powella – twórcy skautingu, w Polsce nazywanego harcerstwem. W Polsce idee te zostały
propagowane przez działacza organizacji niepodległościowych i młodzieżowych – Andrzeja Juliusza Małkowskiego. Pierwsze zręby polskich organizacji patriotycznych były tworzone na terenach zaboru austriackiego, ponieważ tam mogła dosyć swobodnie, w porównaniu do innych zaborów rozwijać się polska kultura. Najważniejszymi ośrodkami wokół
których tworzono te organizacje były Kraków, Lwów i Zakopane.
Ważną organizacją kładącą nacisk na sprawność fizyczną, pobudzenie ducha obywatelskiego i działalność społeczną było Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Organizacja ta odegrała nieocenioną rolę w wychowaniu młodzieży w trakcie całego okresu
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swojej działalności, aż do czasu zdelegalizowania przez komunistów po II Wojnie Światowej. Stałą się kuźnią kadr dla tworzących się wtedy drużyn strzeleckich.
Organizacjami kładącymi stricte nacisk na szkolenia wojskowe były utworzone w
1911 roku we Lwowie Polskie Drużyny Strzeleckie, Związek Strzelecki (rok 1910), Drużyny Bartoszowe (rok 1908)1. Przeprowadziły one w momencie wybuchu I Wojny Światowej mobilizację swych członków. Utworzona przez ich członków I Kompania Kadrowa
stała się zalążkiem wojska polskiego, a jej marsz z krakowskich Oleandrów do Kielc stanowi współcześnie symbol polskiego strzelectwa. Członkowie tych organizacji stali się
następnie przywódcami Legionów Polskich Józefa Piłsudzkiego, Polskiej Organizacji
Wojskowej, elitami państwowymi II RP. Przyczynili się w znacznym stopniu do odbudowy i scalenia ziem wywalczonego kraju. Byli to min. Władysław Sikorski, Kazimierz Sosnowski, Edward Rydz Śmigły, Walery Sławek, Bolesław Wieniawa Długoszewski, Aleksander Prystor i oczywiście dowódca i twórca oddziałów strzeleckich, Józef Piłsudzki2. Po
odzyskaniu niepodległości Związek Strzelecki scalono, a jego strukturę dostosowano do
podziału administracyjnego kraju. Podlegał on Ministerstwu Spraw Wojskowych. Prowadził intensywną działalność oświatowo – kulturową, prowadząc świetlice, biblioteki, orkiestry… Po kampanii wrześniowej jego członkowie tworzyli Organizację Orła Białego,
stawiając sobie za cel walkę z okupantem. Podlegali Związkowi Walki Zbrojnej a następnie Armii Krajowej. Po ustaniu działań wojennych organizacja została zdelegalizowana
przez władze PRL.
2. Koncepcja i funkcjonowanie Obrony Terytorialnej Kraju w PRL
Koniec II Wojny Światowej spowodował znalezienie się Polski w obozie państw socjalistycznych, zmianę ustroju oraz polityczne uzależnienie od Moskwy. Koniec tej strasznej, „gorącej wojny” wojny rozpoczął nową „zimną wojnę”, czyli nic innego jak wyścig
zbrojeń i czas napięcia pomiędzy NATO a Układem Warszawskim. Polskie wojsko miało
prowadzić działania ofensywne na terenie Dani i północnych Niemiec w ramach Zjednoczonych Sił Układu Warszawskiego (wojska operacyjne). Obroną własnego terytorium
miały się zająć odrębne od wojsk operacyjnych wojska wewnętrzne. Decyzję o ich utworzeniu podjęto 14 maja 1959 uchwałą Komitetu Obrony Kraju3. Ich utworzenie wynikało z
doświadczeń II Wojny Światowej i prognoz o zmasowanych atakach lotniczo – nuklearnych państw NATO na nasze terytorium, w wypadku potencjalnego konfliktu zbrojnego.
Oprócz obrony przestrzeni powietrznej OTK miała zwalczać wrogie desanty i grupy dywersyjne, bronić ważnych obiektów, wspierać ludność w trakcie klęsk żywiołowych oraz
budować i utrzymywać infrastrukturę. W szczególności dla zmierzającego w kierunku
Niemiec II rzutu wojsk radzieckich w wypadku potencjalnego konfliktu. W ostatecznym
projekcie OTK postanowiono że w jej skład wejdą formowane od podstaw jednostki OT,
Wojska Obrony Wewnętrznej, Wojska Ochrony Pogranicza oraz Wojska Obrony Powietrznej Kraju4.
Formowanie jednostek faktycznie rozpoczęto w styczniu 1963 roku. Plan operacyjny obrony terytorialnej powstał w 1962 roku. Na początku formowano pułki OT podlegające Wojewódzkim Sztabom Wojskowym i bataliony podlegające Powiatowym Sztabom
1
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Wojskowym. Planowano łącznie wystawić 16 pułków i 330 batalionów OT. Struktura tych
jednostek była taka sama jak jednostek operacyjnych. Do roku 1969 utworzono brygadę
OT, 18 pułków OT i 63 bataliony OT. W strukturach Marynarki Wojennej powołano dwie
flotylle obrony wybrzeża. Ich skład to trałowce, okręty zwalczania okrętów podwodnych
oraz jednostki brzegowe… W 1962 powstały Wojska Obrony Powietrznej Kraju w składzie 12 pułków myśliwskich, dwóch dywizji i ośmiu pułków obrony przeciwlotniczej oraz
czterech pułków radiotechnicznych. Z Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydzielono trzy brygady, osiem pułków, pułk pancerny, pułk pontonowo – mostowy, pułk łączności, batalion łączności i dwa bataliony inżynieryjne. Z tych sił i środków sformowano Wojska Obrony Wewnętrznej i pomniejsze odziały. Łączny stan osobowy OT w roku 1970
wynosił 40 000 żołnierzy. W skład OTK w tamtym czasie wchodziło 7 rodzajów jednostek: zabezpieczenia organów obrony kraju, ochrony granicy, obrony lądowej, obrony
terytorialnej, obrony przed bronią masowego rażenia, zabezpieczenia przegrupowania oraz
wojsk obrony powietrznej kraju.
Kolejne zmiany w strukturze OTK datuje się na lata 1971 – 19805. Wiąże się to z
modernizacją techniczną, czyli wprowadzaniem na stan jednostek rakietowych zestawów
przeciwlotniczych oraz zestawów radiolokacyjnych. Rozwiązano większość batalionów
OT oraz przekazano wojska obrony pogranicza pod zwierzchnictwo MSW. Natomiast na
podstawie trzech pułków wojsk obrony wewnętrznej utworzono zręby trzech rezerwowych
dywizji zmechanizowanych.
Trzeci etap zmian to lata 1981 – 1988. Przyniosły one redukcję sił zbrojnych. Trzy
brygady, brygada łączności, trzy pułki oraz pułk łączności tworzyły wojska obrony wewnętrznej. Dwie brygady, osiem pułków oraz cztery pułki pontonowe tworzyły obronę
terytorialną. Natomiast dwie dywizje i dwie brygady obrony przeciwlotniczej, trzy brygady radiotechniczne oraz osiem pułków myśliwskich, wojska obrony powietrznej kraju.
W ostatnich latach PRL podjęto decyzję o rozformowaniu jednostek OT. Było to
spowodowane traktatami rozbrojeniowymi pomiędzy państwami NATO a Układu Warszawskiego. Wskutek wydarzeń politycznych i zakończenia się zimnej wojny stwierdzono
że rolę OT przejmą wojska operacyjne. Rozkaz o rozformowaniu OT zapadł decyzją Szefa
Sztabu Generalnego WP z 15 września 1988 roku. Ostatecznie Wojska Obrony Wewnętrznej zostały rozwiązane w 1991, OT rok wcześniej, a wojska obrony powietrznej kraju scalono w Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej.
3. Obrona terytorialna w suwerennej Polsce
Już w momencie rozwiązywania wojsk OTK na przełomie lat 80 i 90 wskazywano
że jest to decyzja nierozważna i szkodliwa6. Część historyków wskazuje że to właśnie wojska OTK odegrały odstraszającą rolę przed interwencją wojsk Układu Warszawskiego w
trakcie stanu wojennego. Uważa się że wojska te były solą w oku Moskwy ponieważ stanowiły ewenement w Układzie Warszawskim. Żaden inny kraj bloku socjalistycznego nie
dysponował podobnym rodzajem wojsk.
Romuald Szeremietiew, wiceminister ON w rządzie Jana Olszewskiego oraz Jerzego
Buzka, dr habilitowany nauk wojskowych uważa że pojawiające się zagrożenia (nie tylko
militarne ale również te spowodowane szybkim rozwojem gospodarczym), zmuszają do
5
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cit., s. 67
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innego spojrzenia na sprawy obronności kraju. W ostatnich latach duża część państw odeszła od armii z poboru na rzecz profesjonalnych wojsk zawodowych. Celem ich są bardziej
misje ekspedycyjne z dala od terytorium kraju. Tym czasem większość zagrożeń takich jak
katastrofy naturalne, wymagające użycia znacznych sił i środków dzieją się w Polsce. Jeśli
wojsko ma zapewnić bezpieczeństwo zewnętrzne i wspierać inne służby w utrzymaniu
porządku wewnętrznego musi składać się z mniej licznych wojsk operacyjnych (zawodowych) oraz masowych oddziałów obrony terytorialnej7.
Żołnierz który zna swoją „małą ojczyznę” jest o wiele bardziej zmotywowany aby
jej bronić, choć nawet gorzej uzbrojony i wyposażony, borykający się z przewagą liczebną
nieprzyjaciela, wie jak to robić, jak wykorzystać warunki terenowe, sympatie ludności
cywilnej… Cywile którzy widzą wojsko nie tylko od święta, czują się bardziej pewnie i
darzą mundur większym szacunkiem. Przykład daje nam historia, np. obrona cywilna
Wielkopolski we wrześniu 1939 roku (po wycofaniu się wojsk operacyjnych).
Plan przedstawiony przez dr hab. Romualda Szeremietiewa zakładał cztery etapy
powstawania wojsk obrony terytorialnej rozłożone w czasie, od końca 1999 do 2012 roku.
Etap pierwszy do końca 1999 roku zakładał:
• powstanie na szczeblu centralnym Inspektoratu OT a na poziomach wojewódzkich, powiatowych i gminnych dowództw.
• Uwzględnienie potrzeb OT, tzn. w zakresie uzbrojenia, wyposażenia, infrastruktury…
• Zweryfikowanie zasad organizacji ochrony i obrony obiektów oraz kierowanie ruchem wojsk zgodnych z wymaganiami i standardami NATO
• Przygotowanie planu szkolenia krótkoterminowej ( 3 miesięcznej) zasadniczej
służby wojskowej na potrzeby OT
• Przygotowanie ośrodków szkolenia oraz pozyskanie kadry instruktorskiej
• Przeformowanie dwóch brygad operacyjnych na brygady OT
• liczbę wojsk OT po tym etapie wynoszącą 2500 żołnierzy czasu pokoju z możliwością rozwinięcia na czas wojny do 45 000.
Drugi etap do końca 2001 roku zakładał:
• zgrywanie dowództw z nowopowstałymi samorządami
• formowanie jednostek OT ogólnego przeznaczenia
• sformowanie kolejnych 4 brygad i trzynastu samodzielnych batalionów
• sformowanie pododdziałów ratowniczych wraz z procedurami ich użycia
• pododdziałów dowodzenia na poziomie województwa
• Osiągnięcie liczebności 8300 ludzi żołnierzy czasu pokoju, z możliwością rozwinięcia do stanów 63 000 czasu wojny.
Trzeci etap do końca 2003 roku miał na celu:
• Dalsze tworzenie jednostek, 3 dalszych brygad i 5 batalionów w wojskach lądowych,
dodatkowo również tworzenie jednostek w Marynarce Wojennej i Siłach Powietrznych.
• Weryfikację założeń tworzenia jednostek i ich funkcjonowania
• Doskonalenie procesu dowodzenia i współdziałania również z jednostkami szczebla pozamilitarnego
• Osiągniecie liczebności 9300 żołnierzy czasu pokoju, wraz z możliwością rozwinięcia do 72 000 czasu wojny.

7
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Czwarty etap trwający do roku 2012 miał na celu zgrywanie jednostek już istniejących i powstawanie kolejnych. Liczebność tych jednostek miała docelowo osiągnąć stan
10 000 żołnierzy czasu pokoju z możliwością rozwinięcia do 120 000 czasu wojny lub
kryzysów. Samo utworzenie systemu obejmującego 11 skadrowanych brygad, 8 batalionów inżynieryjnych, oraz 81 batalionów i 44 kompani różnych specjalizacji miał pochłonąć 710 mln złotych w przeciągu 13 lat . Utrzymanie i funkcjonowanie tego systemu około
miliona 760 000 zł rocznie, co stanowiło 4,9% budżetu MON w roku 1999 a wg prognoz
5,2% w roku 2012. Realizacja planu napotykała liczne przeszkody od samego początku jej
realizacji i ostatecznie nie została zrealizowana. Ostatnie jednostki OT zostały zlikwidowane decyzją Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha w roku 2008.
4. Wizja płk Marczaka
Profesor Katedry Strategii AON płk Józef Marczak prezentuje stanowisko zbliżone
do stanowiska Romualda Szeremietiewa. Uważa że obrona terytorialna powinna stać się
częścią strategii bezpieczeństwa narodowego8. W ujęciu strukturalnym OT to drugi po
wojskach operacyjnych, powszechny komponent sił zbrojnych, ze strukturą dowodzenia i
jednostkami które mają chronić i bronić określony, znany sobie obszar, przydzielony ich
dozorowi, współpracując z innymi służbami, władzami, cywilami, organizacjami pozarządowymi i paramilitarnymi. W ujęciu funkcjonalnym OT to terytorialna forma powszechnej
obrony narodowej, obejmująca swym zasięgiem ochronę i obronę granic państwowych,
ważnych obiektów i rejonów, stawiająca zorganizowany masowy opór wspierający wojska
operacyjne oraz gotowa do podjęcia działań w wyniku katastrof i klęsk żywiołowych. Zadaniami OT powinny być misje orężne, nieorężne oraz koordynacja działań z innymi służbami na rzecz zwalczania katastrof naturalnych… W przypadku okupacji celem OT jest
współdziałanie z wojskami operacyjnymi walczącymi poza terenem okupowanym, likwidacja wrogich instytucji, sił i środków oraz zabezpieczenie mienia narodowego i ludności
oraz możliwości odtworzenia władzy państwowej w wypadku wyzwolenia. W skład wojsk
OT powinien wejść sprzęt i uzbrojenie zapewniające odpowiednią mobilność, dostosowany do prowadzenia skutecznych działań obronnych oraz ratowniczych.
Podstawowe uzbrojenie i sprzęt9:
• Broń strzelecka taka jak np. karabiny Kałasznikowa, karabiny maszynowe (PKM),
karabiny wyborowe i przeciwsprzętowe (SAKO, BOR, TOR, SWD), granatniki.
• Lekka broń przeciwpancerna, np. granatniki przeciwpancerne (RPG), przeciwpancerne pociski kierowane (np. SPIKE), armaty ppanc.
• Lekka broń przeciwpancerna, np. działka przeciwlotnicze (ZU 23 – 2), przeciwlotnicze pociski kierowane (GROM, STRZAŁA)
• Różnego rodzaju środki minowe
• Pojazdy: samochody ciężarowe, samochody terenowe, motocykle
• Sprzęt inżynieryjny
• Zestawy do dekontaminacji
Profesor Marczak zakłada że finansowanie OT powinno odbywać się zarówno ze
środków budżetowych jak i pozabudżetowych. Budżet MON powinien uwzględnić określoną, stałą część wydatków na rzecz utrzymania i szkolenia OT. Sprzęt ratowniczy może
8
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być pozyskiwany ze środków przewidzianych na budowę i rozwój Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego. Poza tym dodatkowe środki można pozyskać z budżetów samorządowych (np. na utrzymanie budynków koszarowych jako miejsc schronienia ludności w
wypadku kryzysu lub sprzęt ratowniczy). Można również powołać twór, w rodzaju przedwojennego Funduszu Obrony Narodowej, z którego OT mogłaby pozyskiwać środki na
uzbrojenie i sprzęt10.
Podsumowanie
Obrona terytorialna powinna bezsprzecznie stanowić element bezpieczeństwa narodowego Polski i stać się częścią jej strategii. Już samo szkolenie wojskowe jest wartością
samą w sobie, wojsko jest najlepszą szkołą kształtowania woli. Nic tak bardziej nie odstrasza jak zdeterminowany do obrony naród. Duża część osób zwraca uwagę na palącą potrzebę zmian przepisów prawa w kontekście broni palnej. Zakres prac i przepisów które
trzeba zmienić lub stworzyć jest ogromny. Jest to praca tytaniczna, ale nie brakuje chętnych, którzy chcieliby się jej podjąć. Zwracają oni jedynie uwagę na to, żeby pozwolono
im działać i nie przeszkadzać w tych działaniach. Dla przykładu udział obrony terytorialnej
w siłach zbrojnych innych państw wynosi szacunkowo: USA 25%, Norwegia 55%, Wielka
Brytania 23 %, Estonia 68%, Polska 0%. Na zakończenie przytoczę fragment Instrukcji
Szkolenia Kawalerii z roku 1937 której wiele zapisów do dziś nie straciło na znaczeniu:
„Chociaż w boju nowoczesnym występują duże masy ludzi i choć współdziałają ze
sobą liczne środki techniczne, wynik walki zależy od wartości poszczególnych żołnierzy.
Rozwój sprzętu i rozczłonkowanie działań na szereg ognisk walki powoduje, że małe
grupki żołnierzy, a nawet pojedynczy strzelcy mogą wydatnie wpłynąć na wynik boju”11.
Summary:
Territorial defence should amittedly be a piece of national security of Poland, and
become part of Poland strategy. Military Training is a value by itself, army is the most
powerful lesson of willpower . Nothing deters as much as determination of whole nation to
defend each other. A big part of people draws attention to the pressing need for change
firearm's law. Activities and regulations wchich have to be changed or created is huge. It is
tytanic work, but there's no shortage of takers, who want to take it. They just paying attetion to let them work and do not disturb during their job. For example part of territorial
defence in the armed forces other countries is estimated: USA 25%, Norway 55%, United
Kingdoms 23%, Estonia 68%, Poland 0%
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Adrian Poparda

Straż Graniczna a zwalczanie nielegalnej migracji
1. Kilka uwag o problemie migracyjnym w Europie
Winston Churchill już 70 lat temu mówił o „miękkim podbrzuszu Europy” wskazując potencjalne miejsce inwazji dla wojsk Alianckich na nazistowskie imperium Niemiec.
Pojęcie miękkiego podbrzusza okazało się nadal aktualne, pomimo upływu czasu i zmian
politycznych na mapie świata, w innych warunkach, a także w innym wymiarze zagrożenia- nielegalnej migracji na masową skalę. Od arabskiej wiosny ludów jest to obszar stosunkowo łatwego przedostawania się do Europy rzeszy migrantów, zarówno z wnętrza
Afryki ale też ogarniętych wstrząsami politycznymi i militarnymi państw arabskich. Obalenie reżimów autorytarnych w północnej Afryce i na Bliskim wchodzie stało się niedźwiedzią przysługą dla demokracji- Unia Europejska zdaje się nie radzić sobie z problemem
napływu nielegalnych migrantów – dochodzi do samozamykania się strefy Schengen poprzez wznawianie kontroli granicznych czy zaostrzania przepisów migracyjnych. Przykładem tego może być między innymi lista państw które wprowadziły kontrole na wewnętrznych granicach z powodu kryzysu migracyjnego: Niemcy, Słowenia, Szwecja, Dania, Belgia, Norwegia, Węgry, Austria1.
Pod znakiem zapytania wielu dziennikarzy, publicystów i polityków stawia przyszłość Strefy Schengen i zasadę swobodnego przepływu osób w Unii Europejskiej która
miała według założeń traktatowych poszerzać przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości2- gdzie każdy obywatel UE i wszyscy pozostali bez względu na obywatelstwo
mają prawo poruszać się swobodnie między poszczególnymi krajami członkowskimi bez
kontroli granicznych3.
Obalenie rządów autorytarnych na bliskim wschodzie i próby demokratyzacji na model
zachodnioeuropejski spowodowały tylko stworzenie dodatkowych stref chaosu i ekstremizmu ,
czego najdobitniejszym przykładem może być odrodzona idea Kalifatu Panarabskiego (realizowanej przez ISIS vel Daesh). Konflikty zbrojne, niepokoje społeczne czy też po prostu poszukanie perspektyw życiowych przez ludność rozdartej wojną domową Syrii, ale też Iraku,
Libii i państw afrykańskich spowodowały nasilenie się ruchów migracyjnych do Unii Europejskiej. Dodatkowo słabość ekonomiczna Grecji a przez to nieskuteczna realizacja przez to państwo zobowiązań strażnika Schengen spotęgowały siłę fali migracyjnej. Można oczywiście
mówić o tym, że Grecja posiada rozbudowaną i bardzo długą granicę morską, z setkami wysp
i długą linią wybrzeża, zatok położonymi względnie blisko wybrzeża Turcji – skąd już bardzo
łatwo dostać się do Europy, ale brak spójnej reakcji państw UE na nasilające się zjawisko migracyjne dodatkowo wysadził z zawiasów wrota do Europy. Większość państw woli pozbyć
się cudzoziemców ze swojego terytorium. Warto zauważyć bierność państw przez które prze1
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Szczytnie, s. 27- nn.
3
Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 21, 77.
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taczała się fala migracyjna – począwszy od Turcji, przez resztę krajów bałkańskich. Przykładem tego może być bierność sił serbskich w trakcie zamieszek na granicy serbsko- węgierskiej. Przyczyną tego stanu rzeczy jest prosta kalkulacja rządów bałkańskich w których rzesze
migrantów stanowiły by tylko problem ekonomiczny, etniczny i polityczny. Radykalizacja
muzułmanów w państwach byłej Jugosławii, która nasiliła się w okresie wojny domowej, i
obejmuje swoim zasięgiem Bośnię i Hercegowinę, Albanię, Kosovo oraz obszary w państwach
przygranicznych4 nie jest zjawiskiem nowym, a nowa fala rozgoryczonych wizją mlekiem i
miodem płynącej Europy tylko dolewa oliwy do ognia żarzącego się jeszcze w Kotle Bałkańskim. Zjawisko masowej migracji ale przez Morze Śródziemne dotknęło też Maltę i Włochy.
Podsumowując południowe granice UE okazały się być miękkim podbrzuszem Europy, a państwa południa wykazały się bezradnością wobec stek tysięcy ludzi chcących
przedostać się do „krajów dobrobytu” starej UE. W tym kontekście medialna decyzja
kanclerz Niemiec Angeli Merkel zapraszająca migrantów do Europy była niejako „strzałem we własne kolano”, a ustanawianie kwot uchodźców tylko leczeniem objawowym
wzbierającego problemu. Trudno też prognozować jaki skutek będzie miała umowa podpisana pomiędzy Unią Europejską w perspektywie długoterminowej nie okaże się jednak
niekorzystna dla Wspólnoty. Paradoksalnie okazało się, iż obalanie rządów autorytarnych
(zwłaszcza w Libii i Iraku) przez interwencję zewnętrzną albo wewnętrzne ruchy społeczne stanowić może „niedźwiedzią przysługę” dla demokracji rozumianej jako duży wachlarz wolności w państwach uznawanych za demokratyczne.
W ujęciu historycznym o migracjach czy raczej wędrówkach całych ludów wspominają różnorodne źródła. Biblia dla przykładu mówi o wędrówkach Narodu Wybranego
przemierzającego szlak z Ur Chaldejskiego w Babilonii do Ziemi Obiecanej, a później
Mojżesza z Egiptu do Kanaanu. Autorzy antyczni, wystarczy wspomnieć o Juliuszu Cezarze (Wojnia galijskia), opisali wędrówki plemion germańskich, Jordanes pisał o Gotach
i ich wędrówkach, które przyczyniły się do osłabienia Imperium Rzymskiego. Im bliżej
współczesności tym więcej przykładów migracji i uchodźstwa ludności cywilnej z rejonów
konfliktów czy zagrożeń. Wielka Wojna czy II Wojna Światowa, konflikty po rozpadzie
ZSRR, wojna domowa w Jugosławii to najbardziej znane przykłady w XX wieku.
Wracając do rozważań o współczesnych problemach migracyjnych w Europie zauważamy tendencje do „uszczelniania drzwi” aby choć w jakimś stopniu uchronić się
przed problemami wewnętrznymi jakie są generowane przez wielkie rzesze migracyjne.
Według niektórych autorów (np. Z. Baumana) asymilacja kulturowa nie jest w obecnych
czasach możliwa ponieważ w społeczeństwach nie ma jednorodnego homogenicznego
modelu kulturowego.
Z drugiej strony instrumenty państwa wobec nielegalnych emigrantów- odsyłanie,
wydalanie są źle odbierane przez opinię publiczną i niepopularne.
Podobnie mogą być odbierane opinie na temat zagrożeń jakie niesie za sobą multikulturowość, która zdaniem niektórych badaczy może prowadzić do konfliktów i utraty
bezpieczeństwa, zatargów etnicznych, wojen a to ze względu na różnice pomiędzy pojmowaniem prawa, indywidualnych potrzeb jednostki czy wartości wyznawanych przez różne
grupy kulturowe5.
4

K. Izak, Radykalny Islam na Bałkanach źródłem konfliktów społecznych i terrorystycznego zagrożenia dla Europy, [w:] Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nr 9 (5) 2013, źródło:
http://www.abw.gov.pl/pl/pbw/publikacje/przeglad-bezpieczenstwa/987,Przeglad-BezpieczenstwaWewnetrznego-nr-9-5-2013.htmlpdf, dostęp z dnia 29.03.2016.
5
F. Konieczny, O wielości cywilizacji, Wydaw. WAM, Kraków, 1996, s. 50 i nn.
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2. Czym jest nielegalna migracja? Zjawiskiem procesem?
Definiując ten problem warto zastanowić się nad złożonością pojęcia. Migracja- jest
to zjawisko przemieszczania się ludzi, ale też znamy je ze świata fauny. Przyczyny migracji ludzi są różne. Można je podzielić na ekonomiczne, polityczne czy klimatyczne. Migracja będzie więc zjawiskiem polegającym na zmianę miejsca stałego pobytu na inne które
gwarantuje wyższy poziom życia – w płaszczyźnie bezpieczeństwa, warunków socjalnych,
bardziej sprzyjającego klimatu czy dostępu do zasobów czy też jakiejkolwiek innej. Możemy oczywiście przyjąć podstawową typologię przyczyn migracji na czynniki antropogeniczne, związane ze zjawiskami takimi jak: wojny, prześladowaniami, warunkami ekonomicznymi. Drugim ważnym oprócz działalności człowieka sprzyjającym migracji jest natura- niekorzystne warunki pogodowe, klęski żywiołowe i inne.
Ważnym elementem samego zjawiska migracji jest też postawa państw przyjmujących. Można je podzielić na postawę antropofagiczną i antropoemiczną6. Pierwsza z postaw wiąże się z wchłonięciem migranta w ramy danej kultury i społeczeństwa poprzez
asymilację. Postawa antropoemiczna jest natomiast praktyką odwrotną- zamiast asymilacji
preferuje się wydalania i „pozbywanie” się obcych. Możemy zacytować za W. J. Bursztą:
„Dzisiejsza Europa doświadcza na masową skalę powyższej antropologicznej prawidłowości, iż ruch i przemieszczanie się ludzi w przestrzeni zakłóca stabilność państw narodowych , a właściwie – zakłóca pewien wyobrażony model homogenicznej wspólnoty narodowej”7. Brak lub identyfikacji z własną grupą, społecznością czy narodem może prowadzić do dwóch zjawisk- po pierwsze jeżeli ludzie są zbyt mocno związani z własną grupą
(narodem) i mocno się z nią identyfikują to częściej przejawiają skłonności do postaw
agresywnych wobec innych grup, zwłaszcza dla tych które zagrażają lub konkurują z nimi.
Jeżeli jednak takiej identyfikacji nie ma, lub jest słaba to może zagrażać to grupie (narodowi) poprzez zmniejszenie motywacji jej członków o dbanie o wspólne dobro (interesy)8.
W ujęciu praktycznym, dla funkcjonariusza służb państwowych przeznaczonych do
zwalczania nielegalnej migracji „nielegalna” migracja to przekraczanie granic wbrew
przepisom prawa, pozostawanie na terytorium danego państwa bez tytułu prawnego (zgody) władz państwowych. Przesłanki które wskazują, iż cudzoziemiec9 przebywa nielegalnie na terytorium Polski to: brak dokumentu który uprawnia do pobytu lub wjazdu, przekroczenie czasu pobytu, niewykonanie decyzji o zobowiązaniu do powrotu, wjazd na terytorium Polski w czasie obowiązywania zakazu wjazdu. Pełny katalog przesłanek które
skłaniają niejako organ Straży Granicznej do refleksji nad legalnością pobytu cudzoziemca
i wydania lub wykonania wobec niego decyzji o zobowiązaniu do powrotu znajduje się w
art. 302 ust. 1 pkt 1-16 ustawy o cudzoziemcach.
Problem samej migracji nie jest też tożsamy z terminem uchodźcy, azylanta które są
stosowane często naprzemiennie w mediach czy wypowiedziach polityków, przekładając
6

Za: E. Wysocka, ,,My” i ,,oni”- dlaczego tak trudno być razem?, [w:] Migracja Uchodźctwo
Wielokulturowość. Zderzenie kultur we współczesnym świecie, D. Lalak (red.), Wydaw. Akademickie Żak, Warszawa 2007, s. 17.
7
W. J. Burszta, Wstęp: ruchliwość stabilność, [w:] Migracja-Europa-Polska, W. J. Burszta, J.
Serwański (red.), Wydaw. Naukowe UAM, Poznań, 2003, s. 8.
8
B. Hołyst, Postawy nietolerancji i ksenofobii w relacjach społecznych, [w:] Przegląd Policyjny,
nr 3 (111), 2013 r., Wydaw. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2013 s. 32-33.
9
Definicja „cudzoziemca” znajduje się w ustawie o cudzoziemcach, art. 3. Ustawa określa ponadto jakie kategorie cudzoziemców nie podlegają jej przepisom ( chodzi głównie o obywateli
UE/EOG/EFTA), art. 2.
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się również na jakość wiedzy o cudzoziemcach prezentowanej przez przeciętnego obywatela. Dla ujednolicenia terminologii warto sięgnąć do Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej10.. W ustawie tej czytamy, jakie formy
ochrony można udzielić cudzoziemcowi na terytorium Polski. Są to; nadanie statusu
uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie azylu, udzielenie ochrony czasowej11. Dodatkowo w ustawie o cudzoziemcach znajdujemy zapis o tym, iż cudzoziemcowi
który przebywa na terytorium RP nielegalnie i wobec którego wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie o zobowiązaniu do powrotu można udzielić (ze względu na
szczególne okoliczności) zgodę na pobyt tolerowany lub zgodę na pobyt ze względów
humanitarnych12. Na podstawie przepisów prawa nasuwa się przypuszczenie, iż nadanie
cudzoziemcowi którejś z wyżej wymienionych form ochrony musi być poparte solidnymi
dowodami co do istnienia przesłanki uzasadniającej jej szczególny charakter. Dodatkowo
należy wspomnieć o możliwości pomocy dla cudzoziemców będących ofiarami handlu
ludźmi dla cudzoziemców którzy przebywają na terytorium RP nielegalnie, a których to
pobyt na terytorium Polski dla celów prowadzonego postępowania przygotowawczego
musi zostać zalegalizowany13. Pomimo braku jednoznacznej definicji w ustawie jest to
niewątpliwie forma ochrony przed wydaleniem z Polski.
3. Zagrożenia związane z nielegalną migracją.
Nielegalna migracja stwarza szereg problemów dla systemu bezpieczeństwa państwa. Po pierwsze łamany jest (świadomie lub nie) porządek prawny regulujący wjazd i
pobyt cudzoziemców na terytorium Polski. Brak kontroli warunków wjazdu uniemożliwia
weryfikację czy dany cudzoziemiec nie stwarza swoim przyjazdem zagrożenia dla Polski
ale też całej strefy Schengen która po przekroczeniu granicy zewnętrznej Schengen może
już dalej w niej swobodnie podróżować, posiadając dokumenty które stwierdzają jego
obywatelstwo ( w jednym z krajów UE/EOG/EFTA).
Nielegalna migracja stwarza też szansę dla przemytników ludzi, czerpiących korzyści za z handlu ludźmi czy w inny sposób wykorzystujących ciężką sytuację materialną,
rodzinną czy psychiczną ludzi pragnących przedostać się przez granicę Unii Europejskiej.
Częstym zjawiskiem towarzyszącym nielegalnej migracji jest podrabianie, fałszowanie czy przerabianie dokumentów lub posługiwanie się dokumentem innej osoby w celu
przekroczenia granicy państwa (wykorzystując podobieństwo osoby która usiłuje przekroczyć granicę do właściciela dokumentu). Wynikać to może stąd, iż zdobycie paszportu
innej osoby choćby minimalnie podobnej do chcącego się przedostać przez granicę cudzoziemca może być o wiele łatwiejsze, tańsze i mniej niebezpieczne od zlecania fałszerzowi przerobienia czy podrobienia w całości dokumentu podróży.
Może dojść do również do sytuacji w której osoba zniszczy swój oryginalny dokument w celu utrudnienia identyfikacji czy ukrycia swojej prawdziwej tożsamości. Nie jest
zaskakującym fakt, że grupy terrorystyczne również przejawiają zainteresowanie wieloma
10

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128 poz. 1176 z późn. zm.).
11
Tamże, art. 3.
12
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013, poz. 1650 z późn. zm.), art
348, 351.
13
Zob. M. Dzimińska-Mosio, Problematyka handlu ludźmi w aspekcie uregulowań ustawy o cudzoziemcach, [w:] Przegląd Policyjny, nr 4 (116), rok 2014, Wydaw. Wyższej Szkoły Policji w
Szczytnie, Szczytno, 2014, s. 140-141.
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rodzajami dokumentów tożsamości i nie tylko. W raportach wielu organizacji międzynarodowych podkreśla się znaczenie sfałszowanych dokumentów podróży dla terrorystów14.
Identyfikacja takich osób odbywa się za pośrednictwem placówek dyplomatycznych, na
podstawie zawartych umów międzynarodowych.
Ataki terrorystyczne, sabotaż, dywersja są skrajną formą zagrożenia ze strony osób
nielegalnie migrujących. Z drugiej strony takie zagrożenia mogą być też spowodowane
przez osoby które wjechały i przebywają na terytorium danego państwa całkowicie legalnie, lub nawet obywatele danego państwa. Przykładem tego mogą być ataki bombowe w
Brukseli z marca 2016 r. gdzie sprawcami byli prawdopodobnie obywatele Belgii. Dodatkowym problemem może okazać się, tak jak to miało i prawdopodobnie ma miejsce w
Syrii wytwarzanie dokumentów w oryginalnych wytwórniach papierów wartościowych
zdobytych przez bojowników ISIS15.
Przyczynkiem do zwalczania negatywnych zjawisk migracyjnych jest współpraca
transgraniczna służb policyjnych i granicznych państw związanych układem z Schengen16.
Współpraca służb w ramach Unii Europejskiej ma zapewnić wdrażanie i stosowanie
środków które ustanawiają zasady granic (zewnętrznych)17. Tak zwane „środki kompensacyjne” zawarte w rozlicznych przepisach Schengen stanowią instrument do ujednolicenia
procedur. Najważniejsze z nich dla niniejszych rozważań nad zwalczaniem nielegalnej
migracji to ujednolicenie reżimu przekraczania przez cudzoziemców na granicach zewnętrznych. Kolejnym środkiem kompensacyjnym jest ujednolicenie polityki państw
członkowskich wobec obywateli państw trzecich18. Kodeks Graniczny Schengen zawierający wspólnotowe normy przekraczania granicy stanowi tego sztandarowy przykład19.
Kolejnym ważnym elementem wspólnotowego systemu bezpieczeństwa jest System Informacyjny Schengen. Zawiera on dane osób których wjazd lub pobyt jet niepożądany w
Schengen. System Informacyjny Schengen zawiera w sobie dwa komponenty- C-SIS, którego centrala znajduje się w Strasburgu i N-SIS, a są to terminale w poszczególnych państwach użytkownikach systemu. Dodatkowym elementem systemu są krajowe Biura SIRENE które odpowiadają są bieżącą obsługę teleinformatyczną SIS (SIS II)20. Należy też
wspomnieć o Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach
Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex). Agencja ta zajmuje się między innymi
wspomaganiem państw członkowskich w prowadzeniu szkoleń funkcjonariuszy pełniących

14

K. Izak, Fałszywe dokumenty w rękach terrorystów, [w:] Proroblemy ochrony granic, nr 54,
2014, Wydaw. Centrum Szkolenia Straży Granicznej, Kętrzyn 2014, s. 51-52.
15
Za: Adam Tobbin, ISIS May Be Manufacturing Fake Syrian Passports,
https://www.inverse.com/article/9106-isis-may-be-manufacturing-fake-syrian-passports, dostęp z
dnia 01.04.2016.
16
M. Hapunik, Współpraca policyjna o charakterze transgranicznym na podstawie dorobku
prawnego Schengen, [w:] Przegląd Policyjny, nr 2 (114), 2014, Wydaw. Wyższej Szkoły Policji w
Szczytnie, Szczytno 2013, s. 82-100.
17
System Ochrony Granicy Rzeczypospolitej Polskiej, praca zbiorowa, B. Wiśniewski, R. Jakubczak (red.), Wydaw. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2015, s. 76.
18
Tamże, s. 76-77.
19
Rozporządzenie (WE) 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. ustanawiające Wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (Dz.
U. UE L z
13 kwietnia 2006 r. z późn. zm)-Kodeks Graniczny Schengen.
20
Za: System Ochrony Granic...s. 79.
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służbę w formacjach granicznych, oraz wsparciem państw członkowskich jeżeli np. potrzebują nadzwyczajnego wsparcia w realizacji ochrony granicy21.
4. Zwalczanie nielegalnej migracji na granicy i wewnątrz państwa
Straż Graniczna jest formacją ustawowo zobligowaną do zwalczania nielegalnej migracji, ochrony granicy państwowej oraz kontroli ruchu granicznego22. Według tejże ustawy zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji ma odbywać się za pomocą kontroli przestrzegania przepisów dotyczących wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium
Polski, rozpoznawania i analizowania zagrożeń migracyjnych, walki z zagrożeniami migracyjnymi takimi jak przestępczość, wykonywanie zadań określonych w ustawie o cudzoziemcach (m.in. prowadzenie postępowań w sprawach o zobowiązanie cudzoziemców
do powrotu, konwojowanie cudzoziemców do granicy państwa), oraz współdziałanie z
organami i podmiotami właściwymi w sprawach udzielania cudzoziemcom zezwoleń na
wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej23.
Nie da się jednak oddzielić całkowicie pojęcia zwalczania nielegalnej migracji od
zadania ochrony granicy państwowej. Aby zrozumieć czym jest granica ( w ujęciu prawnym) należy zacytować definicję: „Granicą Rzeczypospolitej Polskiej, zwaną dalej „granicą państwową”, jest powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną, oddzielająca terytorium państwa polskiego od terytoriów innych państw i od morza pełnego. Granica państwowa rozgranicza również przestrzeń powietrzną, wody i wnętrze ziemi”24. Polska posiada jedną z najdłuższych granic zewnętrznych Unii Europejskiej.
Długość poszczególnych odcinków granicy Rzeczypospolitej Polskiej: odcinek granicy z Federacją Rosyjską - 232,04 km (w tym długość odcinka rozgraniczającego morze
terytorialne Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej - 22,21 km), granica z Republika Litewską - 104,28 km, granica granicy z Republiką Białorusi - 418,24 km, granica z
Ukrainą - 535,18 km, granica z Republiką Słowacką - 541,06 km, granica z Republiką
Czeską - 796,04 km., długość granicy z Republiką Federalną Niemiec - 489,37 km (w tym
długość odcinka rozgraniczającego morze terytorialne Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec - 22,22 km). Długość granicy morskiej - 439,74 km25. Do długości samych granic lądowych i morskiej należy jeszcze dodać lotnicze przejścia graniczne w
których także wykonuje się ustawowe zadania ochrony granicy państwowej, w tym kontrolę graniczną. Każdy z Oddziałów Straży Granicznej, tj.: Morski, Warmińsko-Mazurski,
Nadbużański, Nadodrzański, Bieszczadzki, Podlaski, Nadwiślański, Śląsko- Małopolski,
zwalcza nielegalną migrację i wykonuje pozostałe ustawowe zadania w swoim zasięgu
terytorialnym26.
Straż Graniczna jak już napisano wyżej jest zobligowana do ochrony granicy państwa. Ochrona granicy przyjmuje formę ochrony fizycznej ( na granicach zewnętrznych),
21

Tamże: s. 79-80.
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. 1990 Nr 78 póź 462 z
późn. zm.), art. 1.
23
Ustawa o Straży Granicznej, art. 1 ust 2.
24
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. Nr 78 poz. 461
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dnia 01.04.2016 r.
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gdzie dokonuje się odprawy granicznej na kierunkach wjazdowych i wyjazdowych, patroluje się granicę państwową ( tzw. zieloną granicę). Patrole piesze, samochodowe, motorowe czy konne mają za zadanie wykryć przede wszystkim osoby które usiłują lub przekroczyły granicę państwa wbrew przepisom, czy też przestępczość związaną z przemytem
towarów akcyzowych, broni, narkotyków.
Na granicach wewnętrznych nie dokonuje się kontroli granicznej, za wyjątkiem
przypadków przewidzianych w rozdziale II Kodeksu Granicznego Schengen, który wymienia poważne zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa publicznego w wypadku
których kraj Wspólnoty może wznowić przeprowadzanie kontroli granicznych na granicach wewnętrznych. Czas ten jest również określony przez Kodeks Graniczny Schengenjest to okres nie przekraczający 30 dni, ale może zostać przedłużony po zastosowaniu
przewidzianych w Kodeksie procedur. Ponadto wznowienie kontroli granicznej i zastosowane środki kontroli muszą być adekwatne do zaistniałej sytuacji.
Państwo Członkowskie które planuję przywrócenie kontroli na granicy wewnętrznej
jest zobligowane do jak najszybszego powiadomienia o tym fakcie innych Państw Członkowskich oraz Komisję Europejską. W informacji o wznowieniu kontroli granicznej na
granicach wewnętrznych przekazuje się dane dotyczące powodu wznowienia kontroli, ze
szczególnym uwzględnieniem zjawisk które zagrażają bezpieczeństwu wewnętrznemu i
publicznemu, zakres w jakim kontrola graniczna będzie przywrócona, listę przejść granicznych przez które będzie odbywał się ruch graniczny, datę rozpoczęcia kontroli granicznej i termin jej zakończenia. Dodatkowo podaje się środki jaki mają ewentualnie podjąć inne Państwa Członkowskie w związku z przywróceniem kontroli. Komisja może wydać opinię na temat wprowadzenia przez Państwo Członkowskie kontroli granicznej, zbadać proporcjonalność zastosowanych środków do zaistniałego zagrożenia. Państwo które
wprowadziło kontrole na granicach wewnętrznych może ponadto przedłużyć okres w jakim będzie stosować wznowienie kontroli, musi jednak uzasadnić taką decyzję pozostałym
Państwom Członkowskim oraz Komisji Europejskiej27.
5. Kontrola legalności pobytu- podstawowe narzędzie zwalczania nielegalnej
migracji
Druga linia ochrony przed nielegalną migracją jest wykonywana przez Straż Graniczną oraz Policję które to służby mogą sprawdzić legalność warunków wjazdu28 i pobytu Cudzoziemców na terytorium Polski29. Innym organem który może przeprowadzać kontrole legalności pobytu jest Szef Urzędu ds. Cudzoziemców i Wojewoda które to organy
prowadzą kontrolę legalności pobytu w zakresach w jakich prowadzą postępowania z cudzoziemcami30. Organy Służby Celnej na zasadach określonych w cytowanej już ustawie o
cudzoziemcach, także wykonują kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium
Polski. KLP jest przeprowadzana przez co najmniej dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej (odpowiednio Policji lub Służby Celnej). W sytuacji gdy organami kontrolującymi
27

Szczegółowe zasady wznawiania kontroli granicznej znajdują się we wspomnianym już II
Rozdziale Kodeksu Granicznego Schengen.
28
Zasady przekraczania granicy opisane są w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o ochronie
granicy państwowej -art. 14, oraz w ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP,
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin ( Dz.
U. 2006 Nr 144 późn. 1043 z późn. zm.).
29
Ustawa o cudzoziemcach..., art. 289 ust. 1.
30
Tamże, art. 289 ust. 2.
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są pracownicy Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub urzędu wojewódzkiego, konieczna
jest obecność dwóch urzędników upoważnionych do tego typu zadań. Ustawa o cudzoziemcach przewiduje, że kontrolę legalności pobytu mogą przeprowadzać razem funkcjonariusze wyżej wymienionych służb i upoważnieni pracownicy wspomnianych urzędów
państwowych. W niektórych przypadkach, w ustawie o cudzoziemcach przewiduje także
wypadki gdy kontrolę legalności pobytu cudzoziemców może wykonać jeden urzędnik (w
siedzibie ww. urzędów), lub jeden funkcjonariusz- jeżeli podczas czynności służbowych
wystąpią uzasadnione okoliczności do jej przeprowadzenia31.
Czynności kontroli legalności pobytu cudzoziemców są dokumentowane-w przypadku kiedy pobyt cudzoziemca jest zgodny z przepisami, pracownicy urzędów sporządzają notatkę służbową, funkcjonariusz natomiast odnotowuje fakt przeprowadzenia kontroli legalności pobytu w notatniku służbowym ( lub sporządza notatkę służbową)32. Jeżeli
wobec cudzoziemca zachodzą okoliczności uzasadniające wydanie decyzji o zobowiązaniu
do powrotu, określone w art. 302 ust. 1 pkt. 1-16 ustawy o cudzoziemcach, można zatrzymać taką osobę na okres nie dłuższy niż 48 godzin33. Organ Straży Granicznej tj. Komendant Oddziału SG lub Komendant Placówki/Dywizjonu SG w którego zasięgu terytorialnym zatrzymano cudzoziemca wszczyna z urzędu lub na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu (wydalenia) cudzoziemca. W przypadku,
jeśli wobec cudzoziemca toczy się postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu,
chyba że cudzoziemiec złożył kolejny wniosek w sprawie nadania mu statusu uchodźcy34.
Należy jednak pamiętać, że samo postępowanie w sprawach o zobowiązanie cudzoziemca
do powrotu nie jest jednoznaczne z wydaleniem cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zakończenie
Jak wskazano wyżej, Straż Graniczna zwalcza nielegalną migrację zasadniczo na
dwa sposoby- na granicy gdzie odbywa się fizyczna ochrona i na terytorium Polski gdzie
sprawdza się czy cudzoziemiec spełnia warunki wjazdu i pobytu. Oczywiście dużo łatwiejszym zadaniem jest walka z nielegalną migracją gdy możemy „przefiltrować” cudzoziemców pod kontem nielegalnej migracji już na samych granicach i przejściach granicznych.
Jest to jednak zadanie nie do końca możliwe do wykonania, biorąc pod uwagę fakt, że
granica zewnętrzna stanowi chociaż spory, to tylko fragment całej granicy Polski. W wypadku gdyby rzesze nielegalnych migrantów przekroczyły lub usiłowały przekroczyć granice wewnętrzne, zadanie zwalczania nielegalnej migracji przez Straż Graniczną może być
bardzo utrudnione. W takich okolicznościach nieodzowne byłoby na przykład wprowadzenie wspomnianego wyżej wznowienia kontroli granicznych na zagrożonych granicach
wewnętrznych i przekierowanie odpowiedniej ilości sił i środków SG do zabezpieczenia
odsłoniętego „miękkiego podbrzusza” Polski.
Streszczenie
Obecne problemy migracyjne Europy spowodowane wieloma wzajemnie wspierająccych się czynników doprowadziły do kryzysu na nie spotykaną dotąd skalę w Unii Eu31

Ustawa o cudzoziemcach..., art. 291 ust. 1-4.
Tamże, art. 296 ust. 1 pkt. 2.
33
Tamże, art. 394 ust. 1.
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Tamże, art. 303 ust. 4.
32
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ropejskiej. Polska Straż Graniczna jest specjalistyczną formacją typu poicyjnego przeznaczoną do ochrony granicy państwowej i zwalczania nielegalnej migracji.
Abstract
Present migration problems in Europe have been caused by many muttualy supporting elements and lead Europe to edge of enormous encrisis. Polish Border Guard is police
type armed unit specialised in state border secrity and fight against illegal migration.
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Ks. Jan Zimny

Przestępczość nieletnich zagrożeniem w procesie pedagogicznym
Wstęp
Nie ulega wątpliwości, iż przestępczość jest zdecydowanie negatywnym
zjawiskiem urastającym wręcz do rangi problemu społecznego. Jednakże
szczególnie niekorzystnym zjawiskiem jest przestępczość nieletnich czyli osób w
wieku od 13 do 17 lat, które popełniły czyn karalny. Popełnianie czynów karalnych
przez nieletnich jest jednym z ważniejszych tematów poddawanych szczegółowej
analizie przez przedstawicieli prawa, psychologów, pedagogów przedstawicieli
świata nauki, a także polityków głównie ze względu na skalę tego zjawiska w
ostatnich latach, oraz konsekwencje jakie ponosi sam nieletni oraz społeczeństwo.
Wobec powyższego w Polsce opracowano szereg programów, których głównym
zadaniem jest podjęcie zintegrowanych działań mających na celu przeciwdziałanie
przestępczości i społecznym zachowaniom wśród nieletnich. Wśród tych
programów czołowe miejsce zajmuje opracowany w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu
Społecznemu Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży. Realizatorzy tego jak i
innych programów poprzez swoją działalność ograniczają i redukują problem
przestępczości dzieci i młodzieży do jak najmniejszych rozmiarów. Należy mieć
nadzieję, że w najbliższym czasie skala przestępczości nieletnich ulegnie znacznemu
obniżeniu.
Faktem niezaprzeczalnym jest, że przestępczość nieletnich nie występuje
wyłącznie w dużych miastach i aglomeracjach miejskich. Problem jest również
obecny w małych miastach i na wsiach. Przestępczość nieletnich dotyczy również
miejscowości w której mieszkam choć nie osiąga ona zatrważających rozmiarów.
Coraz częściej w mediach lokalnych oraz na stronach internetowych miejscowej
policji pojawiają się informacje dotyczące sukcesów funkcjonariuszy Policji w
zakresie wykrywania sprawców czynów karalnych. W związku z tym, postanowiłam
bliżej przyjrzeć się zjawisku przestępczości, wzbogacić swoją wiedzę w tym
zakresie m.in. przez napisanie pracy licencjackiej, co niewątpliwie przyczyni się do
rozwoju teorii i praktyki w zakresie wielu subdyscyplin pedagogicznych.
Prezentowany w mojej pracy materiał może okazać się przydatny w pracy osób
zawodowo zajmujących się problematyką przestępczości nieletnich, nauczycieli
różnego rodzaju szkół, wychowawców placówek oświatowo-wychowawczych i
opiekuńczo-wychowawczych. Z opracowania mogą również skorzystać studenci
różnych kierunków studiów, rodzice jak i sami uczniowie.
1. Współczesne zjawiska wobec przestępczości jako problemu społecznego
Przestępczość towarzyszy życiu społecznemu od jego zarania – występuje w
każdym społeczeństwie i na każdym etapie rozwoju, niezależnie od jego struktury,
ustroju czy okresu historycznego i choć sama przestępczość jest obecna od zawsze,
to jednak zakres tego pojęcia ulegał licznym zmianom. Zmienność ta dotyczyła zarówno definiowania zachowań przestępczych, jak i stosowania mechanizmów reak-
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cji formalnej na zachowania niezgodne z prawem. Przestępczość nieletnich ma swoją długą historię. Już prawo rzymskie potwierdza ograniczoną odpowiedzialność za
popełnione przestępstwa dla dzieci w wieku 7-10 lat, a niektóre prawa stanowione
lub zwyczajowe w Europie z okresu średniowiecza przewidywały łagodzenie kar dla
osób poniżej 12-13. roku życia. Przestępczość nieletnich jako zjawisko społeczne
pojawia się jednak dopiero pod koniec XIX wieku i kojarzona jest z powstaniem
społeczeństwa industrialnego, w którym następował szybki rozwój przemysłu, rozwój miast i znaczna migracja ludności. W krajach zachodnich etapy finalne ewolucyjnego rozwoju masowej przestępczości młodzieży przypadają na lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX wieku. W Polsce natomiast przestępczość nieletnich do roku
1989 nie stanowiła większego problemu. Wyrażała się głównie w kradzieżach
przedmiotów o małej wartości i dotyczyła przeważnie chłopców z dużych aglomeracji miejskich. Ogólnie przestępczość młodzieży była traktowana jako przejaw patologii społecznej, jednak wiązano ją jedynie z wąskim marginesem społecznym i
środowiskami wysoce spatologizowanymi, które wymagały szerszego zainteresowania ze strony instytucji świadczącej opiekę społeczną oraz instytucji profilaktyczoresocjalizacyjnych1.
1. Pojęcie i rodzaje przestępczości
W niniejszym rozdziale przedstawiona jest analiza literatury dotycząca zjawisk przestępczych wśród nieletnich. Zostały tu przedstawione definicje takich pojęć jak „przestępstwo”, „przestępczość”, „czyn zabroniony”, „nieletni”. Dokonano
również klasyfikacji przestępstw na podstawie Kodeksu Karnego oraz dostępnej
literatury naukowej z zakresu prawa karnego, pedagogiki, kryminologii, psychologii, a także socjologii. Następnie dokonano charakterystyki czynników determinujących zachowania przestępcze u młodzieży z uwzględnieniem czynników społecznoekonomicznych (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza, media) oraz czynników genetycznych. W następnej części rozdziału przedstawiono katalog konsekwencji, jakie
może ponieść osoba nieletnia popełniająca czyn karalny określony w Polskim prawodawstwie, zapisanym w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz w
Kodeksie Karnym. Przedstawiono również zasady odpowiedzialności nieletnich za
popełnianie czynów karalnych. Ostatnia część rozdziału dotyczy szeroko rozumianej
działalności profilaktycznej dotyczącej przestępczości nieletnich. Przedstawiono
instytucje państwowe oraz organizacje społeczne ustawowo zobowiązane do działalności profilaktycznej, oraz zasady i metody pracy profilaktycznej tych instytucji.
Podejmując problematykę przestępczości istotnym wydaje się zdefiniowanie pojęć
występujących w niniejszej pracy, oraz innych pojęć związanych bezpośrednio z
tematem niniejszej rozprawy.
Rozważania należy rozpocząć od analizy definicji przestępstwa czyli „czynu
zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jej popełnienia”2.
Przestępstwo „jest to czyn zawiniony przez człowieka, szkodliwy społecznie w stop1

Por. H. Kołakowska-Przełomiec, Przestępczość nieletnich, [w:] Kryminologia, red. W.
Świda, Warszawa 1977, s. 175
2
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z dnia 2 sierpnia 1997 r. z późn. zm.)
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niu na tyle znaczącym, iż jest on zabroniony przez obowiązujące prawo pod groźbą
kary”3. Można przedstawić liczne przykłady czynów, które w jednych krajach są zabronione przez prawo, a w innych nie. Granica między czynami karalnymi i niekaralnymi jest więc względna i bierze swój początek m. in. z tradycji, wzorców kulturowych, obyczajowych4. Przestępczość to „ogół czynów przestępczych jakie zostały
popełnione w danej jednostce czasu na określonym terenie”5. Natomiast przez zwrot
„przestępczość nieletnich” należy rozumieć „czyny zabronione przez ustawę jako
przestępstwa, przestępstwa skarbowe i niektóre ściśle określone wykroczenia”6.
Tematem rozważań w niniejszej pracy jest przestępczość nieletnich. Wobec
powyższego trzeba przyjrzeć się samemu określeniu „nieletni”. Otóż Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich7 wyodrębnia trzy grupy osób objętych wspólną
nazwą „nieletni”. Kryteria według których zalicza się te osoby do poszczególnych
kategorii, to rodzaj postępowania Sądowego stosowanego wobec nich oraz ich wiek.
Wobec nieletnich można stosować: postępowanie mające charakter zapobiegania i
zwalczania demoralizacji, postępowanie w sprawach o czyny karalne oraz wykonywanie orzeczonych środków wychowawczych lub poprawczych8. Wskazany powyżej akt prawny „obejmuje trzy kategorie osób określanych jako nieletnie, tj:
1. W zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji nieletnim jest osoba
do 18 roku życia, przy czym dolna granica wieku nie jest określona;
2. W sprawach o czyn karalny nieletnim jest osoba między 13, a 17 r. życia;
3. Wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych – osoby,
względem których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia
przez te osoby 21 lat”9.
Znając definicję przestępczości można przejść do klasyfikacji tego zjawiska.
Słusznie w doktrynie podkreśla się, że pojęcie „przestępczość nieletnich” nie
jest niedwuznaczne i jest różnie interpretowane. Zawartość pojęciowa tej nazwy jest
różna w poszczególnych krajach świata i zależy od obowiązujących w nich przepisów prawnych regulujących problematykę odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny ścigane na drodze prawnej. W literaturze kryminologicznej prezentowany jest pogląd, oparty na dokonanych ustaleniach statystycznych, że przestępczość nieletnich w gruncie rzeczy stanowi zjawisko uboczne w ogólnej liczbie popełnionych zachowań przestępczych we wszystkich krajach10.
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J. Sztaudynder, M, Sztaudynder, Ekonometryczne modele przestępczości. „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 2003, nr 3, s. 127.
4
Tamże s, 127.
5
M. Kuć, Kryminologia Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, s.12.
6
P. Górecki, S. Stachowiak, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz.
Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 18.
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Dz. U. 1982 nr 35 poz. 228 ze zm.
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S. Różalska –Kowal, Motywacje zachowań prospołecznych. Oficyna Wydawnicza
„Impuls”, Kraków 2009, s. 13.
9
P. Górecki, S. Stachowiak, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz.
Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 19.
10
M. Korcyl-Wolska, Postępowanie w sprawach nieletnich. Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s.15.
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Kodeks Karny przyniósł nowe rozwiązania prawne regulujące prawie całą
strukturę przestępczości, kodyfikując dotychczasowe zachowania zawarte w kodeksie karnym z 1969r. i zachowania opisane jako przestępstwa w innych ustawach, a
także penalizując zachowania dotychczas nie skodyfikowane. Aktualny kodeks karny wprowadził w części szczególnej następującą systematykę popełnianych czynów
przestępczych
1. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne
2. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
3. Przestępstwa przeciwko obronności
4. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
5. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu
6. Przestępstwa przeciwko środowisku
7. Przestępstwa przeciwko wolności
8. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania
9. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
10. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece
11. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
12. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
13. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych
14. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
15. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum
16. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu
17. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji
18. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
19. Przestępstwa przeciwko mieniu
20. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
21. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi11.
Istnieją kierunki działalności przestępczej które stanowią przejawy poczynań
zorganizowanej przestępczości, a to ze względu na bardzo wysoki poziom osiągania
zysków. Do takich rodzajów przestępczości należy zaliczyć:
1. Przestępczość przeciwko mieniu
a) systematyczne kradzieże pojazdów samochodowych według określonych
marek,
b) kradzieże, a także wiele innych przestępstw na zamówienia,
c) kradzieże transportów takich towarów, jak: tytoń i alkohole, antyki, sprzęt
elektroniczny,
d) kradzieże broni i amunicji.
2. Przestępczość związana z użyciem przemocy.
a) wyrafinowane sposoby dokonywania rozbojów, napadów, porwań dla okupów,
b) używanie broni i materiałów wybuchowych.
c) wymuszenia za tzw. „ochronę”,
d) spowodowanie charakterystycznych obrażeń (znęcanie się nad ofiarami),
3. Przestępstwa związane z życiem nocnym (sutenerstwo i kuplerstwo, prostytucja,
11

D. Kulka, Rola Policji w systemie profilaktyki społecznej”. Wyd. Szkoły Policji w Katowicach. Katowice 2004, s. 8.
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handel ludźmi, działalność agencji towarzyskich, gry hazardowe), jak:
a) zawiadomienia o uszkodzeniach rzeczy, wypadkach zmuszania do określonego zachowania, zniewag, pobicia napływające z określonych lokali,
b) gromadzenie się środowiska kryminalnego wśród personelu nocnych lokali,
c) pożary, dewastowanie lokali,
d) krótkoterminowe zamknięcia lokali celem przeprowadzenia kosztownych
renowacji,
e) rotacja prostytutek po kontrolach policyjnych.
4. Przestępczość fałszerską, np.:
a) fałszowanie dokumentów publicznych, dokumentów tożsamości, praw
jazdy, dokumentów rejestracyjnych, świadectw i dyplomów,
b) fałszowanie znaków pieniężnych i papierów wartościowych,
c) fałszowanie dzieł sztuki, zgłasza antyków, wraz dokumentami o ich autentyczności,
d) nielegalny wyrób tablic rejestracyjnych i numerów rejestracyjnych pojazdów
5. Przestępczość związana z handlem bronią oraz materiałami wybuchowymi
i rozszczepialnymi, np.:
a) występowanie u przestępców jednego typu broni,
b) jednakowe przeróbki lub unowocześnienia broni,
c) ujawnianie wojskowych lub górniczych materiałów wybuchowych,
d) rozpoznawanie magazynów broni i amunicji oraz rusznikarni
e) występowanie podejrzanych okoliczności i metod pakowania oraz transportu,
f) handel materiałami rozszczepialnymi opanowany przez mafijne grupy
przestępcze, często współpracujące ze służbami specjalnymi różnych państw
6. Przestępczość i patologie gospodarcze, np.:
a) występowanie nadmiernych zysków,
b) obietnice wysoko oprocentowanych udziałów,
c) sprzedaż trudno zbywalnych towarów,
7. Przestępczość narkotykową, która najczęściej związana jest z działalnością
grup zorganizowanych, np.:
a) występowanie na danym rynku różnych narkotyków w dużych ilościach,
b) podobna cena narkotyków i podobny stopień ich czystości,
c) ujawnianie stosunkowo częstych prób przemytu narkotyków w dużych ilościach,
d) ujawnianie kosztownych skrytek przygotowanych do dokonania przemytu,
g) krwawe rozliczanie i dyscyplinowanie osób zajmujących się narkotykami,
ujawnianie dużych partii narkotyków12.
Wśród przestępstw wyróżnia się różne kategorie, zależnie od przyjętych kryteriów. Przestępstwa można podzielić według kryterium wysokości grożącej kary
(zbrodnie i występki). Następnym kryterium jest sposób ścigania przestępstw (przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego i publicznego). Przestępstwa dzielą się
także w oparciu o rodzaj winy jaki można zarzucić sprawcy (przestępstwa umyślne i
nieumyślne). Wskazane powyżej kryteria zostały określone w Kodeksie Karnym,
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J. Wójcik, Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej. Zagadnienia prawne,
kryminologiczne i kryminalistyczne. Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 65-66.
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jednakże w literaturze naukowej można również odnaleźć inną metodykę klasyfikacji przestępstw.
2. Przyczyny zachowań przestępczych
Problematyka przyczyn przestępczości interesuje przedstawicieli różnych nauk, zwłaszcza kryminologów, prawników, pedagogów, socjologów i psychologów.
Zachowania o charakterze przestępczym są określane jako problem społeczny i wychowawczy. Mimo, iż zjawiska przestępcze stanowiły problem dla społeczeństwa,
to dopiero w XX wieku nastąpił znaczny rozwój badań nad etiologią tego niekorzystnego zjawiska. Na przestrzeni lat powstało wiele teorii, a ponadto przeprowadzono wiele badań empirycznych, analizujących czynniki, które bezpośrednio i pośrednio wpływają na zachowanie przestępcze. Przestępczość jest zagadnieniem
szczególnym, ponieważ zjawisko to jest determinowane wieloma czynnikami wśród
których należy wskazać wpływy środowiska rodzinnego, szkolnego, rówieśniczego,
wpływ mediów itp.
Rodzina stanowi pierwsze środowisko wychowawcze i jednocześnie najważniejsze w życiu dziecka. W nim nawiązuje ono pierwsze kontakty z innymi ludźmi i
zdobywa pierwsze doświadczenia w zakresie współżycia społecznego. Stanowią one
podstawę i zaczątek rozwoju społecznego małego człowieka, rzutując niejednokrotnie w sposób dominujący na całe jego przyszłe życie. Bezpośredni wpływ rodziców
na rozwój psychiczny wiąże się z interesującym wprowadzaniem dziecka w określone, codzienne zasady życia. Początkowo dziecko bezwiednie przyjmuje zachowania zaobserwowane u najbliższych. Z czasem doniosłe stają się zabiegi wychowawcze zorientowane na kształtowanie osobowości. Wzory osobowe i osobowościowe czerpane są z różnych źródeł, a przede wszystkim właśnie z rodziny. Dla
młodych dzieci przedmiotem naśladownictwa i identyfikacji są głównie rodzice.
Wzór starszych członków rodziny oddziałuje na nie bardzo mocno, co wynika z
chęci dzieci upodobnienia się do najbliższych, silnie odczuwanej potrzeby oparcia
się na nich. Omawiając funkcję rodziny w procesie rozwoju dziecka, należy zwrócić
szczególną uwagę na elementy patologiczne, którymi może być ona nacechowana.
Patologia w rodzinie może wyrażać się w postaci: przestępczości, przemocy, nadużywaniu alkoholu przez jednego lub obojga rodziców. Występowanie tych form
patologii w rodzinie szczególnie głęboko i wyraźnie odciska swoje piętno na dziecku, gdyż dzieci mogą powielać te negatywne zachowania13.
Do czynników, które mogą wpłynąć na przestępcze zachowania nieletnich
można zaliczyć szkołę. Współczesna szkoła jest instytucją masową i społeczną. Jej
podstawowymi funkcjami są: nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży. Szkoła
powinna także przygotować młode pokolenie do uczestnictwa w kulturze i nauczyć
jak zagospodarować sobie wolny czas. W tym zakresie powinna współdziałać z
różnymi instytucjami. Jednakże obecna sytuacja w jakiej znajduje sie nasze szkolnictwo nie sprzyja wywiązywaniu sie szkoły z tych zadań. Przeładowane klasy,
przeładowane programy nauczania, przestarzałe metody i środki nauczania i coraz
13

P. Kobes, Przestępczość nieletnich w aglomeracjach na przykładzie Legnicy [W:] M.
Lisiecki, B. Sitka (red.) Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy europejskiej. Wyd. WSGE, Józefów 2011, s. 175-176.
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gorsza sytuacja placówek i nauczycieli prowadzi do tego, że szkoła bardziej skupiła
sie na nauczaniu, niż na wychowaniu młodzieży. Wielu badaczy przestępczości
nieletnich podkreśla, iż złe warunki szkolne odegrały decydująca role w wykolejeniu
sie dużego procentu młodzieży. Dzieci niezdolne, zaniedbane pedagogicznie, upośledzone ekonomicznie, niejednokrotnie właśnie w szkole nabywają wrogiego stosunku do społeczeństwa. Osoby te czują się gorsze, niepotrzebne, obce środowisku
szkolnemu, znajdują w gangu i w działalności przestępczej wyzwolenie swej nienawiści i zaspokojenie potrzeby oparcia społecznego. Pierwszymi objawami nieprzystosowania się do warunków szkolnych jest bunt, arogancja wobec nauczycieli i
kolegów. Potem pojawia się lekceważenie nauki i innych obowiązków uczniowskich, niszczenie mienia szkolnego i mienia kolegów. Następnym przejawem jest
bicie i szantażowanie innych uczniów, wyłudzanie pieniędzy pod groźba pobicia,
zmuszanie do pisania wypracowań, itp. Na tym etapie można zauważyć łączenie się
takich uczniów w grupy, bowiem w grupie działa sie z mocniejszej pozycji i z przewagą siły. Do wyżej wymienionych zachowań młodzieży nieprzystosowanej do
warunków szkolnych dochodzą jeszcze wagary i często, co jest skutkiem tych ostatnich, drugoroczność. Przy obecnym systemie kar i nagród uczniowie czuja się bezkarnie, bo oprócz obniżenia oceny z zachowania lub karnego przeniesienia do innej
szkoły (na co druga szkoła musi wyrazić zgodę), nic gorszego spotkać ich nie może.
Taka sytuacja sprzyja wykolejeniu sie młodzieży. Należy tu dodać, że coraz częściej
nauczyciele musza sami borykać się z takimi problemami, ponieważ rodzice w pogoni za zapewnieniem warunków bytowych nie mają, lub mają coraz mniej czasu na
interesowanie się życiem swoich dzieci. Są także rodzice, którzy świadomie nie chcą
współpracować ze szkołą w tym zakresie14.
Również grupy rówieśnicze mogą być przyczyną zachowań przestępczych
podejmowanych przez nieletnich. Grupy rówieśnicze przygotowują jednostkę do
życia w społeczeństwie. Kształtują się one w wolnym czasie młodzieży. Z jednej
strony stwarzają szanse zbliżenia się do ludzi młodych i porozumienia z nimi na
płaszczyźnie zabawowo – rozrywkowej, z drugiej strony istnieje niebezpieczeństwo
przekształcania się zabaw grupowych w ekscesy, a nawet w działalność przestępczą,
zwłaszcza gdy poziom kulturalny członków grupy jest niski i gdy przewagę mają
jednostki zdemoralizowane o skłonnościach przywódczych15. Grupa rówieśnicza
może mieć pozytywny jak i negatywny wpływ. Do pożądanych wpływów zalicza się
solidarność grupową, wzmocnione poczucie własnej wartości, poczucie bezpieczeństwa, rozwój zainteresowań i podejmowanie różnych form współdziałania. Ale czasami solidarność grupowa może wzbudzać niechęć do innych a obawa o bezpieczeństwo, może przerodzić się w agresję wobec wyimaginowanych wrogów, natomiast
zainteresowania mogą przybrać charakter aspołeczny a nawet przestępczy16.
Media same w sobie nie są ani dobre ani złe. Dobrymi lub złymi czynią je dopiero ludzie, którzy nimi się posługują. Policja jest chyba najlepszym świadkiem
14

J. Firla, Psychospołeczne uwarunkowania przestępczości nieletnich. Wyd. Szkoła Policji w Katowicach, Katowice 2001, s. 26-27.
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www.ruchświatłożyciediecezji rzeszowskiej (12.02.2015r)
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K. Tsirigotis, E. Lewik-Tsirigotis, B. Baster, Przestępczość nieletnich – główne teorie
wyjaśniające zjawisko.”Pedagogika Rodziny „2012, nr 3, s.85.
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tego, jak media mogą źle wpływać na człowieka, szczególnie tego młodego człowieka, jeszcze nie uformowanego, o niewyrobionych poglądach, nie ukształtowanych postawach, jeszcze nie w pełni wychowanego. To, co złego zostanie przekazane człowiekowi w okresie jego dojrzewania , dorastania, kształtowania się, to co
złego zostanie w nim zakorzenione, co zostanie zasiane w jego umyśle lub przemycone do jego podświadomości, to wszystko zaowocuje – albo w życiu dorosłym albo
już teraz– w życiu dziecięcym lub młodzieńczym. Ileż razy opisywane zdarzenia
przestępne, policyjne działania, czy prowadzone postępowania nie miały wiele
wspólnego z rzeczywistością. To media opisując lub przedstawiając akty przemocy
lub wynaturzenia dają przykłady i pobudzają do naśladownictwa. Dzięki temu nieletni mają gotowe algorytmy postępowania. A młodzi ludzie są jak gąbka, chłoną to
w czym są zanurzani. Mając przez lata kontakt z ukazywaną w mediach przemocą,
wykształcają w sobie nawyk zachowań agresywnych. Stąd eskalacja przemocy w
szkołach i na ulicach, stąd zachowania dewiacyjne i patologiczne i przestępcze. Odnośnie telewizji to dużo szkód wyrządza zezwalanie dzieciom na oglądanie nie tylko
programów nocnych – takich jak reality-show, czy też nawet magazynów tzw. Policyjnych, opisujących najbardziej odrażające zbrodnie – ale też nawet seriali obyczajowych tzw. tasiemców, które dla zwiększenia oglądalności opisują życie nie te które jest normalne, a które utożsamiane jest z monotonnym, ale życie, w którym jest
przemoc, zdrady małżeńskie, rozwody, itd. Takie sprawy też zdarzają się w życiu,
ale czy musimy nimi nasączać młode umysły, czy musimy gorszyć te dzieci, czy
musimy sprawiać, że sytuacje patologiczne będą odbierane przez nich jako normalne. Kino i film też mogą być zabójczym środkiem. Ogłupiające tempo akcji, pseudorealne zdarzenia, kult bohatera nadczłowieka, huk wystrzałów, stosy trupów, sceny
erotyczne sprawiają, że młody człowiek – nie mający własnego kręgosłupa osobowego, nie mający poczucia własnej wartości, nie mający własnej tożsamości – zaczyna identyfikować się z takim bohaterem, marzy o naśladowaniu go, zapomina, że
to tylko film, a sceny z niego próbuje przenieść do rzeczywistości17.
We współczesnych badaniach nad etiologią zachowań antyspołecznych nie
lekceważy się czynnika genetycznego. Wprost przeciwnie, uważa się, że działanie
predyspozycji dziedzicznych uwidacznia się już w okresie wczesnego dzieciństwa w
postaci nie aprobowanych zachowań, głównie agresji, która współwystępuje z deficytami w innych sferach lub z dodatkowymi niekorzystnymi właściwościami psychicznymi. Uwarunkowania te zasadniczo wpływają na kształtowanie się zaburzeń
osobowości dziecka, co ma istotny wpływ na chroniczna przestępczość jednostki18.
Teorie nauk społecznych wskazują bogaty obraz genezy zaburzeń zachowania
się i przyczyn przestępczości. Z jednym wyjątkiem. Należy wspomnieć o wzrastającej liczbie przestępstw finansowo-gospodarczych (praniu pieniędzy, manipulacjach
giełdowych, kreatywnej księgowości). Są to przestępstwa popełniane przez osoby
posiadające nierzadko wykształcenie wyższe, pochodzące z pełnych rodzin o wysokim statusie społeczno ekonomicznym. Tego rodzaju kategorie osób i przestępstw są

17

www.diecezjawarszawsko-praska.com.pl. (12.02.2015r)
B. Urban, Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Wyd. UJ, Krków
2000, s. 112.
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zwykle pomijane przez badaczy. Ta różnorodność nie powinna przesłaniać faktu, że
najczęściej przestępstwa popełniają typowi sprawcy19.
3. Skutki przestępczości
Nie ulega wątpliwości, że popełnianie przestępstw rodzi negatywne skutki dla
sprawców dokonujących tych czynów. Również osoby nieletnie popełniający czyny
karalne ponoszą przewidziane w prawie konsekwencje. Katalog konsekwencji jakie
może ponieść osoba nieletnia popełniająca czyn karalny został określony w Polskim
prawodawstwie i zapisany w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz w
Kodeksie Karnym. Młodzież jest często informowana o zasadach odpowiedzialności
karnej m.in. przez uczestnictwo w zajęciach profilaktycznych organizowanych w
szkołach, prelekcjach z udziałem z przedstawicielami Policji itp.
Dla porządku wypada zastrzec, że odpowiedzialność nieletnich w oparciu o
przepisy omawianego aktu nie jest odpowiedzialnością karną, którą, zgodnie z zasadą wynikającą z przepisu art. 10 § 1 k.k., ponieść może tylko osoba, która w chwili
czynu ukończyła 17 lat. Nieletni nie popełnia przestępstwa, ale można mu przypisać
czyn karalny, którym zgodnie z definicją wynikającą z przepisu art. 1 § 3 u.p.n., jest
czyn zabroniony przez ustawę jako:
a) przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo
b) wykroczenie określone w art. 51, art. 62¹, art. 69, art. 74, art. 76, art. 85,
art. 87, art. 119, art. 122, art. 124, art. 133 lub art. 143 Kodeksu wykroczeń20.
Zasady odpowiedzialności nieletnich zostały określone w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Artykuł 5 Ustawy21 o postępowaniu w sprawach nieletnich stanowi, iż wobec nieletniego mogą być stosowane środki wychowawcze
oraz środek poprawczy w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym. Kara może być orzeczona tylko w przypadkach prawem przewidzianych jeżeli inne środki
nie są w stanie zapewnić resocjalizacji skazanego. Tak więc w myśl wyżej wymienionego zapisu reakcją na przejaw demoralizacji nieletniego będą środki wychowawcze, a w przypadku dopuszczenia się przez niego czynu karalnego będzie też
możliwe orzeczenie środka poprawczego. W wyjątkowych sytuacjach gdy środki
wychowawcze czy poprawcze okazały się nieskuteczne, możliwe będzie zastosowanie wobec nieletniego środków karnych22.
Katalog środków wychowawczych w tym środek poprawczy zostały określone w art. 6 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach
nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz 178 ze zm) . Zgodnie z tym aktem prawnym
sąd może:
1) udzielić upomnienia,
19

A. Hauziński, Typologia i funkcje obrazu bezpieczeństwa w umyśle człowieka a prewencja środowiska zamieszkania przed przestępczością [W:] M. Stanik (red:) Problemy
profilaktyki oraz interwencji społecznej i prawnej wobec zjawisk para przestępczych i przestępczych. Wyd. WSP, Warszawa 2007, s. 13.
20
M. Marszałek, Uprawnienia Policji w postępowaniu w sprawach nieletnich. „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 9, s. 102.
21
Dz. U. 1982 nr 35 poz. 228 ze zm.
22
A. Sochacki, Postępowanie w sprawach nieletnich. Wyd. Szkoły Policji w Słupsku,
Słupsk 2008, s. 10.
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2) zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia
nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia,
3) ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna,
4) ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej,
zakładu pracy albo osoby godnej zaufania - udzielających poręczenia za nieletniego,
5) zastosować nadzór kuratora,
6) skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub
instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub
instytucją,
7) orzec zakaz prowadzenia pojazdów,
8) orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego,
9) orzec umieszczenie w rodzinie zastępczej, w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii albo w ośrodku szkolnowychowawczym,
10) orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym,
11) zastosować inne środki zastrzeżone w niniejszej ustawie do właściwości
sądu rodzinnego, jak również zastosować środki przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.
Środki wychowawcze lub poprawcze stosuje się wobec nieletnich do 21 roku
życia. Ta górna granica wieku odnosi się również do nieletnich, wobec których zastosowano środki wychowawcze lub poprawcze na podstawie art. 10 par 4 k.k. Natomiast do 18 roku życia stosowane mogą być środki wychowawcze w postaci zobowiązania nieletniego do określonego zachowania23.
Nieletni może być pociągnięty do odpowiedzialności za popełniony czyn karalny przy spełnieniu określonych warunków:
1. Musi osiągnąć określony wiek.
2. Popełniony czyn, według oceny, ma być czynem szkodliwym społecznie.
3. Popełniony czyn jest niezgodny z prawem24.
Każdy nieletni który popełnił czyn karalny musi liczyć się z tym, że poniesie
odpowiednie konsekwencje swojego zachowania określone w Ustawie postępowania
w sprawach nieletnich. Zgodnie z wskazanym powyżej aktem prawnym wobec nieletniego, który popełnił czyn karalny można zastosować środki wychowawcze lub
środek poprawczy natomiast kara może być orzeczona wobec nieletniego tylko w
wypadkach prawem przewidzianych, jeżeli inne środki nie są w stanie zapewnić
resocjalizacji nieletniego. Represjonowanie nieletniego ma na celu osiągnięcie ko23

P. Górecki, S. Stachowiak, Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu
w sprawach nieletnich. Komentarz. Wolters Kluwer Polska, 2010, Kraków 2007, s. 20.
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J. Kaleta, E. Mizera – Skrzyńska, Poradnik dla nauczycieli - Zasady postępowania z
dziećmi i młodzieżą KWP, Katowice 2005, s. 27.
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rzystnych zmian w jego osobowości i zachowaniu. Należy również stwierdzić, że
nieletni w wyniku popełnienia czynu karalnego ponoszą nie tylko prawne skutki
swojego działania. Mogą również ponieść konsekwencje społeczne np. stygmatyzacja ze strony społeczeństwa.
4. Działania prewencyjne wobec przestępczości
Skala przestępczości nieletnich obliguje wiele instytucji państwowych i organizacji społecznych do zapobiegania temu niekorzystnemu zjawisku. Do działalności prewencyjnej wobec przestępczości ustawowo zobligowanych jest wiele instytucji wychodzących w skład organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości, placówek
oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych itp. Aktywna profilaktyka prowadzona
przez wskazane powyżej instytucje i organizacje społeczne może znacząco przyczynić się do ograniczenia zjawiska przestępczości wśród nieletnich. Należy jednak
stwierdzić, iż zapobieganie przestępczości nie jest tylko prawnym obowiązkiem
agend państwowych. Ważne by z profilaktykę na wszystkich szczeblach angażowało
się również środowisko lokalne, rodzice, itp.
Zapobieganie przestępczości nieletnich to wszelkie działania instytucjonalne:
opiekuńcze, wychowawcze i terapeutyczne, realizowane wobec przestępców i osób
zagrożonych przestępczością w środowisku otwartym i zamkniętym. Działania te określane są w literaturze i praktyce obcojęzycznej jako prewencyjne, korekcyjne, reintegrujące, rehabilitacyjne, ale także jako uniemożliwiające czy odstraszające25. Podstawowym aktem prawnym który zobowiązuje wskazane powyżej instytucje do działań prewencyjnych wobec przestępczości nieletnich jest Ustawa o postępowaniu w sprawach
nieletnich i przeciwdziałaniu demoralizacji (Dz. U. 1982 nr 35 poz. 228 ze zm.
Preambuła wskazanej Ustawy ma następujące brzmienie: „W dążeniu do
przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich i stwarzania warunków
powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem bądź z
zasadami współżycia społecznego oraz w dążeniu do umacniania funkcji opiekuńczo
- wychowawczej i poczucia odpowiedzialności rodzin za wychowanie nieletnich na
świadomych swych obywateli26.
Tak skonstruowana treść preambuły określa przed wszystkim dwa podstawowe cele do osiągnięcia, a mianowicie:
a) przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości nieletnich i stworzenie warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem bądź zasadami współżycia,
b) umacnianie funkcji opiekuńczo - wychowawczej i poczucia odpowiedzialności rodzin za wychowanie nieletnich na świadomych swych obowiązków członków społeczeństwa.
Preambuła kierowana jest do wszystkich podmiotów stosujących przepisy
ustawy, a w szczególności do sędziów sądów rodzinnych, kuratorów sądowych,
prokuratury, policji, szkół, poradni, ośrodków szkolno - wychowawczych, placówek
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opiekuńczo - wychowawczych, zakładów dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno–
konsultacyjnych27.
Niebagatelną rolę w zakresie przeciwdziałania przestępczości odgrywa Policja w ramach swoich ustawowych uprawnień dokonuje rozpoznania, zapobiegania i
wykrywania przestępstw i wykroczeń, w tym popełnianych z udziałem nieletnich
wykonuje czynności: operacyjno – rozpoznawcze, dochodzeniowo - śledcze i administracyjno-porządkowe. Szczegółowe zadanie w zakresie przeciwdziałania przestępczości nieletnich spoczywa na policjancie – specjaliście do spraw nieletnich –
umiejscowionym komendach miejskich, powiatowych oraz większych komisariatach. Do jego zadań należy koordynowanie działań wszystkich służb policyjnych w
zakresie problematyki nieletnich, jak również podejmowanie współpracy ze szkołami i instytucjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży28. Działania prewencyjne wobec małoletnich i nieletnich oraz osób wpływających na nich
demoralizująco wykonywane są w szczególności przez:
1. Patrolowanie oraz obchód:
a) rejonów szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
b) miejsc grupowania się małoletnich,
c) miejsc, w których odbywają się imprezy o charakterze rekreacyjnym lub
rozrywkowym z udziałem małoletnich;
2. Legitymowanie małoletnich pozostających w porze nocnej bez opieki rodziców lub opiekunów w miejscach i okolicznościach, w których mogą stać się ofiarami, bądź sprawcami przestępstwa lub wykroczenia, a w uzasadnionych przypadkach, przekazywanie ich rodzicom lub opiekunom, za pisemnym poświadczeniem, o
którym mowa w § 6 ust. 3;
3. Ujawnianie wśród nieletnich przypadków uprawiania prostytucji, sprzedaży
i udostępniania alkoholu, wyrobów tytoniowych, środków odurzających, substancji
psychotropowych lub prekursorów;
4. Reagowanie na każdą sytuację mogącą spowodować naruszenie dobra małoletniego29.
Ważne miejsce w systemie prewencji zachowań przestępczych odgrywa szkoła.
Szczególny obowiązek reagowania na niepokojące sygnały zachowania uczniów
spoczywa na nauczycielach. Szkoła, z racji powszechnego charakteru i funkcji jest terenem na którym w różnym stopniu i w różnej postaci, ujawniają się niemal wszystkie nurtujące młodzież problemy. Szkoła zobowiązana jest do wczesnego rozpoznawania niedostosowania społecznego i podejmowania stosownych oddziaływań profilaktycznych. Właściwa, adekwatna do sytuacji reakcja wychowawcy, pedagoga, dyrektora oraz powiadomienie w razie potrzeby stosownych instytucji mogą w istotnym stopniu zwiększyć skuteczność oddziaływań. Bardzo ważne jest umiejętne, w pełni profesjonalne przeprowadze27
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nie interwencji z zachowaniem wszelkich praw zarówno dzieci uczestniczących w zdarzeniu, jak i ich rodziców.
Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa przedstawia się następująco:
1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,
3. Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły, lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę,
4. Powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy,
5. Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana,
6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów
pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży)30.
W ramach długofalowej pracy profilaktyczno – wychowawczej szkoła i policja utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. Koordynatorami współpracy powinni być: pedagog/psycholog szkolny oraz specjalista ds.
nieletnich i patologii właściwej jednostki policji. Do współpracy ze szkołą zobowiązany jest także dzielnicowy, w rejonie którego znajduje się szkoła/placówka. Pracownicy szkoły wyznaczeni do współpracy z policją, specjaliści ds. nieletnich i patologii oraz dzielnicowi powinni wspólnie ustalić wzajemnie zasady kontaktu, by
móc na bieżąco wymieniać informacje i rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem i dobrem uczniów.
W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się:
1. Spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów szkół z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń
przestępczością oraz demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym,
2. Spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na
temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów
narkomanii, wychowania w trzeźwości itp. oraz z młodszymi uczniami, na temat zasad
bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń,
3. Informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających
znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz
przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży,
4. Udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły,
5. Wspólny – szkoły i policji - udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem
demoralizacji i przestępczości nieletnich.
Jest oczywiste, że działania profilaktyczne winny być zintensyfikowane w miejscach grupowania się nieletnich i przede wszystkim w szkołach, ale także w dyskote30
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kach, wśród młodocianych kibiców i uczestników młodzieżowych subkultur. Nieoceniony jest tutaj wpływ nauczycieli i pedagogów, którzy powinni być autorytetem dla
młodzieży, a szkoła przyjazna uczniowi, z wieloma kołami zainteresowań, zajęciami
pozalekcyjnymi. Wówczas nieletni nie szukaliby rozrywek sprzecznych z prawem31.
Ważną rolę w prewencji przestępczości odgrywa również kościół, który może pomóc,
włączając się w różne programy profilaktyczne i współpracując z instytucjami państwowymi. Istotna jest także rola duszpasterstwa w więzieniach i zakładach poprawczych. Kapelani więzienni powinni upominać się o godność człowieka skazanego, ukazywać każdemu szansę poprawy. To wielkie zadanie dla Kościoła32.
Przestępczość nieletnich jest jednym z podstawowych problemów współczesnych społeczeństw, a działalność prewencyjna tego zjawiska jest zadaniem instytucji publicznych i społecznych. Warunkiem skuteczności działań prewencyjnych jest
ścisła współpraca wszystkich instytucji zobowiązanych do pracy na rzecz nieletnich.
Od wieków naukowcy i politycy zastanawiają czy istnieje remedium na ograniczenie przestępczości w tym przestępczości nieletnich. Wydaje się jednak, że całkowita
eliminacja przestępczości ze społeczeństw jest niemożliwa. Jednak niezwykle istotne jest to by podejmować usilne działania, które relatywnie wpłyną na ograniczenie
tego negatywnego zjawiska.
Podsumowanie
Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, że wyniki licznych
badań prowadzonych przez pedagogów, psychologów, kryminologów i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych wskazują na szeroką gamę determinantów zachowań przestępczych. W powstaniu zachowań o charakterze przestępczym rolę
odgrywają czynniki środowiska zewnętrznego (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza,
media) oraz czynniki genetyczne. Nie można jednak z całą stanowczością stwierdzić, który z analizowanych powyżej czynników na największy wpływ na powstawanie zachowań przestępczych
Streszczenie
Zjawisko przestępczości nieletnich to współcześnie jeden z ważniejszych tematów poruszanych przez przedstawicieli prawa, psychologów i pedagogów. Badania pokazują znaczny przyrost czynów zabronionych z udziałem młodzieży. W tym
kontekście niezwykle ważnym elementem jest szkoła, a w niej wychowawcy i pedagodzy, których praca może przyczynić się do poprawy jakości życia nieletnich. W
literaturze z zakresu prawa czy socjologii pojęcie „przestępczości” i „przestępstwa”
jest różnorodnie definiowane. Pojęcia przestępczości i przestępstwa możemy zasadniczo utożsamiać. Ich charakter znaczeniowy zawsze wskazuje na czyn zabroniony,
który nie jest zgodny z obowiązującymi w społeczeństwie normami. Powiększająca
się ilość czynów karalnych, a szczególne rozbojów, kradzieży czy wymuszeń zmusza osoby mające do czynienia z wychowaniem młodego człowieka do podjęcia
odpowiednich działań profilaktycznych.
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Summary
The phenomenon of juvenile crime is today one of the major topics addressed
by law enforcement officials, psychologists and educators. Studies show a
significant increase in offenses involving young people. In this context, an important
element is the school and her teachers and educators whose work can contribute to
improving the quality of life of minors. In literature, law or sociology concept of
"crime" and "crime" is variously defined. The concepts of crime and crime can
generally identify. Their meaning and character always points to an offense that is
not in compliance with applicable standards in society. A growing number of
criminal acts, a special robberies, theft or extortion forcing people who have to deal
with the upbringing of the young man to take appropriate preventive measures.
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Mateusz Obrębski

Młode pokolenie w sieci - współczesne zagrożenia cyberprzestrzeni
Wprowadzenie
Warto na samym początku zastanowić się nad tym jak zagrożenia sieci mogą
wpływać na funkcjonowanie młodego człowieka. Dewiacje jako pierwszy zdefiniował Emilie Durkheim, podkreślając że jest to nieodłączny element każdego funkcjonującego społeczeństwa i jest to normalne zjawisko. Uważał, że zbrodnia jest czymś
normalnym, ponieważ bez takich zjawisk społeczeństwo nie istniałoby1. Współcześnie dewiacje definiuje się jako nieprzestrzeganie norm przyjętych przez społeczeństwo. Normy zaś są to ogólnie przyjęte normy zachowania i postępowania, oraz
pewne wzorce. Pojęcie dewiacji obejmuje również zachowania, które nie są sankcjonowanie (np. naturyzm). Przeciętnej osobie zdarzy się złamać normy np. przebiec
na czerwonym świetle, jechać bez ważnego biletu, ale to nie czyni jej od razu dewiantem naznaczonym przez społeczeństwo2. Za Lipkowskim niedostosowanie społeczne jest to zaburzenie o różnych objawach, z przyczyn zewnętrznych bądź wewnętrznych, wyrażające się wieloma, długotrwałymi trudnościami w dostosowaniu
się do norm społecznych i w realizacji zadań życiowych jednostki3.
Jedną z takich koncepcji psychologiczno-socjologicznych jest teoria naznaczenia społecznego wg Edwina Lemerta, Howarda S. Beckera oraz Edwina M.
Schura. Podstawowe założenie to przeświadczenie, że określenie danego zachowanie za dewiacyjne zależy od reakcji społeczeństwa. Teoria ta koncentruje się głównie na badaniu reakcji grup społecznych, a nie przyczyn dewiacji. Według tej teorii
dewiacja nie jest zespołem czynników czy cech, ale interakcją między dewiantami, a
nie dewiantami.
Koncepcja naznaczenia społecznego wg E. Lemerta. Twierdzi on, że to kontrola społeczna jest przyczyną zachowań dewiacyjnych. Dokonał on również podziału na dewiację pierwotną i wtórną. Pierwszy podział tyczy się czynników społecznych, kulturalnych, obyczajowych czy fizjologicznych. Są to mechanizmy w wyniku
których dana jednostka może zdecydować się na popełnienie przestępstwa. Lemert
podkreśla, że miano dewianta można uzyskać w procesie stygmatyzacji, bez przejawów zachowań dewiacyjnych czy popełnienia przestępstw karalnych.
Dewiacja wtórna następuje w chwili reakcji społeczeństwa na popełnienie
czynu karalnego. Następny etap to publiczne określenie jednostki jako przestępcy, a
później poddawanie jej publicznym sposobom degradacji. Najprostszy przykład:
dokonanie przestępstwa, proces, ogłoszenie wyroku, noszenie stroju więziennego.
W tymi przypadku głównymi czynnikami jest reakcja społeczna oraz klasyfikacja
danego człowieka. Zgodnie z tą koncepcją niektóre jednostki zaczynają się zachowywać zgodnie z nadaną im etykietą, tworzą negatywny obraz siebie, co wpływa na
1

Por, B. Hołyst., Socjologia kryminalistyczna, Warszawa 2007, s. 952
A. Giddens., Socjologia, Warszawa 2004, s. 224-225
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L. Pytka., Pedagogika resocjalizacyjna, Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, PWN, Warszawa 2000, s. 107
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późniejsze zachowanie. Często osoba taka zaczyna posługiwać się rolą „dewianta”
w obronie przed presją społeczeństwa.
E. Lemert wyróżnił następujące stadia procesu dewiacji: „1) dewiacja pierwotna,
2) dewiacja wtórna, 3) społeczne kary, 4) kolejna pierwotna dewiacja, 5) mocniejsze
kary i odrzucenie, 6) kolejna dewiacja, z możliwością wrogości i urazy, która zaczyna
się skupiać na tych, co karzą, 7) osiągnięcie kryzysu w poziomie tolerancji, wyrażające
się w formalnej akcji ze strony społeczności w postaci stygmatyzacji dewianta, 8)
wzmożenie zachowania dewiacyjnego jako negatywna reakcja na stygmatyzację i kary,
9) końcowa akceptacja dewiacyjnego statusu społecznego i próby przystosowania się w
oparciu o społeczną rolę”4.
1. Przekazywanie danych - informacja zwrotna
Z informacją zwrotną spotykamy się codziennie: w pracy, w szkole, w domu.
Ważne jest aby skutecznie konstruować tą informacje, większość osób bardzo źle
odbiera krytykę. Feedback jest definiowany jako informacja na temat postępowania
lub zachowania, aby odbiorca mógł odpowiednio powtórzyć swoje osiągnięcie,
ulepszając defekty. Zarówno nagana jak i pochwała danego działania musi być konstruktywna. Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu metody wzmacniasz i motywujesz odbiorcę do dalszej pracy5.
Oczywiście aby Feedback odniósł odpowiedni efekt musi być spełnionych
kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim należy wybrać odpowiedni moment, kiedy można spokojnie porozmawiać bez świadków, a odbiorca jest skoncentrowany na rozmowie, a nie na przykład na prowadzeniu samochodu. Drugi warunek
to opisanie rzeczowo sytuacji bez robienia wyrzutów i niepotrzebnych komentarzy
oraz emocji np. „Widzę, że znów zaspałeś do pracy” zamiast „Siedzisz do późna i
znów zaspałeś do pracy”. Kolejny warunek to odpowiednie wyrażenie komunikatu
typu „JA”. Mówiąc o swoich potrzebach i emocjach stwarza się odpowiednią atmosferę np. „Nie zgadzam się z Twoim zdaniem” zamiast „Siedź cicho! Nie masz racji”.
Komunikatem typu „Ty” bardzo łatwo obrazić czy zranić odbiorcę, który nie będzie
chciał dalej spokojnie współpracować. Czwarty warunek to nienarzucanie komuś co
ma robić. Ludzie nie lubią, gdy ktoś im narzuca co mają robić. Zamiast tego lepiej
jest wspólnie poszukać rozwiązania. Ważne jest też na koncentrowaniu się tu i teraz,
bez wypominania innych sytuacji. Kolejnym warunkiem jest zawarcie porozumienia, czy można liczyć na stosowanie się do ustaleń6.
Duże zastosowanie znajduje tzw. Feedback kanapkowy. Zamiast udzielania
krytyki konstruuje się informacje zawierającą trzy elementy: pozytywny komentarz,
strefa do korekty, pozytywny komentarz. Na początku rozmowy należy udzielić
pozytywnego komentarza na temat zachowania odbiorcy, następnie należy zwrócić
uwagę na strefą nad którą powinien popracować, ale na koniec należy pozytywnie
podsumować daną sytuacje. Na przykład: Twój przyjaciel pyta się Ciebie o zdanie
na temat napisanego przez siebie referatu. Stosując się do metody należy sformuło4

Por, B. Hołyst., op.cit., s.984-986
R. i F. Bee., Feedback, Petit, Warszawa 2002, s.10
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J. Kostka., Jak Cię widzą inni… czyli o dawaniu informacji zwrotnej, materiały szkoleniowe [w:] www.kirschstein.org
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wać następująco komunikat: „Bardzo ciekawa jest Twoja praca [informacja pozytywna]. Wydaje mi się, że podsumowanie powinno być dłuższe, ponieważ referat
zawiera wiele ciekawych informacji. Zauważyłam również kilka błędów interpunkcyjnych, jeśli chcesz mogę Ci pomóc je poprawić. [problem nad którym osoba musi
popracować]. Ogólnie praca jest bardzo dobra, odwaliłeś kawał dobrej roboty[informacja pozytywna]”. Taki komunikat motywuje osobę do pracy i poprawienia
błędów oraz przynosi efekty. Również dużo lepiej brzmi to niż „Masz sporo błędów
interpunkcyjnych i zakończenie bym napisała dłuższe”. Po otrzymaniu takiego komentarza przyjaciel może się obrazić, uznać że nie ma się racji i więcej nie prosić o
pomoc7.
Uważam, że z Feedback-u powinniśmy korzystać na co dzień. Taka krytyka
zamiast sprawiać przykrość i podłamywać to motywuje do dalszej pracy i podkreśla
pozytywne cechy. Dzięki odpowiednio sformułowanej informacji zwrotnej możemy
osiągnąć dużo większe sukcesy, zarówno w rozmowach na uczelni czy w pracy, ale
również ze znajomymi i członkami rodziny. Jestem pewna, że będę się starać częściej stosować ją w swoim życiu.
2. Dziecko z autyzmem w sieci – zagrożenia
W Polsce na 300 osób przypada jedna osoba chora na autyzm8. Dzięki rozwojowi badań i wyspecjalizowanych metodach rozpoznawania możliwa jest już diagnoza przed ukończeniem 3 roku życia. Ludzie cierpiący na to schorzenie nie różnią
się w cale wyglądem od reszty- jest to niepełnosprawność, której nie możemy zobaczyć „gołym okiem”. Ważne jest, żeby nie izolować osób z tym zaburzeniem od
społeczeństwa. W tym wypadku terapia jest niezbędna już od najmłodszych lat.
Szczególnie ważna jest rola takich środowisk wychowawczych jak rodzina i szkoła.
Nie możemy zakładać, że takie dzieci są niepełnosprawne intelektualnie często się
zdarza, że iloraz inteligencji przewyższa normę. Faktem jest, że z autyzmu się nie
wyrasta aczkolwiek należy zrobić wszystko, by przygotować dziecko do samodzielnego dorosłego życia. Ludzie z autyzmem zakładają nawet rodziny i odnoszą sukces
zawodowy.
Najlepszym przykładem jest Temple Grandin: Jest ona doktorem nauk o zwierzętach i profesorem Colorado State UniveRsity. Udowodniła, że można spełniać
swoje marzenia pomimo choroby W swojej książce „Byłam dzieckiem autystycznym” przybliża nam świat takich ludzi: z jakimi problemami się zmagają codziennie9. Zmusza ona do przemyśleń i refleksji. Bardzo dobrze, że coraz więcej się mówi/pisze o autyzmie, ponieważ musimy zaakceptować, że w naszym społeczeństwie
są takie osoby. Statystyki alarmują, że coraz więcej ludzi cierpi na to zaburzenie. Co
roku 2 kwietnia organizowany jest Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu.
Ciągle są prowadzone badania na temat przyczyn autyzmu. Na początku
przypuszczano, że to zaburzenie ma podłoże wyłącznie psychologiczne. Twierdzo7

M. Pasterski., Sztuka dawania feedbacku, [w:] Artykuły, które otwierają umysł
http://michalpasterski.pl/, 27.02.2009
8
Strona fundacji SYNAPSIS: http://synapsis.org.pl/
9
T. Grandin., Byłam dzieckiem autystycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
- Wrocław 1995, s.34
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no, że autyzm jest skutkiem wychowania w surowym środowisku przez obojętnych i
niekochających rodziców. Jednakże ostatnio przyjmuje się teorie, że autyzm może
być uwarunkowany genetycznie, ponieważ często towarzyszy mu zespół kruchego
chromosomu X. Jednak dalej nie można zdefiniować zasady występowania: na
przykład tylko jedno z bliźniąt jednojajowych może mieć autyzm. U osób chorych
stwierdzono wiele nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu mózgu - jednak
nie występują one we wszystkich przypadkach. Najczęściej stwierdza się, że u ludzi
z autyzmem, że lewa półkula mózgu nie jest tak aktywna jak u ludzi zdrowych. Zaobserwowano również, że obszary mózgu odpowiedzialne za zdolności językowe i
autystyczne są słabiej ukrwione. Aczkolwiek prawa półkula mózgu odpowiedzialna
za zdolności muzyczne i wizualne jest tak samo sprawna jak u ludzi zdrowych. U
niektórych osób chorych występują nieprawidłowości w móżdżku oraz strukturze
otaczającej pień mózgowy odpowiedzialnej za motorykę i równowagę ciała. U wielu
z nich stwierdzono również defekty w układzie limbicznym: w tym głównie w strukturach odpowiedzialnych za emocje, pamięć i uczenie się. Zmiany w mózgu odróżniają ich od osób zdrowych, ale wciąż nieznane są pierwotne przyczyny tego zjawiska. Zagadnienie to pozostaje wciąż w sferze badań10.
Zazwyczaj to rodzice jako pierwsi obserwują pewne odstępstwa od normy w
zachowaniu ich dzieci. Mogą one na przykład w ogóle nie mówić, nie domagać się
przytulania ani pieszczot. Jest ono nadwrażliwe na bodźce sensoryczne. Ma problemy z koncentracją. Sprawia również wrażenie jakby nie słyszało co się do niego
mówi- nie kieruje nawet wzroku na osobę. Często też jest skłonne do samo okaleczania np. wali głową o ścianę. Bardzo przywiązuje się do niektórych przedmiotów.
Również nie chce jeść wszystkiego. By postawić diagnozę należy wykonać wiele
badań. Zaczyna się od wywiadu rodzinnego, wykluczenia wad narządów zmysłu czy
opóźnienia intelektualnego.
3. Szkoła – miejsce walki z zagrożeniami
Nie ma dwóch takich samych przypadków dzieci z autyzmem. Każde wymaga indywidualnego podejścia. Czasem zaburzenie to wyklucza edukacje w normalnej szkole, a nawet i w szkole specjalnej. W takich przypadkach jest wymagana
indywidualna terapia w specjalnym ośrodku. Jednak części chorych dzieci udaje się
zaklimatyzować w szkole. Bardzo duże znaczenie w terapii ma kontakt z rówieśnikami. Jednak szkoła, nauczyciele i inne zdrowe dzieci w klasie muszą być przygotowane na przyjęcia dziecka autystycznego. Jednym z obowiązków szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa dziecku autystycznemu i tworzyć możliwości do poznawania świata. Dziecko jest pod opieką wykwalifikowanych osób, a rodzice mogą
chwilę odetchnąć i mieć czas dla siebie. Środowisko wychowawcze szkoła i rodzina
powinny ze sobą ściśle współpracować, uzupełniając się i wspierając.
Jeszcze w latach osiemdziesiątych zeszłego wieku w naszym kraju nie podejmowano prób przystosowania osób autystycznych do społeczeństwa. Uważano, że
nie można przeskoczyć tej dysfunkcji. Przy rozpoznaniu autyzmu informowano
rodziców, że należy oddać dziecko do zakładu psychiatrycznego, ponieważ nie ma
10
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żadnych szans na polepszenie jego stanu. Jednak dziś już wiadomo, że odpowiednia
praca z dzieckiem przynosi efekty i postępy. Rezultatów nie widać od razu, praca
jest długotrwała i ciężka, aczkolwiek najmniejsza poprawa bardzo cieszy. W tym
wypadku najważniejsze jest odpowiednie podejście i działanie najbliższego środowiska dziecka11.
Dla dziecka autystycznego takie miejsce jak szkoła jest szczególnym przeżyciem. Nie dość, że jest to nowe nieznane mu miejsce to narażone jest w nim na wiele
bodźców sensorycznych: choćby dzwonek na przerwę. Tutaj też trudniej przewidzieć ich występowanie. W szkole również codziennie spotyka wiele nowych osób.
Autyzm charakteryzuje się głównie zaburzeniami w kontakcie z innymi osobami, a
więc jest to szczególnie trudna sytuacja dla takiego dziecka. Ma również ono problemy z koncentracją i przetwarzaniem poleceń. Sytuacja ta może powodować wybuchy agresji czy napady samo okaleczania. Najważniejsze jest „oswoić” dziecko,
by móc rozpocząć z nim proces edukacji. Ważne jest, żeby w szkole była zorganizowana specjalna klasa. Już w większości placówek możemy się spotkać z klasami
integracyjnymi. Uczęszcza do nich mniejsza liczba dzieci (ok. 17/20). Sala lekcyjna
jest odpowiednio przystosowana- zazwyczaj jest urządzona bardziej „przyjaźnie”. Z
dziećmi pracuje dwóch nauczycieli. W takiej klasie zazwyczaj jest dwoje czy troje
dzieci z jakimiś dysfunkcjami. Pozostałe dzieci są przygotowane, że będą w takiej
klasie. Dziecko musi też mieć zapewnioną opiekę pedagoga.
Szkoła jednak nie jest w stanie odegrać całej roli terapeutycznej. Bardzo ważna jest też indywidualna terapia w specjalnych poradniach. Dzieci takie mają problemy z mówienie, a więc niezbędna jest opieka tyflopedagoga.
W edukacji dziecka autystycznego bardzo ważną rolę odgrywa nauczyciel.
Musi on posiadać odpowiednią wiedzę o autyzmie oraz mieć doświadczenie w pracy
i kontakcie z takimi dziećmi. Przede wszystkim taka osoba musi chcieć pracować z
dziećmi autystycznymi. Jak już wspominałam każdy przypadek jest indywidualny, a
więc wymaga to od nauczyciela elastyczności i dostosowania odpowiednich metod
wychowawczych wypracowanych na podstawie obserwacji dziecka. Nauczyciel
musi kontrolować swoje emocje: dzieci autystyczne bardziej odczuwają negatywne
emocje drugiej osoby i wpływa to na ich zachowanie. Ważne jest, żeby rozwijał on
umiejętności dziecka w komunikacji.
Bardzo dobrą metodą też jest znalezienie dziecku wśród zdrowych dzieci
przyjaciela. Może się wydawać, że dziecko autystycznego jest typem samotnika.
Wbrew pozorom ono bardzo potrzebuje obecności rówieśników- tylko dla niego jest
dużo trudniejsze nawiązanie kontaktu z drugą osobą. Należy zwrócić szczególną
uwagę na przygotowanie go do funkcjonowania w społeczeństwie. Nie wolno z
takim dzieckiem nawiązywać kontaktu dotykowego- może to je wystraszyć. Nauczyciel musi ściśle współpracować z rodzicami dziecka i poradnią specjalistyczną.
Oczywiście wymaga ono również więcej uwagi i obserwacji. Dziecko musi być
bardzo chwalone i czuć się akceptowane. Prostymi zabawami należy go interesować
i skupiać jego uwagę. Dziecko ma problem z przetwarzaniem bodźców dlatego polecenia muszą być proste i zrozumiałe, więc lepiej powiedzieć „Podaj mi tą niebie11

M. Grodzka., Dziecko autystyczne- dziennik terapeuty; Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2007, s. 10

453

ską kredkę” niż „Daj mi tą niebieską”. W pracy z takim dzieckiem należy pamiętać,
że bardzo łatwo stracić jego zaufanie i uwagę12.
Owszem u dzieci autystycznych mamy doczerniania z wieloma zaburzeniami
i zróżnicowaniem w poziomie rozwoju. W pracy z takim dzieckiem należy się skupić na jego dobrych stronach. Około 20% osób autystycznych iloraz inteligencji jest
w normie, a nawet znacznie ją przewyższa. Nawet Einstein miał autyzm. Nie znał
tabliczki mnożenia, a przez wszystkich jest uważany niewątpliwie za geniusza.
Dzieci autystyczne mają słabe umiejętności społeczne: mają trudności w nawiązaniu
kontaktu, okazaniu uczuć i emocji, problemy z mową. Jednak mogą zaskoczyć niebywałymi zdolnościami.
Niektórzy są w stanie policzyć w ciągu sekundy, że 123 razy 456 to 56088.
Jest to dla nich tak oczywiste jak dla zdrowego człowieka, że 2 razy 2 to 4. Są w
stanie w pamięci przeprowadzić tak skomplikowane obliczenie, aczkolwiek nie potrafią opisać procesu swojej dedukcji. Wiele osób autystycznych ma niebywałą pamięć fotograficzną, ale i muzyczną: po jednokrotnym usłyszeniu melodii jest w stanie ją bezbłędnie powtórzyć. Potwierdza tu się teoria o rozwiniętej lepiej prawej
półkuli mózgowej. Osoby autystyczne cierpią na wiele zaburzeń, mają problemy w
funkcjonowaniu w społeczeństwie, ale na pewno wyróżniają je niezwykłe talentynależy je tylko odkryć i rozwijać13.
Sposób oceniania dziecka z autyzmem reguluje Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych14.
Nauczyciel jest zobowiązany oceniać ucznia, co do jego indywidualnych
możliwości. Najlepiej przygotować indywidualnie sprawdzian dla dziecka autystycznego. Powinien on mieć formę testową. Szata graficzna powinna być przejrzysta i zainteresować dziecko. Należy pamiętać, że potrzebuje ono więcej czasu na
analizę i przetworzenie poleceń niż jego zdrowi rówieśnicy. Ważne jest zastosowanie odpowiedniej motywacji, by dziecko rozwiązało test. Nie wolno go też wyręczać, ponieważ jest to ocena jego umiejętności. Dziecko autystyczne może nie opanuje tak dobrze wiadomości z zakresu rozmnażania paprotników czy historii Starożytnego Egiptu, ale należy pamiętać, że to, że uczestniczy w lekcjach jest dla niego
dużo większym wyzwaniem niż dla zdrowego dziecka.
Każde dziecko autystyczne to indywidualny przypadek posiadający różny potencjał. Jednak głównym celem w pracy z takim dzieckiem jest” rozwijanie jego
autonomii i tworzenia więzi społecznych”15.
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Podsumowanie
Młode pokolenie wymaga tego aby poświęcać im wiele czasu. Wiek ten
sprzyja temu aby odkrywać to co nowe i szukać odpowiedzi na nurtujące pytania.
Sieć globalna jest miejscem gdzie można próbować szukać odpowiedzi na wiele
zagadnień. Postępuje tak wiele nastolatków, którzy chcąc zaspokoić swoją ciekawość przeglądają przypadkowe strony, które mogą być źródłem zagrożenia dla ich
rozwoju ale i pod kątem sfery bezpieczeństwa. Szczególne narażone na takie zagrożenia są dzieci autystyczne, które pod tym względem wymagają wiele uwagi. Ich
niepełnosprawność dotyka głównie sfery społecznej. Osoby z autyzmem w cale nie
są gorsze: po prostu „odczuwają” otoczenie bardziej i nie umieją poradzić sobie ze
swoimi emocjami. Ważna jest, żeby sprawić, żeby te dziecko przede wszystkim
czuło się kochane i akceptowane. Jego dysfunkcje może nie w całości, ale w dużej
mierze można zlikwidować. Jednak jak choroba zawładnie jego życiem zależy od
środowiska, a nie od niego samego. Dlatego tak ważne jest żeby rodzice i szkoła
zwracali uwagę na postępowanie takiego dziecka, gdy ma ono dostęp do sieci, ponieważ daje im to większe możliwości do wpływania na „normalne” funkcjonowanie tej grupy.
Streszczenie
Podejmuje się wiele prób wyjaśnienia przestępczości z którymi mają do czynienia młodzi ludzie w sieci. Nieodłącznie związane z tym zjawiskiem są pojęcia
takie jak: niedostosowanie społecznie i dewiacja. Nieletni korzystając z Internetu
uważają, iż są bezkarni i mogą pozwolić sobie na przeglądanie stron – nie czyniąc
sobie przy tym, żadnych ograniczeń. Niestety sieć globalna kryje w sobie wiele zagrożeń na które narażony jest potencjalny użytkownik przeglądający strony Internetowe. Surfowanie po stronach wymaga od potencjalnego użytkownika określonej
wiedzy i umiejętności określenia czy wchodzenie na określone strony może być
niebezpieczne.
Artykuł ma na celu wskazać zagrożenia jakie niesie za sobą nieumiejętne korzystanie z sieci Internet. Zamieszczone zostały zapisy dotyczące przestępstwa Internetowego oraz tego jak korzystanie z sieci wpływa na niedostosowanie społeczne.
W tekście zostało scharakteryzowane pojęcie informacji zwrotnej, które to odnosi
się do komunikatów, którymi posługują się młodzi ludzie w sieci i motywują się
przy tym do wielu działań. W części końcowej umieszczono fragment dotyczący
dziecka autystycznego i tego jak ono sobie radzi pod kątem nauki i korzystania z
zasobów sieci.
Słowa kluczowe: sieć, młode pokolenie, Internet, postępowanie, zagrożenie,
dziecko autystyczne, cyberprzestrzeń
Summary
The younger generation online - contemporary threats to the cyberspace
Many attempts to explain undertake crime with which young people are dealing online. Inseparable such notions are associated with this phenomenon as: maladjustment socially and deviation. Juvenile using the Internet they think that they are
going unpunished and can take the liberty of seeing sides through - not making for
oneself in addition, of no restrictions. Unfortunately the global network is hiding a
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lot of threats to which the potential user viewing a web page is exposed in itself.
Surfing sides demands the determined knowledge and the ability of determining
whether going determined sides up can be dangerous of the potential user.
The article is aimed at showing the threat which is bringing incompetent using
the network Internet. Notations concerning the Internet crime and how using the
network influences the social maladjustment were placed. A characterised notion
stayed in the text - feedback, which it is being taken back to announcements which
young people are using online and are motivating in addition themselves to many
action. In part final an excerpt concerning the autistic child and how it deals with
was put under the angle of the learning and using resources of the network.
Key Words: network, the younger generation, Internet, proceedings, autistic
child, threat, cyberspace
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Dubis Małgorzata, Raczkowski Adam

Młodzież w Internecie - zagrożenia i wyzwania
Wstęp
Współcześnie obserwuje się burzliwy rozwój i upowszechnienie technologii
informacyjno-komunikacyjnych. Jest to efekt postępu naukowo- technicznego zwanego rewolucją informacyjną. Dominująca współcześnie technologia zmienia życie
całych społeczeństw, w tym również jednostki. Z roku na rok obserwuje się wzrost
znaczenia internetowych zasobów w życiu każdego człowieka. Dostępne w sieci
dane stają się czynnikiem determinującym sposób myślenia i działania wielu ludzi.
Świadome posługiwanie się informacjami dostępnymi w wirtualnym świecie wymaga od użytkownika wielu umiejętności. Należy do nich zaliczyć miedzy innymi:
krytyczne myślenie, analizę, syntezę danych pochodzących z różnych źródeł. Większość młodych ludzi nie zdaje sobie sprawy z konieczności oraz sensu podejmowania takich działań. Dlatego też jest szczególnie narażona na różne zagrożenia płynące z wirtualnego świata
Koniecznym staje się takie przygotowanie młodzieży aby aktywnie i świadomie korzystała z cyberprzestrzeni, dokonując odpowiednich wyborów. Aby jednak
można było tego wsparcia udzielić, należy dostrzegać nie tylko pozytywne strony
korzystania z Internetu, lecz także zagrożenia wynikające z nieumiejętnego poruszania się w sieci.
1. Zalety i źródła atrakcyjności Internetu
Dynamiczny rozwój nowych technologii fascynuje i wciąga nastolatków. Dlatego dość trafne jest określanie najmłodszych użytkowników Internetu „cyfrowymi
tubylcami”1 czy pokoleniem siec2 i (Tapscott,2010). Internet pełni w życiu młodzieży szczególną rolę, ze względu na cechy rozwojowe wieku dojrzewania takie jak
pragnienie wrażeń oraz ciekawość. Okres adolescencji jest okresem przełomowym
dla młodego człowieka. Jest to czas swoistej wędrówki między byciem już dorosłym, a pozostawaniem jeszcze dzieckiem, okresem intensywnych przeobrażeń,
okresem eksperymentowania, sprawdzania się w nowych rolach, określania własnych granic oraz projektowania bliższej i dalszej przyszłości3.
Środowiskiem które sprzyja poszukiwaniom nowych dróg, eksperymentowaniu czy tzw. smakowaniu życia jest Internet. Wynika to z jego specyfiki polegającej
na dostępności różnego rodzaju treści. Atrakcyjność Internetu wynika z możliwości:
uzyskania szybkiej odpowiedzi na różnorodne pytania, szybkiego zdobywania najbardziej aktualnych informacji, podtrzymywania już istniejących kontaktów oraz
zawieranie nowych znajomości, dostępu do różnorodnej rozrywki. Ważnym czynni1

M. Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants, [w:] On the Horizon, MCB Univercity
Press, vol 9, nr 5, 2001
2
D. Tapscott., Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Warszawa 2010
3
B. Ziółkowska., Okres dorastania. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? [w:] red. A.
Brzezińska Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańsk,
3006, s.381
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kiem popularności Internetu jest jego potencjalna dostępność, umożliwiająca wyszukiwanie i publikowanie w nim różnych informacji przez całą dobę. Wśród powodów dla których sieć internetowa jest atrakcyjna dla młodego użytkownika wymienia się:
• możliwość dobrej zabawy pozwalającej zaspokajać osobiste zaangażowanie
na wrażenia i stymulację,
• możliwość zaspakajania i realizacji różnorodnych zainteresowań,
• poznawanie nowych ludzi i nawiązywanie kontaktów,
• swobodne wyrażanie swoich poglądów czy przekonań,
• autoprezentacja i lansowanie swojej osoby,
• szybka ucieczka od rzeczywistości i realnych problemów,
• unikanie, trudnych bezpośrednich relacji
• likwidowanie własnych zahamowań i kompensacja osobistych deficytów4.
Popularność i zarazem atrakcyjność Internetu związana jest również z jego
cechami takimi jak: wyobraźnia, interaktywność, dostępność i anonimowość oraz
możliwość realizacji potrzeb, które w świecie realnym ulegają deprywacji5.
Mechanizm ucieczki od rzeczywistości pozwala młodym ludziom chociaż na
moment uwolnić się od problemów życia codziennego, spojrzeć z dystansem na
świat. Zatem fenomen Internetu polega jednak na tym, że dla wielu młodych ludzi
stał się naturalnym środowiskiem funkcjonowania społecznego, pozwalającym na
zaspokojenie większości społecznych potrzeb i motywacji.
2. Istota zjawiska zagrożeń od Internetu
Korzystanie z Internetu ma wiele zalet, ale też niesie za sobą zagrożenia na
które narażona jest młodzież. Młodzi ludzie najczęściej narażeni są na różnorodne
niebezpieczeństwa występujące w sieci, gdyż wykorzystuje sie tam ich łatwowierność, naiwność i bezkrytyczną ufność.
Internet może być szkodliwy a nawet niebezpieczny dla młodych ludzi. W
sieci młodzież narażona jest na szereg zagrożeń wśród których wymienia się: cyberpornografię, cyberseks, werbowników sekt, wulgarność, treści niepożądane wychowawczo uczestnictwo (często nieświadome) w działaniach niezgodnych z prawem,
cyberbullyng6.
Biorąc pod uwagę rolę jednostki, zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu można podzielić na:
• zagrożenia związane z zawartością/treścią obecną w Internecie, wówczas
jednostka jest odbiorcą tej treści,
• zagrożenia związane z kontaktem z innymi osobami on-line lub także offline, wówczas jednostka jest uczestnikiem i bierze udział w tym kontakcie,
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A. Ogonowska, Uzależnienia medialne czyli o patologicznym wykorzystywaniu mediów,
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• zagrożenia związane z zachowaniem jednostki, wówczas gdy sama jednostka jest a sprawcą danej sytuacji7.
Typologii dotyczących zagrożeń on-line jest bardzo wiele i trudno znaleźć taką, która wyczerpywałaby całe spektrum zagrożeń. Współcześnie w związku z europejskim programem badawczym skoncentrowanym na problematyce użytkowania
technologii informacyjno-komunikacyjnych przez dzieci i młodzież rozpowszechniona jest typologia obejmująca cztery obszar zagrożeń dla dzieci i młodzieży. Są to:
• zagrożenia wynikające z działania w Internecie podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą oraz możliwych nadużyć w tym obszarze związanym z
wykorzystywaniem komercyjnych treści,
• zagrożenia dotyczące agresji elektronicznej (cyberprzemocy) i różnych wymiarów zaangażowania w nią młodych użytkowników cyberprzestrzeni,
• zagrożenia związane z treściami oraz zaangażowaniem w obszar życia seksualnego w kontekście on-line,
• zagrożenia związane ze sferą wartości i z nadużyciami w tym względzie8.
Należy podkreślić, że świat wirtualny nasila znane zagrożenia i generuje zupełnie nowe niebezpieczeństwa. Panują w nim niejasne reguły i niejednokrotnie źle
pojmowana wolność słowa. W świecie Internetu jednostka może pozostać anonimowa, co często jest zachętą do zachowań wykraczających poza normy realnego
świata.
3. Aktywność młodzieży w Internecie - badania własne.
Korzystanie z Internetu z jednej strony dostarcza użytkownikowi nieograniczona liczbę informacji, a drugiej jest przyczyna niepokojących doniesień na temat
negatywnych skutków korzystania z wirtualnego środowiska. Młode osoby spędzające czas w Internecie robią to kosztem innych, często być może bardziej wartościowych czynności. Należy podkreślić, że zakres i sposób w jaki korzysta młodzież
Internetu charakter odbioru i zamieszczania treści stają się często źródłem zagrożeń
dla współczesnej młodzieży. Z tego względu konieczne jest monitorowanie aktywności osób młodych w sieci w kontekście zagrożeń, jakie medium to z sobą niesie
Poznanie specyfiki aktywności gimnazjalistów w Internecie jest niezmiernie ważne,
gdyż stanowi podstawę do projektowania pracy wychowawczej z młodzieżą mającej
na celu zminimalizowanie zagrożeń z niego płynących oraz ukazywanie szans związanych z korzystaniem z Internetu.
Badania, które posłużyły do zebrania materiału empirycznego, zostały przeprowadzone na terenie województwa podkarpackiego, w następujących aglomeracjach: 3
dużych miastach, 3 średnich miastach, 3 małych miastach oraz 3 środowiskach wiejskich. Przy prowadzeniu badań przyjęto metodę celowego i losowego wielostopniowego doboru próby. Próba została dobrana przy zastosowaniu następujących
wymogów: wszyscy badani byli uczniami gimnazjum; do badań losowo zakwalifi7

J.Pyżalski, Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe zachowania ryzykowne
młodzieży, Kraków, 2012 s.91
8
L. Kirwil, Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo – część 2. Częściowy raport z badań EU Kids On-line II przeprowadzonych wśród dzieci w wieku 9-16 lat i ich
rodziców. Warszawa, 2011 s.23
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kowano po jednej klasie pierwszej, drugiej, trzeciej z danej szkoły w każdej z miejscowości, dokonując tym samym doboru warstwowego.
Ze względu na działania badawcze o charakterze diagnostycznym jako wiodącą metodę gromadzenia materiałów przyjęto sondaż diagnostyczny. W celu poznania omawianego zjawiska jako podstawowe narzędzie zastosowano autorski
kwestionariusz ankiety dla ucznia - zmodyfikowana wersja ESPAD9 i ankiety do
ucznia K. Ostaszewskiego10 służącej do badań czynników chroniących i czynników
ryzyka związanych z zachowaniami problemowymi. Pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety dostarczyły niezbędnych do analiz informacji pozwalających uzyskać
odpowiedz na założone problemy badawcze. Dotyczyły one: charakterystyki aktywności internetowej gimnazjalistów tj. czasu , miejsca i preferencji w zakresie korzystania z Internetu oraz zagrożeń z jakimi spotykają sie badani w sieci. Ponadto dostarczyły odpowiedzi na pytanie: czy wiek i miejsce zamieszkania różnicuje aktywność i formy korzystania z Internetu?
W badaniach uczestniczyło 283 uczniów gimnazjum klas I-III w tym 135
dziewcząt i 148 chłopców. Do analizy zostały zakwalifikowane wszystkie otrzymane wypełnione kwestionariusze ankiet. Analiza wyników badań pozwala na stwierdzenie, że Internet jest powszechnie używany przez gimnazjalistów. Wszyscy badani są stałymi użytkownikami Internetu i mają nieograniczony dostęp do sieci. Popularność korzystania z komputera i Internetu wiąże się z powszechnością dostępu( w
Polsce 95% gospodarstw domowych w których mieszkają dzieci) (CBOS:2014) i
atrakcyjnością wynikającą między innymi z szybkiego dotarcia do interesujących
treści. Poza kwestią samego dostępu do Internetu, z punktu widzenia ankiety istotne
było, jak często gimnazjaliści z tego dostępu korzystają. Dane w tym zakresie ilustruje wykres 1.
Wykres 1. Częstotliwość korzystania z Internetu przez gimnazjalistów

9,7

19,4

13,7

57,2

codzien
nie

Źródło: badania własne
Ponad połowa ankietowanych wskazała, że korzysta z Internetu codziennie
(57,2%), 13,7% kilka razy w tygodniu, 9,7% raz w tygodniu, a 19,4% deklaruje że
korzysta z Internetu kilka razy w miesiącu. Można zatem stwierdzić, iż większość
9

B. Hibell, U. Guttormsson, S. Ahlstrom, O. Balakireva, T. Bjarnason, A. Kokkevi, L.
Kraus, The 2007 ESPAD Report, Stockholm ,2009
10
K. Ostaszewski, A. Rustecka-Krawczyk, M. Wójcik, Czynniki chroniące ryzyka związane z
zachowaniami problemowymi warszawskich gimnazjalistów: klasy I-III, Warszawa, 2011
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gimnazjalistów często korzysta z łączy internetowych. W tym kontekście interesujące są stwierdzenia badanych na pytanie: Czy wyobrażasz sobie życie bez komputera? Wśród gimnazjalistów 79,8% nie może wyobrazić sobie życie bez Internetu, a
69,9% zgodziło się ze stwierdzeniem, że bez Internetu życie byłoby dużo mniej
zabawne. Uzyskane odpowiedzi potwierdzają potoczna opinię często wysuwaną
przez rodziców i nauczycieli, że współczesna młodzież nie jest w stanie funkcjonować bez komputera i Internetu.
Zgodnie z analizą wyników badań, częstotliwość korzystania z sieci zależy w
pewnym stopniu od płci nastolatków. Biorąc pod uwagę zmienną płci należy stwierdzić, że chłopcy częściej niż ich rówieśniczki korzystają z Internetu codziennie lub
kilka razy w tygodniu( odpowiednio: 34,4% i 22,6% oraz 7,7% i 6%). Natomiast
wyższy procent dziewcząt od chłopców korzysta z Internetu raz w tygodniu i kilka
razy w miesiącu( odpowiednio 6,4% i 3,3% oraz 12,4% i 7%) korzysta z Internetu.
Jednym z wielu ważnych wyznaczników w świadczącym o nadmiernym korzystaniu z Internetu jest problem nieustannego korzystania z sieci. Według deklaracji badanych, największa grupa przeznacza na korzystanie z Internetu 2-3 godzin dziennie
(71,4%).Do dwóch godzin dziennie przeznacza na surfowanie w sieci 11,1% gimnazjalistów. Krócej niż godzinę w wirtualnej rzeczywistości spędza 7,7% ogółu badanych.
Niepokojącym jest, że w grupie badanych znaleźli się również uczniowie, którzy przyznają, że dużo więcej czasu przeznaczają na aktywność w sieci zwykle ok.8-9 godzin.
Dotyczy to 9,8% ogółu badanych w tym 6,8% chłopców oraz 3% dziewcząt. Czasem
największej aktywności użytkowników Internetu jest wieczór 19:00- 22:00 (65,7%) oraz
noc 22:00- 2:30 (33,5%).Aktywność internetowa badanych wzrasta intensywnie nad
ranem (46,6%). Dla 33,9% włączenie komputera i połączenie się z siecią jest pierwszą
czynnością jaką wykonują po przebudzeniu będąc jeszcze w łóżku. Wydaje się więc
zasadnym traktowanie takich zachowań jako ryzykowne, predysponujące do wystąpienia uzależnienia. Podobne wyniki uzyskano w badaniach CBOS11 podkreślając zwiększanie się ilości czasu spędzonego przed ekranem komputera. Czas przebywania w Internecie determinuje zmienna płci i miejsca zamieszkania. Szczegółowe dane dotyczące
omawianego zagadnienia zamieszczone są w wykresie 2 i 3.
Wykres 2. Czas korzystania z Internetu - zmienna płci %
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Źródło: badania własne
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Dostęp do Internetu w domu ma 95% gospodarstw domowych w których mieszkają
dzieci źródło: CBOS, Młodzie 2013,Warszawa 2014.

461

Wykres 3. Czas korzystania z Internetu - zmienna miejsce zamieszkania %
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Źródło: badania własne

W świetle przedstawionych badań własnych istnieją empiryczne podstawy do
stwierdzenia, iż pochodzenie terytorialne stanowi czynnik różnicujący aktywność
czasową w Internecie. Uczniowie mieszkający na wsi zdecydowanie mniej czasu
poświęcają na korzystanie z Internetu niż ich rówieśnicy mieszkający w miastach.
Największa liczba gimnazjalistów mieszkający w miastach poświęcają na surfowanie po Internecie 8-9 godzin oraz 2-3 godzin. Jest to zaskakujący wynik, biorąc pod
uwagę, że w mieście młodzież może znaleźć znacznie bogatszą ofertę atrakcyjnego
spędzania czasu wolnego niż na wsi. Ponadto w mieście jest wiele miejsc gdzie
młodzież może się spotykać i podejmować różne formy aktywności, inne niż korzystanie z komputera.
Młodzież najczęściej korzystają z dostępu do Internetu w domu (91,8%) w
tym we własnym pokoju 65,7, następnie w miejscach publicznych(65,7) i szkole(57,2%). Przy czym w ostatnich dwóch lokalizacjach badani korzystają z łączy
mobilnych, najczęściej smartforna, który stał się równie popularny jak komputer
stacjonarny. Przy czym w ostatnich dwóch lokalizacjach badani korzystają z łączy
mobilnych, najczęściej smartforna, który stał się równie popularny jak komputer
stacjonarny. Nowoczesna technologia, kolejne udogodnienia i aplikacje w telefonach sprawiają, że dostęp do sieci staje się coraz łatwiejszy. Ponadto operatorzy
telefonów komórkowych prześcigają się w sposobach zachęcania do używania tego
typu urządzeń np. poprzez spadek kosztów korzystania z telefonii mobilnej, a także
doskonalenia potencjału jaki drzemie w tych niewielkich mobilnych urządzeniach.
Użytkowanie mobilnych łączy internetowych rośnie wraz z wiekiem badanych w klasach pierwszych gimnazjum 19,6%, w klasach drugich 30,3% ,a w trzecich 50,1% badanych. Również czynnik płci różnicuje te wybory. Z mobilnych łączy internetowych częściej korzystają chłopcy niż dziewczęta. Nie zanotowano znaczących różnic w zakresie korzystania z urządzeń mobilnych ze względu na miejsce
zamieszkania. W kręgu zainteresowań badawczych było również ustalenie form
aktywności podejmowanych przez biorących udział w badaniu gimnazjalistów.
Szczegółowe wyniki badań w tym zakresie z uwzględnieniem zmiennej jaka jest
płeć zawiera tabela 1.
Tabela 1. Formy aktywności podejmowane w Internecie przez gimnazjalistów
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Płeć badanych

Razem

Forma aktywności
chłopcy

dziewczęta

L

%

L

%

L

%

komunikatory internetowe

128

94,8

120

81,1

248

87,6

serwisy społecznościowe

131

97,0

105

70,9

236

83,3

poszukiwanie informacji niezbędnych
do nauki

106

78,5

116

78,3

222

78,4

poszukiwanie informacji o produktach
i usługach

59

43,7

89

60,1

148

52,3

słuchanie muzyki

70

51,8

98

66,2

168

59,3

ściąganie i oglądanie filmów

48

35,5

82

55,4

130

45,9

gry on-line

49

36,2

74

50,0

123

43,6

prowadzenie własnej strony www lub
bloga

26

19,2

6

4,1

32

11,3

Poszukiwanie informacji medycznej

17

12,6

7

4,7

24

8,5

Zakupy i aukcje internetowe

32

23,7

78

52,7

110

38,7

Poczta elektroniczna

99

73,3

111

75,0

210

74,2

Fora internetowe

59

43,7

84

56,7

143

50,5

Czaty

54

40,0

94

63,5

158

55,8

Serwisy z informacjami o seksie

14

10,3

32

21,6

46

16,2

Źródło: badania własne

Analiza wyników przeprowadzonych badań pozwoliła odpowiedzieć na pytanie z jakich
usług i zasobów internetowych korzysta młodzież. Najpopularniejszą czynnością młodych
ludzi w Internecie jest korzystanie z komunikatorów internetowych - 87,6% ogółu badanych.
Niewiele mniej, bo 83,3 % korzysta z serwisów społecznościowych. Inną, równie powszechną
formą aktywności jest poszukiwanie informacji do nauki (78,4%). Taka kolejność korzystania
z zasobów internetowych jest zachowana u chłopców. Natomiast dziewczęta oprócz
korzystania z komunikatorów internetowych i społecznościowych najczęściej korzystają
jeszcze z poczty elektronicznej. Badani uważają, że ułatwia im to nielimitowany kontakt z
innymi. Dodatkowym atutem jest bycie on-line, możliwość dzielenia się swoimi
przemyśleniami i zamieszczanie zdjęć. Zawieranie znajomości i pielęgnowanie już istniejących
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to bardzo ważna dla młodych ludzi funkcja portali społecznościowych. Poza tym głównym
założeniem tego typu portali jest zdobywanie nowych znajomości oraz utrzymywanie kontaktu
ze znajomymi. Aby ułatwić swoim użytkownikom komunikowanie się wiele serwisów oferuje
do swoich funkcjonalności czat. Pozwala on na szybki przekaz informacji pomiędzy
użytkownikami on-line.
Popularnością wśród gimnazjalistów cieszą się również gry on-line(43,6%). Najczęściej są to proste gry p[przeznaczone dla jednej osoby , ale też gry grupowe (fabularne,
strategiczne), w których rywalizacja i walka stanowią główne elementy. Młodzież uzasadnia korzystanie z różnych gatunków gier aktualnymi potrzebami, nastrojem, ale również
tym na jaki rodzaj rozrywki akurat mają ochotę.
Do aktywności młodzieży na portalach społecznościowych należy zaliczyć także
zjawiska negatywne, w których uczestniczą, są ich ofiarami bądź sprawcami. Niezwykle
istotna dla właściwego korzystania z Internetu jest świadomość zagrożeń z nim związanych. Wśród uczestniczących w badaniu gimnazjalistów 69,3% było świadkami nagannego, nieakceptowanego społecznie zachowania względem innych użytkowników. Wielokrotnie respondenci napotkali w sieci na szkodliwe treści, takie jak przekazy pełne nienawiści bądź agresywne ataki słowne (38,8%), treści na temat skrajnego odchudzania się
(34,6%), zachęcanie do stosowania substancji zwiększających masę mięśniową (44,5%),
opisami doświadczeń z zażywania narkotyków ( 22,3%), czy też sposobami na popełnienie
samobójstwa (9,1%). Wśród negatywnych zjawisk w sieci młodzież wymienia uporczywe
próby nawiązania kontaktu czy niechciane wiadomości. Takie doświadczenia miało 34,6%
gimnazjalistów. 51,6% badanych zetknęło się w Internecie z różnorodnymi materiałami
zawierającymi treści erotyczne czy pornograficzne. Badani podkreślają, że nie zawsze
odbywało się to przypadkiem. Zdarzało się iż sami poszukiwali takich treści. Analiza badań dowodzi, że w takim zachowaniu występuje wyraźne zróżnicowanie ze względu na
płeć. Chłopcy dwukrotnie częściej niż dziewczęta deklarowali kontakt z pornografią i częściej sami poszukiwali takich treści w Internecie.
Wśród badanych gimnazjalistów 44,1% przyznaje się również do bycia sprawcą
przemocy w cyberprzestrzeni. Zjawisko to dotyczy najczęściej takich zachowań jak:
złośliwe komentarze (12,7%), rozpowszechnianie plotek o innych (13,4%), wysyłanie
spamu (6,7%) czy wysyłanie złośliwych oprogramowań (3,1%).
Dla młodych ludzi sieć niejednokrotnie staje się narzędziem do kształtowania swojego wizerunku, miejscem złudnie bezpiecznym, gwarantem anonimowości czy lekarstwem na ich problemy. Zdumiewająca jest otwartość gimnazjalistów na bezpośrednie
interakcje z osobami poznanymi w świecie wirtualnym. 14,8% respondentów deklaruje, że
spotkało się z dorosła osoba poznana w Internecie. Niepokojącym jest, że 8,8% z tych osób
nie poinformowała o tym nikogo ze swojego otoczenia.
W tym kontekście warto poznać poglądy nastolatków na temat pozytywnych i negatywnych skutków korzystania z sieci. Badana młodzież w większości (79,8%) uważa, że
korzystanie z Internetu może przynieść zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki, przy
czym znacznie częściej ( 50,5%) są o tym przekonane dziewczęta. Chłopcy znacznie częściej (41,8%) skłonni są dostrzegać same zalety korzystania z Internetu. Warto podkreślić,
że ani jedna osoba nie wskazała że sieć przynosi jedynie szkody. Zatem wiedza młodzieży
dotycząca zagrożeń internetowych i ich konsekwencji jest też względnie dobra. Dziwi
zatem skala niebezpiecznych zachowań podejmowanych w sieci.
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Zakończenie
Dyskusja nad pozytywnymi i negatywnymi skutkami korzystania przez nastolatków
z Internetu wydaje się być ciągle aktualna. Pojawiają się coraz to nowsze argumenty, które
potwierdzają zarówno aspekt pozytywny i szkodliwy korzystania z sieci.
Ochrona dzieci i młodzieży przed nadużyciami w środowisku on-line jest
narastającym problemem. Warunkiem skutecznego przeciwdziałania niepożądanym
zachowaniom w cyberprzestrzeni, jest rozpoznanie przyczyn tych zachowań oraz
konsekwencji do jakich prowadzą.
Podmiotem odpowiedzialnym za realizacje profilaktyki ukierunkowanej na
zapobieganie i zwalczanie występujących zagrożeń w cyberprzestrzeni powinna być
głownie szkoła, aktywnie wspierająca w tym względzie rodzinę. Stąd też zdaniem
współczesnego nauczyciela jest właściwe przygotowanie uczniów do świadomego i
odpowiedzialnego korzystania i poruszania się w sieci wirtualnej. Niezmiernie ważne w
tym zakresie jest wykształcenie u uczniów umiejętności odróżniania fikcji od realizmu
oraz wartościowania rzeczywistości.
Wychowując młodego człowieka należy skłaniać go do refleksji na temat zasobów
internetowych. Ważne jest, aby osoby dorosłe były tymi, które pomogą weryfikować
wszystko to co jest w świecie wirtualnym i nauczą odpowiednich w nim zachowań. Warto
zaznaczyć, że zaletą Internetu, w przeciwieństwie do innych mediów jest to, że
korzystający z niego mogą decydować o wyborze informacji i kontaktów. I ten fakt należy
uświadomić jego uczestnikom już od najmłodszych lat.
Wydaje się, że pilną potrzebą jest wprowadzenie do edukacji przyszłych nauczycieli
oraz do szkoleń już pracujących nauczycieli elementów uświadamiających istnienie
zagrożeń ze strony nowych technologii, a związanych z treściami zakłócającymi procesy
rozwojowe młodych ludzi.
Streszczenie:
Internet to medium, którego dynamiczny rozwój i potencjał potrafią wykorzystać
przede wszystkim młodzi ludzie. Jest nieodłącznym elementem ich życia społecznego,
codziennych aktywności i rozrywki. Fenomen Internetu polega jednak na tym, że ze społecznego punktu widzenia jest on obecnie czymś znacznie więcej niż jedynie technologią
komunikacyjną. Dla wielu grup społecznych stał się naturalnym środowiskiem funkcjonowania, pozwalającym na zaspokojenie większości społecznych potrzeb i motywacji. Służy
nie tylko do poszukiwania informacji, lecz również do zawierania i podtrzymywania znajomości i bliskich związków
Istotne jest zatem kształtowanie w młodym człowieku postawy do racjonalnego korzystania z czasu wolnego, po to, aby czas ten był mądrze zagospodarowany.
Słowa kluczowe:, młodzież, Internet zagrożenia,
Summary:
Youth on the Internet - threats and challenge
Internet is a medium, of which the dynamic development and potential can be used
mainly by young people. It is an intinsic part of their social life, everyday activities and
entertainment. The Internet phenomenon consists in the fact that from the social point of
view it is currently something more important than only the communication technology.
For many social groups it has become the natural environment of functioning, allowing to
fulfil most social needs and motivations. It is used not only to search information but also
to establish and maintain friendship and close relationships.
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So, it is very important issue to form in a young person a proper attitude to rational
taking advantage from their free time in order to wisely manage the time.
Key words: adolescents, Internet, threats
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Możliwości i granice skutecznego działania Rzecznika Praw Dziecka.
Obok obrońcy, który zna paragrafy praw pisanych,
domagam się miejsca dla wychowawcy,
który zna tajemnice praw niepisanych.
Janusz Korczak, Dzieła, tom 7: Jak kochać dziecko (fragm.).

Wprowadzenie
W Polsce funkcjonuje szereg instytucji zajmujących się prawami dziecka, jednak
trudna sytuacja dziecka nie zawsze jest głównym celem ich działalności. Rzecznik Praw
Dziecka (RPD) działa na rzecz ochrony wszystkich praw dziecka, w szczególności, na
rzecz ochrony prawa do życia i ochrony zdrowia, prawa do wychowania w rodzinie, prawa
do godziwych warunków socjalnych oraz prawa do nauki1. Wykonując swoje uprawnienia
wynikające z ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, kieruje się zawsze zasadami zawartymi w
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konwencji o Prawach Dziecka2. W polskim systemie prawnym, traktaty międzynarodowe włączone do krajowego porządku prawnego,
Konwencja o Prawach Dziecka oraz europejskie ratyfikowane konwencje dotyczące dzieci,
łącznie z Kodeksem cywilnym, Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym oraz z innymi ustawami normującymi stosunki rodzinne, tworzą system prawa realizujący ochronę praw
dziecka3.
Organy władzy państwowej (m.in. Sejm, Senat, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, sądy powszechne), organy samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe
oraz inne organizacje i instytucje uczestniczą w tworzeniu i realizacji prawnych środków
ochrony praw dzieci4. Rzecznik Praw Dziecka pełni funkcję publiczną, niepołączalną z
możliwością pełnienia mandatu parlamentarnego, podobnie jak: Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, co świadczy, zdaniem większości autorów o szczególnej pozycji w ramach polskiego ustroju demokratycznego5. Zadania swoje Rzecznik wykonuje przy pomocy Biura RPD (art. 13 ust.
1). Upoważnia pracowników Biura, a nawet inne osoby (np. osobę powołaną przez siebie)
do zbadania określonej sprawy6. Organizację Biura Rzecznika Praw Dziecka określa specjalny statut, który został nadany przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej7.

1

Zob. S. Sagan (red.), J. Ciechanowska, Organy i korporacje ochrony prawa, Warszawa 2010, s. 116.
Zob. D. Górecki (red.), Polskie prawo konstytucyjne w zarysie. Podręcznik dla studentów kierunków nieprawniczych, Warszawa 2009, s. 203.
3
Zob. D. Lis-Staranowicz, Incompatibilitas w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Studia Prawnicze” 2002, nr 1, s. 105.
4
Por. S. Sagan (red.), J. Ciechanowska, Organy i korporacje…, s. 116.
5
Zob. Artykuł 103 ust. 1 Konstytucji RP; Por. J. Świątkiewicz, Rzecznik Praw Obywatelskich w
polskim systemie prawnym, Warszawa 2001, s. 49–51; Zob. M. Dercz, Pozycja prawna Rzecznika
Praw Dziecka [w:] Polska dla dzieci. Ogólnopolski szczyt w sprawach dzieci, Warszawa 23–24
maja 2003. Materiały i dokumenty, Warszawa 2003, s. 62.
6
Zob. M. Dercz, Pozycja prawna…, s. 63.
7
Zob. art.13 Ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka.
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Polityka działania Rzecznika Praw Dziecka powinna opierać się na zapewnieniu
każdemu dziecku pełnego i harmonĳnego rozwoju m.in. poprzez wsparcie ubogich rodzin,
poszukiwanie pomocy społecznej pośród organizacji, stowarzyszeń działających na rzecz
dzieci chorych, niepełnosprawnych, dzieci rodzin alkoholowych. Jednakże, pomocy potrzebują nie tylko polskie dzieci.
Wiele polskich fundacji działających na rzecz dzieci nie otrzymuje dotacji. Władze
RP odmawiają wielu fundacjom wsparcia finansowego pomimo doskonałych rezultatów,
wybitnych osiągnięć, cenionych podręczników i licznych innych wydawnictw. Np. MSZ
kolejny rok odrzucił projekty dofinansowania druku podręcznika literatury polskiej, pilnie
oczekiwanego przez uczniów na Wschodzie8.
Z kolei, sytuacja najmłodszych mieszkańców Syrii od samego początku kryzysu była i nadal jest dramatyczna9. Wolność słowa, wolność wyznania, wolność od lęku, wolność
od niedostatku to cele statutowe Fundacji Wolna Syria, która oferuje pomoc poszkodowanym w wojnie domowej w Syrii10. W sprawie uchodźców, Europol poinformował (dnia
31.01.2016 r.), że ponad 10 tys. dzieci uchodźców zaginęło po przyjeździe do Unii Europejskiej. Wiele z nich mogło paść ofiarami gangów handlujących ludźmi. Najwięcej nieletnich przepadło we Włoszech i Szwecji11. Według danych brytyjskiej organizacji Save
the Children w 2015 roku do Europy przybyło co najmniej 26 tysięcy dzieci uchodźców.
Działacze instytucji odnotowali przypadki wykorzystywania seksualnego, przemocy oraz
wyłudzeń, w które były zaangażowane dzieci uchodźców12.
W Wielkanocnym Orędziu (2016 rok) papież Franciszek zaapelował o zakończenie
wojny w Syrii, gdzie - "trwa ponury orszak zniszczeń i śmierci". Oddał hołd ofiarom terroryzmu i prosił, by nie zapominać o losie uchodźców13. Dzień później doszło do zamachu
terrorystycznego w Pakistanie (przed parkiem w Lahore w pakistańskim Pendżabie). Celem ataku byli chrześcijanie. W zamachu, do którego przyznała się frakcja talibów Jamaatul-Ahrar, zginęło ponad 50 dzieci14.
Sytuacja uchodźców i ich dzieci, zagrożenia terrorystyczne i problemy polskich
dzieci (m. in. podjęcie pilnych działań zmierzających do utworzenia regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych)15 to wystarczające podstawy do poważnej dyskusji na
temat opieki nad dziećmi wymagającymi specjalistycznego wsparcia16.

8

Zob. http://www.fundacjagoniewicza.com.pl/Apel_o_pomoc.html (27.03.2016 r.).
Tamże.
10
Zob. http://www.wolnasyria.org/o-nas (28.03.2016 r.).
11
Europejski Urząd Policji, czyli Europol (ang. European Police Office) to policyjna agencja
Unii Europejskiej z siedzibą w Hadze. Zob. http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Europol
(28.03.2016 r.).
12
Tamże.
13
Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75477,19829235,papiez-pokoj-dla-syrii-nie-zapominajmy-ouchodzcach.html#ixzz447QocSZg (28.03.2016 r.).
14
Czytaj więcej na: http://fakty.interia.pl/swiat/news-krwawy-zamach-w-pakistanie-wieledzieci-wsrod-ofiar,nId,2169739#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
(28.03.2016 r.).
15
Czytaj więcej: http://www.dziennikbaltycki.pl/wiadomosci/gdansk/a/tragiczna-smierc-12 latka-dramat-dziecka-oskarza-doroslych,9747188/ (28.03.2016 r.).
16
Por. tamże.
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I. Rzecznik Praw Dziecka – historia powołania.
Historia 8-letniej dziewczynki Mary Ellen Wilson z Baltimore, bitej regularnie przez
matkę - zapoczątkowała w XIX wieku działalność międzynarodowego ruchu na rzecz
ochrony praw dzieci. Dziewczynka uzyskała pomoc od osób należących do lokalnego oddziału stowarzyszenia przeciwdziałania okrucieństwu wobec zwierząt. Pod wpływem przytoczonego wydarzenia od roku 1874 w USA powstało ponad 200 różnych lokalnych stowarzyszeń, których celem była ochrona dzieci przed przemocą. Zaczęto traktować je jako
pełnowartościowych ludzi, którzy jako osoby jeszcze niedorosłe potrzebują szczególnego
traktowania, opieki i warunków życia, które mogą zapewnić im możliwość prawidłowego
rozwoju. Państwo, samorządy i organizacje społeczne postawiły sobie za cel działanie na
rzecz dobra dzieci i przestrzegania ich praw do godziwego życia17.
Pierwszy w świecie urząd Rzecznika Praw Dziecka powołano w Norwegii w roku
1981 (Barneombudet). Praca urzędu oraz rzecznika praw dziecka znalazła się w ustawie
Barneloven, która została sporządzona w 1981 roku (weszła w życie w 1982). Barnevernet
(urząd ds. dzieci) wywodzi się z ruchu przytułków dla dzieci biednych, zapoczątkowanego
w roku 1874, w formie podobnej do dzisiejszej istnieje od 1947 roku. Pierwsza ustawa o
Ochronie Praw Dziecka została zatwierdzona w 1953, natomiast weszła w życie w 1954
roku18. Obecnie w kilkunastu krajach na całym świecie działają Rzecznicy Praw Dzieci. W
zależności od kraju, instytucje Rzecznika są różnie zorganizowane, różnie usytuowane w
strukturach państwa oraz mają różny zasięg działania19.
Rzecznik Praw Dziecka, Komisarz ds. dzieci, Barneombudet, Ombudsman for Children, czy też Kinderrechtbeauftragte – to terminy ze świata na określenie osoby stojącej na
straży indywidualnych i zbiorowych praw dzieci20.
Dnia 7 lipca 1991 roku Rzeczpospolita Polska ratyfikowała Konwencję o prawach
dziecka, co dla organizacji pozarządowych i środowisk działających na rzecz praw dzieci
było impulsem do postulowania utworzenia w Polsce instytucji Rzecznika Praw Dziecka21.
Pierwsze poważne pomysły dotyczące powołania Rzecznika Praw Dziecka w Polsce
pojawiły się w połowie lat 90-tych. Od roku 1995 projekt ustawy o powołaniu Rzecznika
forsowała w Senacie Maria Łopatkowa (PSL). Później poparł go premier Włodzimierz
Cimoszewicz uznając, że ma być to samodzielny, jednoosobowy organ państwa, wyraźnie
oddzielony od administracji i sądownictwa. Rezultatem tych działań było wprowadzenie
do Konstytucji RP z 1997 roku przepisu dającego podstawy prawne dla powołania Rzecznika. W 1999 roku sejmowe komisje zajęły się projektami ustaw (rządowym i poselskim)
powołującymi Rzecznika Praw Dziecka.
W art. 72 ust. 4 Konstytucja stanowi, że: „Ustawa określa kompetencje i sposób powoływania Rzecznika Praw Dziecka”. Tym samym ustanowiono Rzecznika Praw Dziecka
jako kolejny konstytucyjny organ kontroli państwa. Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka
została przyjęta przez Sejm RP 6 stycznia 2000 roku22.
Polski model Rzecznika Praw Dziecka jest organem konstytucyjnym, jednoosobowym, wyposażonym w uprawnienia dające mu możliwość występowania w obronie praw
17

Cytuje za: fragment pochodzący ze strony internetowej organizacji UNICEF,
https://www.unicef.pl (30.03.2016 r.).
18
Zob. http://pol-nor.com/urzad-do-spraw-ochrony-praw-dziecka-w-norwegii/ (30.03.2016 r.).
19
Zob. tamże.
20
Zob. tamże.
21
Zob. J. Świątkiewicz, Rzecznik Praw…, s. 50-51.
22
Zob. S. Sagan (red.), J. Ciechanowska, Organy i korporacje…, s. 116.
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dziecka przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym23.
Polska ustawa nadała Rzecznikowi uprawnienia o charakterze ostrzegawczym, sygnalizacyjnym oraz inicjatywnym24. Poza granicami Polski, Rzecznicy Praw Dzieci zrzeszeni są w Międzynarodowej Sieci Rzeczników Praw Dzieci zwanej z angielskiego ENOC
(European Network of Ombudspersons for Children)25. Funkcje przewodniczącego sieci
ENOC w latach 2011-2012 pełnił Marek Michalak. Obecnie jest on inicjatorem i autorem
oświadczenia ENOC-u w sprawie dzieci uwikłanych w konflikty zbrojne, zwłaszcza w
Syrii, które zostało przedstawione Komitetowi Praw Dziecka ONZ26.
Mając świadomość rozmiaru obecnego kryzysu migracyjnego, Europejska Sieć
Rzeczników Praw Dziecka ENOC powołała Grupę Roboczą ds. „Dzieci w drodze”. Grupa
monitoruje przestrzeganie praw dzieci podróżujących po Europie, działając w imieniu 41
europejskich rzeczników praw dziecka. Do jej zadań należy prowadzenie badań mających
na celu rozpoznanie największych zagrożeń i problemów związanych z dostępem podróżujących dzieci do ich praw27.
Rzecznicy Praw Dziecka zrzeszeni w Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka
ENOC są bardzo zaniepokojeni sytuacją małoletnich uchodźców. Bezpieczeństwo dzieci
znajdujących się „w drodze” na terenie Europy jest zagrożone pod wieloma względami –
napisali w raporcie, który trafił do rąk Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło28.
Rzecznicy Praw Dziecka namawiają rządy europejskie do wypełnienia swoich zobowiązań względem Konwencji o prawach dziecka. Rządy muszą zapewnić, że „dzieci w
drodze” nie są narażone na dodatkową traumę spotykając się z przejawami przemocy podczas gdy szukają pomocy w Europie29. Dzieci powinny mieć możliwość korzystania ze
wszystkich praw przysługujących im zgodnie z Konwencją takich jak edukacja, schronienie i opieka zdrowotna. szczególnie liczną grupę uchodźców przekraczających granicę
Europy stanowią właśnie małoletni30.
II. Kompetencje i granice działania Rzecznika Praw Dziecka.
W swoich działaniach Rzecznik Praw Dziecka musi się opierać na zasadach: dobra
dziecka; równości; poszanowania odpowiedzialności, praw i obowiązków obojga rodziców
za rozwój i wychowanie dziecka. Mając na uwadze treść art. 1. ust. 2 ustawy o RPD,
Rzecznik stoi na straży praw dziecka zawartych w prawie Unii Europejskiej. Kompetencja
Rzecznika nie rozciąga się jednak na działania instytucji i organów Unii Europejskiej.
Rozpatrywanie bowiem skarg na działalność (niewłaściwe administrowanie) instytucji lub
organów Unii Europejskiej należy do właściwości Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, a w przypadkach określonych w prawie unĳnym także do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej31.
23

Zob. tamże.
Zob. tamże.
25
European Network of Ombudspersons for Children (ENOC): zob. http://crinarchive.org/enoc/
(30/03.2016 r.).
26
Zob. tamże. A history of ENOC: Established in 1997, ENOC links independent human rights
institutions for children from 23 countries in Europe.
27
Zob. tamże.
28
Zob. tamże.
29
Zob. tamże.
30
Zob. tamże.
31
Zob. https://brpd.gov.pl/rzecznik-praw-dziecka (30.03.2016 r.).
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Kompetencja polskiego Rzecznika Praw Dziecka ogranicza się do działań lub zaniechań organów krajowych32. Sposób działania Rzecznika jest ograniczony do tych działań,
które zostały wymienione w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka. Zatem inne działania
zmierzające do wymienionego celu mogłyby zostać uznane za niezgodne z ustawą33. Do
sposobów działania wymienionych przez ustawę o Rzeczniku Praw Dziecka należy zaliczyć te, które prowadzą do realizacji jego ustawowych uprawnień i obowiązków34. Uprawnienia te wynikają z art. 10, 10a i 11 ust. 2 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka35.
Rzecznik jest zobowiązany do upowszechniania praw dziecka oraz metod ich
ochrony (art. 3 ust. 5), przedstawiania właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom - ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony
praw i dobra dziecka oraz usprawnienia trybu załatwiania spraw w tym zakresie (art. 11
ust. 1), współdziałania ze stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi i innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami działającymi na rzecz ochrony praw dziecka (art. 11a)
oraz do przedstawiania Sejmowi i Senatowi – corocznie, nie później niż do 31 marca –
informacji o swojej działalności i uwag o stanie przestrzegania praw dziecka (art. 12 ust.
1)36. Wszystkie te działania Rzecznik podejmuje z własnej inicjatywy (art. 9 ust. 1). Do
niego należy również wybór określonego sposobu działania i środka realizacji wyrażonego
w ustawie celu37. Uniezależniając się od innych organów państwowych, jego odpowiedzialność ogranicza się do odpowiadania jedynie przed Sejmem na zasadach określonych
w ustawie38.
Niezależność Rzecznika wyraża się w określonym przez ustawę odrębnym wobec
innych organów państwowych przedmiotem działania i brakiem wobec nich podległości
oraz odrębną strukturą organizacyjną39. Mimo że ustawa nie przyznaje mu wprost niezawisłości działania, to jednak szczegółowa analiza przepisów ustawy pozwala na stwierdzenie,
że Rzecznik Praw Dziecka został wyposażony w atrybuty niezawisłości. Niezawisłość
Rzecznika wyraża się w stworzeniu mu możliwości działania w sposób zgodny z własnym
sumieniem i wolny od możliwości bezpośrednich i pośrednich nacisków40.
Korelatem niezawisłości po stronie Rzecznika jest obowiązek bezstronności wynikający ze składanego przed Sejmem ślubowania (art. 5). Do atrybutów niezależności i niezawisłości Rzecznika od innych organów państwowych – poza odrębnym, określonym
przez ustawę przedmiotem działania i odrębną, samodzielną strukturą organizacyjną w
postaci własnego biura – można zaliczyć: odpowiedzialność jedynie przed Sejmem na
zasadach określonych w ustawie (art. 7 ust. 1), ograniczony katalog przyczyn odwołania ze
stanowiska i konieczność wy rażenia zgody przez Senat na odwołanie (art. 8 ust. 1 pkt 1–
4), ograniczony krąg podmiotów uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o odwołanie
(art. 8 ust. 2), immunitet (art. 7 ust. 2), gwarancja powrotu po zakończeniu kadencji na
32

Zob. tamże. Zob. Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z dnia
31 stycznia 2000 r.).
33
Zob. tamże. P. J. Jaros, Rzecznik Praw Dziecka w Polsce, Ukształtowanie Rzecznika Praw
Dziecka a Polsce jako organu państwowego, Komentarz do ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka,
Warszawa 2013, s. 63-170.
34
Zob. tamże. Tamże.
35
Zob. tamże. Tamże.
36
Zob. tamże. Tamże.
37
Zob. tamże. Tamże.
38
Zob. tamże. Tamże.
39
Zob. tamże. Tamże.
40
Zob. tamże. Tamże.
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zajmowane wcześniej stanowisko (art. 7 ust. 4 i 5), konstytucyjny zakaz łączenia stanowisk (art. 103 Konstytucji RP), zakaz przynależności do partii politycznej (art. 7 ust. 3 pkt
2), zakaz zajmowania innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej i zakaz wykonywania innych zajęć zawodowych (art. 7 ust. 3 pkt 1), zakaz prowadzenia działalności publicznej niedającej się pogodzić z obowiązkami i godnością urzędu (art.
7 ust. 3 pkt 3), własny budżet (art. 14 i 20), składanie informacji izbom parlamentu i podawanie jej do wiadomości publicznej (art. 12), pięcioletnia kadencja (art. 6 ust. 1), podejmowanie działań z własnej inicjatywy (art. 9 ust. 1), samodzielny dobór pracowników
łącznie z możliwością powołania zastępcy, swoboda w ukształtowaniu struktury organizacyjnej, samodzielność w określeniu reguł postępowania z wnoszonymi sprawami, samodzielne określenie warunków i zasad wykonywania pracy w Biurze Rzecznika Praw
Dziecka (art. 13), gwarancja godziwego wynagrodzenia (art. 15)41.
Rzecznika nie można traktować jako organu administracji państwowej. Jest on bowiem organem państwowym odrębnym i niezależnym od struktury administracyjnej państwa42. Nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach
przez niego prowadzonych, za wyjątkiem postępowań w sprawie skarg i wniosków (zob.
art. 1 i 2 k.p.a.)43.
Zakaz przynależności do partii politycznej jest podstawą bezstronnego działania
Rzecznika44. Może on zajmować jedynie stanowisko profesora szkoły wyższej.
Zakazem jest objęta działalność publiczna, która nie daje się pogodzić z obowiązkami i godnością urzędu. Zakaz nie obejmuje aktywności publicystycznej, dzięki której
Rzecznik propaguje podejmowane przez siebie działania45. Podjęcie działań przewidzianych w ustawie z własnej inicjatywy oznacza, że może on podjąć takie działania nawet
wtedy, gdy nie wpłynął w danej sprawie żaden wniosek46. Źródłem informacji dla RPD
może być artykuł prasowy, wiedza uzyskana w trakcie procesu sądowego, stenogram posiedzenia komisji sejmowej lub inne. Impulsem do podjęcia działania przez Rzecznika
może być również informacja anonimowa47.
Obowiązkiem Rzecznika jest powiadomienie osoby lub organizacji, która zgłosiła
informację o naruszeniu praw lub dobra dziecka, o zajętym przez siebie stanowisku, a w
przypadku podjęcia działania – o jego skutkach. Powiadomienie jednak nie może naruszać
tajemnicy prawnie chronionej. Jeżeli informacja, jaką uzyskał Rzecznik, nie zawiera danych osobowych osoby, której naruszenia praw lub dobra dotyczy, może on – jeżeli uzna,
że jest to niezbędne dla ochrony wolności, praw i interesów jednostki – nie ujawniać w
powiadomieniu danych osobowych tej osoby (art. 10 ust. 2)48.
Szczegółowy sposób postępowania z pismami kierowanymi do Rzecznika zawiera regulamin organizacyjny i instrukcja kancelaryjna oraz regulamin organizacyjny Biura Rzecznika Praw Dziecka49. Rzecznik może: 1) zbadać, nawet bez uprzedzenia, każdą sprawę na
41

Zob. tamże. Tamże.
Zob. tamże. Tamże.
43
Zob. tamże. Tamże.
44
Zob. tamże. Tamże.
45
Zob. tamże. Tamże.
46
Zob. tamże. Tamże. Por. także, K. Miksa, M. Radziejowska, M. Wróblewski, Polska mapa
międzynarodowych konwencji praw człowieka, wyd. BRPO, Warszawa 2013, s. 21.
47
Zob. tamże. Tamże.
48
Zob. tamże. Tamże.
49
Zob. tamże. Tamże.
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miejscu; 2) żądać od organów władzy publicznej, organizacji lub instytucji złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji, a także udostępnienia akt i dokumentów, w tym zawierających dane osobowe; 2a) zgłosić udział w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym wszczętych na podstawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich lub w sprawach
skargi konstytucyjnej, dotyczących praw dziecka oraz brać udział w tych postępowaniach;
2b) występować do Sądu Najwyższego z wnioskami w sprawie rozstrzygnięcia rozbieżności
wykładni prawa w zakresie przepisów prawnych dotyczących praw dziecka; 2c) wnieść kasację albo skargę kasacyjną od prawomocnego orzeczenia, w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 3) żądać wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych oraz
wziąć udział w toczącym się już postępowaniu – na prawach przysługujących prokuratorowi;
3a) wziąć udział w toczącym się już postępowaniu w sprawach nieletnich – na prawach
przysługujących prokuratorowi; 4) żądać wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa; 5) zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi do sądu administracyjnego, a także uczestniczyć
w tych postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi; 6) wystąpić z wnioskiem o ukaranie w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 7) zlecać przeprowadzanie badań oraz sporządzanie ekspertyz i opinii50. Rzecznik wizytuje miejsca, w których przebywają dzieci, m.in.: szkoły,
przedszkola, domy dziecka, szpitale, zakłady psychiatryczne, schroniska dla nieletnich, zakłady wychowawcze i poprawcze i również zakłady karne51.
Artykuł 10 ust. 1 pkt 2 ustawy jest podstawą do żądania przez Rzecznika złożenia
wyjaśnień lub udzielenia informacji oraz udostępnienia akt i dokumentów zawierających
dane osobowe od wymienionych w tym przepisie organów władzy publicznej, organizacji
lub instytucji. Może on w tym trybie żądać dostępu również do akt sądowych i prokuratorskich, a także innych akt i dokumentów pozostających w gestii innych organów władzy
publicznej52.
Rzecznik Praw Dziecka może zażądać udostępnienia akt np. w siedzibie sądu, upoważniając do tego wyznaczonego pracownika Biura, który będzie mógł dokonać nie tylko
wglądu w akta, ale również poczynić stosowne notatki. Skorzystanie z takiej możliwości
może mieć duże znaczenie w sprawach, w których wymagane jest podjęcie szybkiej interwencji53. Może on również żądać ich przesłania na adres Biura Rzecznika54.
III. Wymiar sprawiedliwości a dyspozycyjność Rzecznika Praw Dziecka.
Do dnia 9 listopada 2010 r. Rzecznik nie miał możliwości samodzielnego zgłoszenia
udziału i brania udziału w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Ustawa
50

Zob. tamże. Tamże.
Zob. tamże. Tamże.
52
Zob. tamże. Tamże. Informacja Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 wraz z uwagami o przestrzeganiu praw dziecka (w:) Rzecznik Praw Dziecka, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (druk sejmowy 2300), 31 marca 2015 r., (dostęp 2015-07-24). s. 271–272.
53
Zob. tamże. Tamże. Zob. W trosce o dziecko (w:) Prawa dziecka, dwumiesięcznik Biura
Rzecznika Praw Dziecka, nr 3/2014, ISSN 1898-0449, s. 9-14.
54
Taką interpretację ustawy potwierdza § 95 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z
dnia 23 lutego 2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249 ze
zm.), który stanowi, że akta sprawy lub akta księgi wieczystej przesyła się na każde żądanie po
wykonaniu niezbędnych czynności w sprawie: Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Ministrowi
Sprawiedliwości, Sądowi Najwyższemu, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw
Dziecka oraz sądowi odwoławczemu.
51
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ogranicza jednak tę możliwość do spraw wszczętych na podstawie wniosków Rzecznika
Praw Obywatelskich i spraw zawisłych przed Trybunałem na skutek skargi konstytucyjnej,
które dotyczą praw dziecka55.
Należy zwrócić uwagę, że Rzecznik Praw Dziecka nie jest wymieniony w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jako podmiot, który może samodzielnie zainicjować postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jednakże zmiana wprowadzona powołaną
ustawą z 2010 r. spowodowała uzyskanie przez Rzecznika szerokich możliwości reprezentowania interesów dzieci przed Trybunałem56.
Rzecznik uprawniony jest do zgłoszenia i brania udziału w sprawach skargi konstytucyjnej. W myśl art. 79 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - każdy, którego konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo – na zasadach określonych w
ustawie – wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach,
określonych w Konstytucji. W tej sytuacji gdyby Rzecznik Praw Obywatelskich odmówił
wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznik Praw Dziecka – wykorzystując
swoje możliwości i dokonaną przez siebie ocenę – może zainspirować uprawniony podmiot do wniesienia skargi konstytucyjnej, a po jej wniesieniu zgłosić swój udział w postępowaniu i działać w dalszych jego etapach na rzecz dziecka57.
Rzecznik może również występować do Sądu Najwyższego z wnioskami w sprawie
rozstrzygnięcia rozbieżności wykładni prawa w zakresie przepisów prawnych dotyczących
praw dziecka. Zgodnie z powołanym wcześniej art. 60 §1 wnioski takie będą rozstrzygane
przez Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów lub innym odpowiednim składzie58.
Wprowadzony artykuł 10 ust. 1 pkt 2c - formułuje uprawnienie Rzecznika do wnoszenia
nadzwyczajnych środków odwoławczych od prawomocnych orzeczeń wydanych w postępowaniu cywilnym i karnym59.
Rzecznik Praw Dziecka może wnieść kasację od każdego prawomocnego orzeczenia
kończącego postępowanie, jeżeli przez jego wydanie doszło do naruszenia praw dziecka
(art. 521 § 2 k.p.k.). Rzecznik jest w obowiązku wskazać, na czym polegało naruszenie
praw dziecka60. Zgodnie z art. 524 k.p.k. termin do wniesienia kasacji dla stron wynosi 30
dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem. Terminu tego nie stosuje się do
55

Artykuł 10 ust. 1 pkt 2a został wprowadzony przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy nowelizującej z
dnia 24 września 2010 r. (Dz. U. Nr 197, poz. 1307).
56
Zob. https://brpd.gov.pl/rzecznik-praw-dziecka (30.03.2016 r.).
57
Artykuł 10 ust. 1 pkt 2b ustawy został wprowadzony przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 24
września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (Dz U.
Nr 197, poz. 1307). Zmiana weszła w życie z dniem 9 listopada 2010 r. Tą samą nowelizacją wprowadzono zmiany do art. 60 § 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. Nr
240, poz. 2052 z późn. zm.).
58
Wnioski o rozstrzygnięcie wykładni prawa mogą składać: Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Rzecznik Praw Obywatelskich i Prokurator Generalny (art. 60 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym). Poza wymienionymi podmiotami wnioski takie, ale w zakresie swojej właściwości, mogą
składać: Rzecznik Praw Dziecka, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznik Ubezpieczonych (art. 60 § 2 ustawy o Sądzie Najwyższym).
59
Wprowadzony przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o
Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 197, poz. 1307). Zmiana weszła
w życie z dniem 9 listopada 2010 r.
60
Zob. https://brpd.gov.pl/rzecznik-praw-dziecka (30.03.2016 r.).
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Rzecznika Praw Dziecka. Zatem podmiot ten może wnieść kasację w każdym czasie. Mimo tego niedopuszczalne jest uwzględnienie kasacji na niekorzyść oskarżonego, wniesionej po upływie 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia61.
Rzecznik Praw Dziecka może wystąpić z kasacją do Sądu Najwyższego, mimo że
wcześniej z kasacją w stosunku do tego samego oskarżonego i od tego samego orzeczenia
występował Rzecznik Praw Obywatelskich bądź inne uprawnione podmioty62. System polskiego prawa wymienia także kasację jako nadzwyczajny środek zaskarżenia w sprawach o
wykroczenia. Zgodnie z art. 110 § 1 k.p.w., kasację w sprawach o wykroczenia Rzecznik
może wnieść w sprawach naruszenia praw dziecka63 (nie może w sprawach wykroczeń skarbowych, art. 167a Kodeksu karnego skarbowego). Jednak w przypadku gdyby powstała konieczność wniesienia kasacji w takiej sprawie może on wykorzystać swoje uprawnienia z art.
10a ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka i zwrócić się do uprawnionego podmiotu (np. Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich) o jej wniesienie64.
Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy Rzecznik może żądać wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych oraz brać udział w toczącym się już postępowaniu – na prawach przysługujących prokuratorowi65. Ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje,
że prokurator (a więc także i Rzecznik Praw Dziecka) może wytoczyć powództwo o unieważnienie oraz ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa (art. 22 k.r.o.), o ustalenie
lub zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego; wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka. Jeżeli uznanie ojcostwa nastąpiło po śmierci dziecka, prokurator
może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania (art. 86 k.r.o.). Ponadto
może on wytoczyć powództwo o rozwiązanie przysposobienia (art. 127 k.r.o.)66.
Przepis art. 10 ust. 1 pkt 3a - pozwala Rzecznikowi wziąć udział w toczącym się już
postępowaniu w sprawach nieletnich na prawach przysługujących prokuratorowi. W stosunku do omawianego poprzednio uprawnienia jest widoczne, że Rzecznik nie może żądać
wszczęcia postępowania w sprawach nieletnich67. Otóż podstawowym zadaniem – a jednocześnie obowiązkiem – Rzecznika jest stanie na straży praw dziecka i podejmowanie działań mających na celu zapewnienie pełnego i harmonĳnego rozwoju dziecka z poszanowaniem jego godności i podmiotowości. Natomiast głównym celem ustawy o postępowaniu
w sprawach nieletnich jest przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości nieletnich, którzy popadli w konflikt z prawem oraz stwarzanie im warunków do powrotu do normalnego
życia. Cel ten głównie jest realizowany przez wykonywanie środków wychowawczych lub
poprawczych w stosunku do osób, względem których te środki zostały orzeczone68.
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Zob. tamże.
Zob. tamże.
63
Zob. tamże.
64
Zob. tamże.
65
Zob. tamże.
66
Zob. tamże.
67
Artykuł został wprowadzony przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 24 września 2010 r. o
zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 197, poz.
1307). Zmiana weszła w życie z dniem 9 listopada 2010 r.
68
Zob. https://brpd.gov.pl/rzecznik-praw-dziecka (30.03.2016 r.).
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W takiej sytuacji przyznanie Rzecznikowi uprawnienia do żądania wszczęcia postępowania w sprawach nieletnich mogłoby doprowadzić do sprzeczności w wykonywaniu
jego ustawowej misji jako obrońcy praw dziecka69.
Art. 10 ust. 1 pkt 4, przepis art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy daje Rzecznikowi możliwość
zwrócenia się z żądaniem do uprawnionego oskarżyciela wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa. Środek ten pozwala Rzecznikowi na reakcję nie
tylko w sytuacjach, w których podejmie wiarygodną wiadomość o popełnieniu przestępstwa, ale także wtedy, gdy konieczne jest przełamanie bezczynności organu powołanego
do ścigania przestępstw70.
Żądając wszczęcia postępowania przygotowawczego, Rzecznik staje się uczestnikiem tego postępowania. Może więc, wnosić zażalenie na postanowienie o odmowie
wszczęcia śledztwa (dochodzenia) do prokuratora nadrzędnego. Jeśli prokurator nadrzędny
nie przychyli się do zażalenia, to po skierowaniu sprawy do sądu Rzecznik może uczestniczyć w postępowaniu sądowym (art. 306 k.p.k.)71. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy
Rzecznik może zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi
do sądu administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach – na prawach
przysługujących prokuratorowi72.
W stosunku do żądania wszczęcia postępowania administracyjnego i uczestniczenia
w nim kluczowe znaczenie będą miały przepisy art. 182–189 Kodeksu postępowania administracyjnego. Pierwszy z nich wyposaża prokuratora (a zatem i Rzecznika) w prawo
zwrócenia się do właściwego organu administracji publicznej o wszczęcie postępowania w
celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem, art. 183 kreuje jego prawo udziału w każdym
stadium postępowania w celu zapewnienia, aby postępowanie i rozstrzygnięcie sprawy
było zgodne z prawem, a w § 2 nakłada na organ administracji publicznej obowiązek zawiadamiania prokuratora (więc również Rzecznika) o wszczęciu postępowania oraz o toczącym się postępowaniu w każdym przypadku, gdy uzna jego udział w postępowaniu za
potrzebny. Postanowienia art. 184–187 oraz 189 kształtują prawo wniesienia sprzeciwu.
Natomiast art. 188 nadaje prokuratorowi (tym samym także Rzecznikowi) prawa strony73.
Żądanie przez Rzecznika wszczęcia postępowania jest dla organu administracji wiążące. Przysługuje mu także prawo udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego (art. 183 § 1 k.p.a.), lecz decyzja, czy wziąć udział w danym postępowaniu należy
wyłącznie do Rzecznika. Jeśli taką decyzję podejmie, to z chwilą powiadomienia organu o
udziale w postępowaniu uzyskuje prawa strony (art. 188 k.p.a.), w tym także przysługującą
stronom możliwość wnoszenia przewidzianych prawem środków zaskarżenia74.
Rzecznikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu od ostatecznej decyzji administracyjnej, a prawo do wniesienia skargi na bezczynność organu administracji publicznej
nie jest ograniczone żadnym terminem – podobnie jak skarga na akty prawa miejscowego
69

Zob. tamże.
Zob. tamże.
71
Zob. tamże.
72
Zob. tamże.
73
Zob. tamże. Czytaj więcej: Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, Dwumiesięcznik wydawany na podstawie art. 42 ustawy z dnia 25
lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) i zarządzenia nr 12 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie
wydawania zbioru urzędowego orzeczeń sądów administracyjnych. Wydawca - Naczelny Sąd Administracyjny.
74
Zob. tamże.
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organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej (art. 53 § 3 ustawy, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Wnosząc
skargę na akty prawa miejscowego, Rzecznik nie jest zobowiązany poprzedzić jej wniesienia wezwaniem organu do usunięcia naruszenia prawa75.
Zgodnie z art. 1 pkt 7, Rzecznik ma prawo zlecać przeprowadzanie badań oraz sporządzanie ekspertyz i opinii. Do Rzecznika będzie należało określenie przedmiotu badań, ekspertyz i opinii oraz podmiotów, do których się zwróci o ich przeprowadzenie bądź sporządzenie76.
Przyjąć jednak należy, że Rzecznik może zwrócić się do podmiotów zewnętrznych, gdy zajęcie
przez niego stanowiska w określonej sprawie wymaga koniecznych wiadomości specjalnych,
których pozyskanie w wyniku pracy Biura Rzecznika Praw Dziecka nie byłoby możliwe lub
sprawiałoby nadmierne utrudnienie dla jego działalności77.
Przepis art. 10a ust. 1 ustawy wyposaża Rzecznika do wystąpienia do właściwego
organu, organizacji lub instytucji, które powinno wskazywać, jakiego działania z ich strony Rzecznik oczekuje. Wystąpienie nie musi dotyczyć konkretnego naruszenia praw
dziecka, jednak w tym wypadku należy wskazać, jakie naruszenia praw dziecka Rzecznik
stwierdził oraz przedstawić dowody i argumenty uzasadniające taką ocenę. Organ, organizacja lub instytucja, do której zwrócił się Rzecznik, ma obowiązek podjęcia sprawy przez
niego skierowanej. Obowiązek podjęcia nie może jednak oznaczać, że adresat wystąpienia
Rzecznika jest zobligowany podjąć działania postulowane przez Rzecznika. Jest on jednak
w obowiązku niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu dni, poinformować
Rzecznika o podjętych działaniach lub zajętym stanowisku78.
Ustawodawca w art. 11 ust. 1 nałożył na Rzecznika zadanie przeciwdziałania brakom skutecznej ochrony praw i dobra dziecka oraz usprawnienia trybu załatwiania spraw
w tym zakresie79.
Ponadto, Rzecznik domaga się interwencji prawodawczej zawsze po przeprowadzeniu gruntownego badania obowiązującego prawa, po przeprowadzeniu studiów nad jego
funkcjonowaniem w praktyce społecznej i analizie wniosków składanych do niego przez
obywateli i ich organizacje, często poprzedzanych debatami, konferencjami lub seminariami80. Przepis art. 11a ustawy nakłada na niego obowiązek współdziałania z podmiotami
spoza systemu organów władzy publicznej. Chodzi tu o stowarzyszenia, ruchy obywatelskie, inne dobrowolne zrzeszenia i fundacje działające na rzecz ochrony praw dziecka81.
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Zob. tamże. Por. szerzej: www.msz.gov.pl/ (1.04.2016 r.), Tłumaczenie Protokołu Stambulskiego na język polski. Protokół Stambulski, czyli "Podręcznik skutecznego badania i dokumentowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania”, stanowi oficjalny dokument Organizacji Narodów Zjednoczonych.
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Zob. tamże. Czytaj więcej: Projekt JUST/2012/FRAC/AG/2755, „Europejska współpraca sądowa w praktyce sądów krajowych dotyczącej praw podstawowych - Niewykorzystany potencjał
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(EUI) z siedzibą we Florencji w okresie styczeń 2013-czerwiec 2014.
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IV. Polska Ojczyzną Praw Dziecka.
Młodociani, małoletni uważają, że w ujęciu indywidualnym odpowiedzialność za
poszanowanie praw dziecka spoczywa w głównej mierze na rodzicach i nauczycielach, zaś
w ujęciu ogólnym — na „państwie”82. Najważniejsze jest aby dorośli szanowali prawo
dzieci do bycia dziećmi. W styczniu 2016 r. RPD objął honorowym patronatem 20 przedsięwzięć, których cele związane są ściśle z ustawowymi zadaniami Rzecznika Praw Dziecka. Każdego roku RPD wspiera ponad 200 takich wydarzeń83. Na przełomie 2015/2016
roku do Rzecznika Praw Dziecka zgłaszane były sprawy dotyczące m.in.: niezapewnienia
właściwej opieki medycznej, w odbudowie lub uzdrowieniu relacji rodzic – dziecko, o
pomoc dla małoletnich matek przebywających w placówkach resocjalizacyjnych, o zapobieganiu stygmatyzacji dzieci w pieczy zastępczej, o trudnej relacji uczeń - nauczyciel84.
Na przełomie 2015/2016 roku Rzecznik Praw Dziecka zrealizował następujące projekty m.in.: Równe szanse w edukacji dla dzieci z dysfunkcją wzroku; Resocjalizacja nieletnich Niemców w Polsce pod lupę; Do TK ws. wolności osobistej nieletnich; Dzieci „w
drodze” też mają prawa; Matka z dzieckiem również w placówce resocjalizacyjnej; Monitoring w placówkach nie zastąpi wychowania; Konkurs „Nauczyciel-Mediator” im. Joanny
Kubiak, zorganizowany przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej; Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem; O prawie rodziców do uczestniczenia w procesie
edukacji dziecka; Przedszkolaki też znają prawa dziecka; Kurator rodzinny – więcej niż
bierny obserwator; Pamiętając o Irenie Lendlerowej; W Brukseli o prawach dziecka „za
kratami”; W Sejmie o projekcie ustawy „Rodzina 500+”; Dzieci za długo w szpitalach
psychiatrycznych; Z Duńczykami o rodzicielstwie zastępczym; Rodzice podróżujący z
małymi dziećmi na przejściach granicznych podczas odprawy; Schronisko dla bezdomnych to nie miejsce dla dziecka; Pytania o bezpieczeństwo dziecka podczas porodu; Solaria nie dla dzieci; Potrzebna Strategia Walki z Próchnicą wśród Dzieci; Książeczka zdrowia dziecka znów obowiązkowa; Opinia o projekcie ustawy 500 plus85.
Wykaz wydarzeń objętych honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka w
styczniu 2016 r.: V Międzyszkolny Konkurs "Świat na TAK! - Prawa dziecka" – Słupsk;
Program „VitaMenu – Twój program żywieniowy”; Program "Cybernauci – kompleksowy
projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci"; IV Dziecięca Konferencja Naukowa – Astrid Lindgren Dzieciom – Gliwice; XX Jubileuszowe Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe – Mikołów; Edukacyjny program „1000 pierwszych dni
dla zdrowia”; Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawo i Wychowanie" – Kraków;
Największa w Polsce wystawa budowli z klocków Lego – Szczecin; IX Ogólnopolska
Konferencja „Ostrożnie-dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci” – Warszawa;
XIII edycja Konkursu dla Telewizji Lokalnych „To nas dotyczy” – Warszawa; Inicjatywa
"Dzień Bezpiecznego Internetu" – Warszawa; Ogólnopolski cykl konferencji "Integracja
dla edukacji. Wsparcie nauczyciela w pracy z dzieckiem z dysfunkcjami w placówce ogólnodostępnej"; XXII Targi Wydawców Katolickich – Warszawa; Konferencja „Uchodźcy i
migranci w Polsce – wyzwania społeczno-kulturowe, pedagogiczne, etyczne” – Warszawa;
IV Wielka Akcja Poboru Krwi pod hasłem „Twoja Krew – Moje Życie” – Grudziądz; III
Festiwal Zespołów Dziecięcych "Piosenka, uśmiech i my" – Warszawa; Konkurs „Piórko
2016. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci”; II edycja projektu "Przedszkolaki na
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Uniwersytecie" – Poznań; VI edycja ogólnopolskiej Akcji Dzieci-Dzieciom oraz finał Bajkowego Festiwalu Teatralnego Dzieci-Dzieciom – Warszawa; Konferencja naukowa
"Oswoić Autyzm – Oswoić Społeczeństwo" – Warszawa86. Rzecznik Praw Dziecka wspiera starania Fundacji ITAKA oraz Fundacji Dzieci Niczyje i inne87.
V. Rzecznik Praw Dziecka przeciwko krzywdzeniu dzieci.
Do Biura RPD napływają informacje o trudnej sytuacji dzieci przebywających w
szpitalach psychiatrycznych z powodu braku miejsc w placówkach specjalistycznych. W
skrajnych przypadkach taki nieuzasadniony pobyt dziecka w szpitalu liczy się już nie tylko
w miesiącach, ale i latach88. Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniach zwraca się z prośbą
o analizę problemu i podjęcie pilnych działań zmierzających do utworzenia regionalnych
placówek opiekuńczo-terapeutycznych, które zapewnią opiekę dzieciom wymagającym
specjalistycznego wsparcia, a w przyszłości - pomoc dla ich opiekunów89. Kilka lat przebywają dzieci na oddziale psychiatrycznym bez wskazań medycznych. To łamanie praw
dziecka do opieki i wychowania w rodzinie, które zaburza ich rozwój i poczucie bezpieczeństwa, narusza też godność człowieka – uważa RPD i apeluje do Marszałków województw o tworzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych90.
Powiaty próbują rozwiązywać ten problem umieszczając dzieci w dostępnych im
placówkach, nieprzygotowanych do udzielenia im odpowiedniej pomocy, często położonych z dala od specjalistów. W efekcie - trafiają one ponownie do szpitala91. Przykładem
wskazującym, jak ogromne znaczenie ma udzielenie dziecku skutecznej pomocy we właściwym czasie, może być sprawa małoletniego, u którego zdiagnozowano Zespół Aspergera, Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi ADHD, zaburzenia osobowości oraz mieszane zaburzenia zachowana i emocji92.
Chłopiec od 6. roku życia był leczony psychiatrycznie. Wielokrotnie przebywał na obserwacji w różnych oddziałach psychiatrycznych. Mimo to umieszczono go w rodzinie zastępczej stworzonej przez jego babcię — osobę starszą i niewydolną wychowawczo. Problemy chłopca na tyle się pogłębiły, że sąd rodzinny w 2013 roku postanowił. że do czasu
znalezienia miejsca w placówce specjalistycznej chłopiec zostanie umieszczony w szpitalu
psychiatrycznym. Chłopiec przebywa tam do dziś (w marcu 2016 roku skończy 18 lat)93.
Opinią publiczną wstrząsnęła tragiczna śmierć Marka, ucznia VI klasy szkoły podstawowej, który popełnił samobójstwo w Pogotowiu Opiekuńczym w Gdańsku Wrzeszczu
z powodów wyżej przytoczonych. Te i inne tragiczne sytuacje wymagają poważnej dyskusji na temat opieki nad dziećmi wymagającymi specjalistycznego wsparcia94.
Rzecznik Praw Dziecka zwraca również uwagę na obecne przepisy Kodeksu karnego, które wyłączają spod instytucji zatarcia skazania wyłącznie sprawców skazanych na
bezwzględne kary pozbawienia wolności za popełnienie przestępstw przeciwko wolności
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seksualnej i obyczajności na szkodę małoletnich poniżej 15 roku życia. Rzecznik stoi na
stanowisku, że konieczne jest rozszerzenie dyspozycji art. 106a Kodeksu karnego o sprawców, wobec których orzeczono kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem
ich wykonania oraz rozszerzenie katalogu przestępstw wskazanych w powyższym przepisie o przestępstwa przeciwko małoletnim popełnione z użyciem przemocy95.
Minister Sprawiedliwości nie przychylił się do tych zmian96.
W 2014 roku zgłoszono do Rzecznika Praw Dziecka ogółem 5 662 sprawy związane
z ochroną przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz
innym złym traktowaniem97. Rzecznik zwraca się do organów i instytucji o podjęcie działań lub udzielenie informacji w sprawach dotyczących m.in.: przemocy seksualnej, przemocy rówieśniczej, zaniedbywania i przemocy w środowisku domowym, przemocy wobec
dzieci w szkołach, przedszkolach, żłobkach oraz innych formach opieki, przemocy w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, przemocy w placówkach o charakterze wychowawczym, socjoterapeutycznym, i resocjalizacyjnym, naruszania prawa do
prywatności, rozpowszechniania w mediach, w tym w Internecie, treści zakłócających
prawidłowy rozwój dziecka, wykorzystywania dzieci do żebractwa, ochrony dzieci przed
treściami niedostosowanymi do ich rozwoju psychofizycznego, przemocy instytucjonalnej98. Zgłaszane są do Rzecznika Praw Dziecka, sprawy indywidualne99.
Polska została doceniona – obok Szwecji, Austrii, Niemiec, Finlandii, Holandii – jako przykład dobrej praktyki za wprowadzenie całkowitego zakazu bicia dzieci. Rzecznik
Praw Dziecka w 2013 roku zainicjował kampanię społeczną „Reaguj na przemoc wobec
dzieci. Masz prawo”, mającej na celu zmianę biernych postaw wobec aktów krzywdzenia
dzieci i zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy100.
Zwracając uwagę na stan przestrzegania praw dziecka w Polsce, wartym podkreślenia jest fakt, że w 2014 roku Polska po raz kolejny została wyróżniona w raporcie Global
Initiative to End All Corporal Punishment of Children, powstałym na podstawie ogólnoświatowego badania dotyczącego przemocy wobec dzieci, przeprowadzonego przez Sekretarza Generalnego ONZ101.
Zakończenie
„Krzywdzenie dzieci trwa tak długo, jak trwają dzieje ludzkości. I mimo zmieniających się postaw etycznych i prawnych wobec bólu i cierpienia dziecka, krzywdzenie dzieci
jest problemem i dzisiaj. Wiemy, że nie wszystkie dzieci żyją w szczęśliwych rodzinach i
na swojej drodze życiowej spotykają nie tylko samych dobrych i życzliwych ludzi”102.
Należy monitorować sytuację większości dzieci wymagających szczególnej troski
(dotyczy to domu rodzinnego, szkoły i innych miejsc), przy silnym wsparciu służb socjalnych103. Dzieci, które tego potrzebują, powinny otrzymywać w szkole większe wsparcie
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psychologiczne, w szczególności uczestniczyć w grupach wsparcia i terapii dla ofiar prześladowania104. Szkoły mogłyby organizować różne dni tematyczne, na przykład dni rosyjskie itp. Należy szerzej informować o istniejących telefonach zaufania dostępnych dla
dzieci oraz rzeczniku praw dziecka. Powinno się organizować kampanie informacyjne dla
rodziców dotyczące szkód, jakie może wyrządzić zaniedbanie, krzywdzenie dzieci105. Zabieranie dziecka z domu rodzinnego i umieszczenie go w placówce zastępczej powinno
być środkiem ostatecznym i kluczowe przy tym powinny być wcześniej przeprowadzane
rozmowy, spotkania z psychologami, porady jak rozwiązać kryzysową sytuację.
Streszczenie
Każde dziecko, któremu dzieje się krzywda, może liczyć na pomoc Rzecznika Praw
Dziecka106. W Polsce dzieciom przysługuje szereg praw o charakterze cywilnym, socjalnym, kulturalnym107. Rzecznik Praw Dziecka stawia dobro dzieci na pierwszym miejscu.
Wyróżnia się wysokim autorytetem ze względu na walory moralne i wrażliwość społeczną.
Gotowy by przeciwdziałać krzywdzie, łamaniu podstawowych praw i interesów dzieci,
działa bez względu na zagrożenie interesów własnych108. Rzecznik Praw Dziecka działa z
poszanowaniem Konstytucji RP, międzynarodowych konwencji i zaleceń w sprawie
ochrony dziecka i rodziny, Konwencji o Prawach Dziecka oraz Europejskiej Konwencji o
Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Respektuje podstawowe prawa dzieci, upowszechnia ich znajomość, ujawnia ich naruszanie w życiu rodzinnym i społecznym, dba o wyrównywanie szans w rodzinach o trudnej
sytuacji życiowej109. Ustawodawca powinien dążyć do wyposażenia Rzecznika w większe
kompetencje i szersze uprawnienia. Ponadto, należy doprecyzować przepisy ustawy o RPD,
żeby z niej jasno wynikało, czy Rzecznik Praw Dziecka obejmuje opieką również dzieci z
rodzin nie będących obywatelami polskimi, a znajdującymi się pod władzą Rzeczypospolitej
(cudzoziemcy), które znajdują się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej110.
Słowa kluczowe: Rzecznik Praw Dziecka, ochrona praw dziecka, przestrzeganie
praw dziecka, dzieci cudzoziemców.
Abstract
Possibilities and limits of efficient operation of the Ombudsman for Children.
Every child, for which injustice is happening, can have a Ombudsman children's
rights for the help. In Poland, children are entitled to a number of rights of civil, social,
cultural. Children's Ombudsman puts the welfare of children in the first place. There are
high prestige due to the moral values and social sensitivity. Ready to counteract injustice,
violation of basic rights and interests of children, it works regardless of the threat to the
interests of their own.
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The Ombudsman for Children works with respect for the Constitution, all provisions
relating to children's rights and international conventions and recommendations on the
protection of the child and the family, the Convention on the Rights of the Child and the
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
Respects the fundamental rights of children, promotes their knowledge, reveals their violation in family and social life, ensures equal opportunities in families with a difficult situation. The aim should be to equip the Ombudsman in greater power and more rights. Also,
you should clarify the provisions of the Law on Ombudsman for Children, that it became
clear that the Ombudsman for Children takes care also of children from families who are
not Polish citizens, and which are under the authority of the (foreigners), which are located
within the Polish Republic.
Keywords: Children's Ombudsman, protection of children's rights, the rights of the
child, the children of foreigners.
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Ola Kubiak

Młodość czy dojrzałość - co jest wartością we współczesnym świecie?
Wstęp
Czasy współczesne przyniosły, w porównaniu do poprzednich stuleci, wielkie i
gwałtownie postępujące zmiany w jakości życia, technologii, medycynie, świadomości a
co za tym idzie – także w kulturze i obyczajowości człowieka. Nastąpiło wiele procesów
globalizacyjnych, zmieniła się rzeczywistość w niemal każdej dziedzinie życia człowieka.
Komunikacja odbywa się głównie za pomocą zdobyczy technologii, zmienił się model
funkcjonowania w społeczeństwie wszystkich grup rozwojowych, od dzieci począwszy, na
osobach starszych skończywszy. Jeszcze 50 lat temu obowiązywały inne zwyczaje odnośnie obyczajowości, stereotypów. Zmieniło się tempo życia, a świat przypomina obecnie
globalną wioskę1, w której nikt nie jest obcy, a kultury i obyczaje są ze sobą wymieszane,
jakby wrzucone do jednego, olbrzymiego tygla z ludzkością. Co za tym idzie wyzwania,
jakie niesie ze sobą współczesność są zupełnie inne i nieporównywalne z doświadczeniami
i wyzwaniami dotyczącymi poprzednich epok. Miejsce osób młodych i starych zmieniło
się. Kiedyś osoba starsza była postrzegana jako autorytet, osób starych było mało, gdyż
ogólny wiek życia był krótszy. Nie było technologii umożliwiających zapisywanie i przekazywanie wiedzy, więc była ona elitarna, należała do nielicznych. Starsi przekazywali
swoją wiedzę i doświadczenia młodszym. Dziś wiedza jest ogólnodostępna, na pozór
młodsi za sprawą nowych technologii mają większy do niej dostęp niż starzy. To starsi
uczą się od młodych jak obsługiwać smartfona, korzystać z Internetu. Częściej są postrzegani jako grupa słabsza, niedołężna niż orędownicy mądrości czy autorytet.
1. Starość kontra młodość
Każdy z etapów rozwojowych niesie ze sobą inne możliwości, inne zadania oraz
niesie możliwość rozwinięcia i wykształcenia określonych przymiotów. Nie ulega wątpliwości, że zadania rozwojowe młodych i starszych różnią się. Młodzi mierzą się z innymi
wyzwaniami. Są nastawieni na zdobywanie samodzielności, niezależności, muszą zbudować swoją tożsamość. Ponieważ są na początku swojej życiowej drogi, na poziomie biologicznym ich ciało funkcjonuje zupełnie inaczej, niż ciało osób starszych. Mają wysoki
metabolizm, dużo energii, duże zapotrzebowanie na stymulację, potrzebują być aktywnymi, są towarzyscy. Budują swoją wiedzę, budują rodzinę, umiejętności społeczne, komunikacyjne, zawodowe. To rozwój w każdej dziedzinie życia. Wartością młodych jest ich
elastyczność poznawcza, zdolność podejmowania ryzyka, spontaniczność, wytrzymałość,
wysoka aktywność podejmowana na każdej z płaszczyzn. To osiąganie, jednostkowe, materialne, pozycji społecznej. Natomiast okres starości rozpatrywany jest najczęściej w kontekście utraty. Ludzie wraz z u pływem lat i postępowania procesów starzenia się tracą
urodę, zdrowie, siłę, wytrzymałość. Utrata następuje również na płaszczyźnie społecznej –
pozycji zawodowej, statusu materialnego. To czas przejścia na emeryturę i stopniowego
wycofywania się z życia publicznego. W końcu następuje utrata znajomych, utrata partnera, człowiek musi się zmierzyć z własną śmiertelnością oraz śmiertelnością równolatków,
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kolegów i koleżanek. Należy się oswoić z myślą o ograniczeniach własnej cielesności i o
zbliżającym się krańcu życia, nauczyć funkcjonować w nowej dla siebie rzeczywistości2.
2. Ciało w kulturze młodości
To, w jaki sposób postrzegany jest człowiek oraz poszczególne okresy jego życia w
dużej mierze zależy od kultury i obyczajowości, w jakiej się ukształtował. To kultura wyznacza miejsce w społeczeństwie zarówno starym jak i młodym, to ona sprawia, że postrzegamy starość jako coś pożądanego i niosącego wiele zaszczytów oraz szacunek lub
jako ten okres w życiu, w którym jednostka jest użyteczna na tyle, na ile jest w stanie jeszcze służyć społeczeństwu. To kultura wyposaża nas w stereotypy oraz przypisuje konkretnym okresom rozwojowym konkretne atrybuty. W naszej europejskiej kulturze to młodość
i wiek produkcyjny kojarzony jest z korzyściami i wartością. Starość postrzegana jest jako
czas wycofywania się z życia publicznego, bycia bezproduktywnym i niedołężnym, a także
czas bycia ciężarem dla młodych3. Kultury wschodnie i mniej rozwinięte cywilizacyjnie
postrzegają starych ludzi jako mędrców, bez których młodzi nie mają szans na rozwiązanie
skomplikowanych i trudnych problemów życiowych, gdyż brakuje im wiedzy, mądrości i
doświadczenia.
Kraje wysoko ucywilizowane przeżywają natomiast ponowoczesność, jako epokę
wysokiej, wręcz nadmiernej estetyzacji i egzaltacji jako dążenie do jak najsilniejszego
wzmocnienia przeżywania świata, związanego z przeżywanie estetycznej przyjemności.
Ciało pozostaje w centrum zainteresowania ponowoczesności oraz panującej w niej gloryfikacji młodości. To, co jest piękne i estetyczne (według kanonów, jakie wyznacza młodość) ma rację bytu w przestrzeni publicznej. To, co nie jest estetyczne, jest marginalizowane, niezauważane, wręcz przeźroczyste.4 Estetykę kształtują obrazy. Ważne jest to, co
jest widoczne na pierwszy rzut oka, nie należy dopatrywać się głębi ani ukrytych znaczeń.
Ciało w takim ujęciu przestaje być własnością prywatną, intymną przestrzenią każdej jednostki. Ciało jako najbardziej widoczna warstwa stało się własnością publiczną, jako wizerunek jest ważną informacją o pozycji w społeczeństwie a także (domniemanych) cechach
osobowości jednostki oraz odniesionym przez nią, (bądź nie), sukcesie. Media promują i
narzucają poszczególne elementy piękna: szczupłe, jędrne i umięśnione ciało o określonym
kolorycie, bez skaz oraz owłosienia. Skóra jędrna i błyszcząca, bez żadnych skaz i śladów
– na przykład przebytego porodu czy choroby. Twarz bez zmarszczek, plam, obwisłości,
włosy błyszczące bez oznak siwizny. Ciało jest więc nie tylko ważną informacją o jego
właścicielu, ale konsumentem i przepustką do społeczeństwa, bycia zauważanym i akceptowanym. To swoiste, przedsięwzięcie, projekt5. Takie dbanie o wygląd, aby sprostać wymaganiom, wymaga trudu, stosowania odpowiednich kosmetyków, poddawania się zabiegom kosmetycznym lub medycyny estetycznej, ćwiczeń fizycznych, liczenia kalorii, stosowania odpowiedniej diety itd. przemysł medyczny i kosmetyczny oferuje niezliczoną
ilość produktów opóźniających lub maskujących starzenie się6. Wymogi dotyczące odpowiedniego makijażu, ubioru, fryzury i wyglądu muszą zostać wypełnione pod groźbą usu2
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nięcia z przestrzeni publicznej, stania się niewidocznym, transparentnym7. Ciało nieustannie poddawane jest ocenie, wystawione jest na nieustanny ogląd. Oceniany jest również
jego właściciel, co nakłada obowiązek nieustannego dbania, ukrywania defektów. W przestrzeni publicznej nie ma bowiem zgody na brzydotę, ułomność, chorobę. Są one ukrywane lub pokazywane co najwyżej w migawkach wiadomości lub programów publicystycznych. Szczególnie dotknięte takimi standardami są kobiety, które na ogół istnieją w świadomości publicznej albo jako matki (czyli postrzegane są poprzez swoje zdolności reprodukcyjne oraz macierzyństwo) albo jako obiekt pożądania i zainteresowania mężczyzny.
Są zauważane poprzez własną atrakcyjność8. W takim ujęciu kobieta starzejąca się nie ma
zbyt wielu atutów do zaoferowania społeczeństwu, które nie chce patrzeć na człowieka
jako na spójną całość, a jest zainteresowane jedynie wymiarem zewnętrznym. Ponieważ
zachowanie młodości to obowiązek kobiety, starość jest w tej perspektywie postrzegana
jako patologia, zaniedbanie, swoisty problem. Naturalnie starzejące się ciała nie są godne
pokazywania w massmediach, są bowiem niepokojące i przypominające o ograniczeniach,
jakim wszyscy podlegają. Gdy ciało wymyka się spod kontroli, stanowi zagrożenie – należy więc je jak najszybciej zdyscyplinować, doprowadzić do pierwotnego, młodego wyglądu9. Bauman porównuje ten proces do bycia ogrodnikiem – tylko i wyłącznie ogrodnik,
który jest dobry lub zły, odpowiada za to, czy jego ogród porasta chwastami, czy jest piękny i kwitnący. W sytuacji dbania o ciało, mamy do czynienia z ogródkiem i ogrodnikiem w
jednej osobie10. Wizerunek przestał być zatem kwestią indywidualnego wyboru, a stał się
rodzajem obowiązku i przymusu. Powoduje to odczuwanie naturalnych i zgodnych z fizjologią zmian zachodzących w starzejących się ciałach, jako coś wysoce niekomfortowego.
Człowiek jest całością, biopsychospołeczną, duchową. Sprowadzanie jego istnienia i funkcjonowania w świecie do cielesności stawia go w bardzo kłopotliwej sytuacji. Zmiany w
ciele budzą niepokój i chęć powstrzymania ich, nawet najpilniej wypełniane rytuały pielęgnacyjne nie są w stanie powstrzymać naturalnych procesów, a wymogi zachowania młodego status quo powodują cierpienie oraz rozdarcie pomiędzy nieuchronnością własnej
cielesności a pragnieniem pozostania atrakcyjnym. Zaprzeczanie starości powoduje uczucie zagubienia, nieadekwatności własnej osoby, niesprawiedliwości, brzydoty. Stosowana
nomenklatura wzmaga i nasila to poczucie, ponieważ zewsząd słychać o „walce ze
zmarszczkami”, „usuwaniu objawów starzenia się”, „wypowiadaniu wojny zmarszczkom”
itd. Te bardzo agresywne sformułowania godzą w posiadaczki „zepsutych” ciał, negując
ważną ich część. Wywołuje to lęk i niepokój, zamiast promować samoakceptację oraz
powoduje, że starość staje się w przestrzeni publicznej niewidzialna11. Jak zauważa Bois,
aby przywrócić tą zachwianą równowagę i sprawić, żeby seniorzy byli w przestrzeni publicznej zauważani, stosuje się nomenklaturę związaną z młodością i jej atrybutami. Zamiast „starość”, mówi się „druga młodość”, „trzecia młodość”, „trzeci wiek”. „Prawdziwą” starość przesunięto w ten sposób aż do okolic osiemdziesiątego roku życia12. Podobną
nomenklaturę stosuje się w publicystyce oraz informacjach dotyczących osób starszych,
mówi się że mają „młode umysły”, „wigor i młodość”, są „młodzi duchem”. W takim ujęciu przypisanie atrybutów młodości wybrzmiewa jako komplement. Nikt nie mówi o wy7
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jątkowo inteligentnych lub mądrych młodych ludziach, że mają „stare umysły” w formie
komplementu. Przymiotnik „stary” oznacza bowiem gnuśny, niemodny, nie na czasie itd.
Wartością jest więc niewątpliwie młodość, i tylko poprzez nią można przydać wartość
starości, zaprzeczając starości i definiując ją poprzez młodość. Starość „młoda”, czyli taka,
która „udaje” młodość jest pożądana. Stanowi to wyzwanie dla starzejących się osób, gdyż
aby zasłużyć na miano „młodzi duchem” powinny one być pełne wigoru, twórcze, pomysłowe i nowoczesne. Natomiast naturalnym etapem rozwojowym jest wtedy stopniowe
wyciszanie, zapotrzebowanie na mniejszą ilość bodźców, mądrość oraz wewnętrzny spokój, skierowanie się w stronę duchowości.
Zmiany w ciele są jednak ważnym elementem zmian zachodzących podczas procesu
starzenia się. Dubas podkreśla, że stosunek do własnego ciała jest bardzo indywidualnym
procesem i najlepiej jest, gdy obraz ciała jest uwewnętrzniony przez samą osobę starszą, a
nie narzucony z zewnątrz. Wtedy cielesność staje się wartością, narzędziem transcendencji
i duchowości oraz pozwala dobrze się poczuć we własnej skórze13.
3. Zagrożenia związane z negatywną stereotypizacją i ageismem
Negatywne postrzeganie starości oraz osób starszych powoduje zagrożeniem takimi
niepokojącymi zjawiskami, jak ageism, negatywna stereotypizacja, gerontofobia.
Stereotyp to struktura poznawcza, rodzaj uproszczonego schematu utrwalonych
przekonań, które ma jedna grupa społeczna w stosunku do innej grupy społecznej. Stereotypy pozwalają w krótkim czasie oceniać jednostkę, gdyż zestaw cech lub ich brak przypisany konkretnej grupie przekłada się na wszystkie osoby do grupy należące. Oczywiście
stereotypy często są krzywdzące i mylące, jednak ułatwiają zaoszczędzenie energii poprzez szybkie poznanie i zrozumienie otoczenia14. Nie jest wtedy konieczne poznawanie
wszystkich należących do grupy jednostek aby zweryfikować posiadane przez nie cechy.
Cechy przypisuje się, ponieważ stereotyp funkcjonuje jako twór świadomości i jako taki
porządkuje rzeczywistość15. Pozytywne stereotypy, dotyczące starszych ludzi to na przykład stereotyp „babci”, czyli osoby mądrej, ciepłej, życzliwej, doskonale znającej przepisy
kulinarne na wyśmienite potrawy oraz mającej sposoby na uciążliwości typu plamy, ból
brzucha itd. „Babcia” dba o rodzinę, która jest dla niej najważniejsza, nie myśli o sobie. W
przypadku mężczyzn mamy do czynienia ze stereotypem „eksperta”, człowieka, który ma
wiedzę i majątek. Jednak więcej stereotypów związanych z tą grupą wiekową jest zdecydowanie negatywnych. Ludzie starzy są postrzegani jako marudni, mało postępowi, nieradzący sobie, mało twórczy, powolni, schorowani i zapominający. Tego rodzaju postrzeganie społeczne może prowadzić do gerontofobii, czyli lęku przed starością i osobami starszymi. Kultura młodości kieruje swoją ofertę głównie do ludzi młodych. To młodzi są
odbiorcami ofert rozrywki, mody, medycyny itd. Ludzie starsi natomiast są w tej ofercie
pomijani, jedyną prężnie rozwijającą się dziedziną skoncentrowaną na starszych kobietach
to dział medycyny estetycznej. Pozostała oferta, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, fitness,
kina, koncertów czy innego rodzaju rozrywek jest przeznaczona dla seniorów w szczątko-
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wej postaci. Zjawisko dyskryminowania ludzi ze względu na wiek nazywa się ageismem16
i obejmuje również pomijanie osób po 45 roku życia w sytuacji rekrutacji do pracy.
Negatywne stereotypy dotyczące starości są aktywnie podtrzymywane i generowane
przez przekaz medialny, na przykład reklamy. Obszary, w których umieszczane są tu osoby starsze to głównie problemy do rozwiązania lub kuchnia. Obszar kuchni lub kulinariów
odwołuje się do stereotypu „babci”, jako autorytetu w dziedzinie dbania o dom i rodzinę.
„Babcia” funkcjonuje w świadomości społecznej jako osobna marka, gwarantująca wysoką
jakość oraz naturalność produktów („szynka babuni”, „nalewka babuni”, „sposoby babuni”). Obszar problemów to głównie problemy natury medycznej, zwłaszcza te nieprzyjemne i wstydliwe. Mamy więc do czynienia z reklamami pieluch dla osób starszych nietrzymających moczu, reklamami preparatów na problemy trawienne takie jak boląca wątroba
czy wiatry oraz preparaty wzmagające potencję. Ale liczne problemy medyczne to nie są
jedyne problemy, z którymi borykają się według massmediów ludzie starsi. Kolejny typ
reklam, w których wykorzystuje się wizerunek osób starszych to reklamy kredytów, pożyczek i parabanków oraz firm ubezpieczeniowych. Osoby starsze są przedstawiane jako
potrzebujące pieniędzy na spełnianie marzeń swoich dzieci lub wnuków albo na własny
pogrzeb. To kolejny sposób na to, aby sprowadzić starość do kłopotliwej cielesności oraz
podkreślić zbliżające się odejście17.
Zjawiska takie jak ageism, gerontofobia czy negatywna stereotypizacja mają swoje
źródło w sprowadzeniu starości tylko do procesów zachodzących w ciele. A przecież starzenie się to skomplikowany i wielowymiarowy proces, zachodzący na płaszczyźnie społecznej, rozwojowej, biologicznej, psychicznej, osobowościowej i duchowej. Tylko potraktowanie człowieka jako całości może przynieść realne spojrzenie na starszych ludzi jako
wartościowe dla społeczeństwa jednostki.
4. Wartość w starości
Poprzez asymilowanie się do zmian zachodzących w ciele i w psychice, osoby starsze moją możliwości rozwojowe niedostępne w innych fazach rozwojowych cyklu życia
człowieka. Procesy myślowe seniorów ulegają zmianie, w porównaniu do osób młodych,
osoby starsze w swoich procesach myślowych są dokładne, bardziej rozsądne, analizują
problem z wielu perspektyw18. W stosunku do poprzednich okresów rozwojowych zwiększa się udział myślenia relatywistycznego, umożliwiającego w sytuacji sprzecznych systemów wiedzy dokonanie takiej subiektywnej selekcji informacji, które doprowadzą do
spójnych wewnętrznie i logicznych wyborów. Zwiększa się również udział myślenia kontekstualno – dialektycznego, które umożliwia dostrzeganie sensu w całości, zbieranie informacji na poziomie metapojęciowym oraz dostrzeganie całości procesu. Tendencji
zwyżkowej ulega inteligencja skrystalizowana, czyli ta, która opiera się na nauce w toku
doświadczeń. Osoby starsze stosują operacje postformalne, co umożliwia osiągnięcie jedności pomiędzy sferami poznania logiczno – rozumowego i intuicyjno – emocjonalnego.
Emocje nie są podporządkowane intelektowi, a rozwój ma charakter horyzontalny i zmierza do równowagi, uzyskania wglądu, harmonii i transcendencji, która jest najwyższą for16

TD. Nelson., Ageism and discrimination, [w:] Birren J. (red.) Encyclopedia of Gerontology,
San Diego 2007
17
A. Stefaniak-Hrycko., Starość w reklamie telewizyjnej – śmieszy czy przeraża, Nowiny Lekarskie, 2012, t 81, 1, str. 89-9
18
A. Scharlach., Robinson B., Curriculum Module on the Aging Process University of California, http://garnet.berkleley.edu/ageing/ModuleProcess.html
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mą poznania19. Możliwe jest zintegrowanie wielu lat przeżyć, doświadczeń, przewartościowania swoich celów i wartości, a w efekcie zobaczenia rzeczy w ich prawdziwej istocie. Osoby starsze w naturalny sposób wycofują się z zainteresowania wartościami materialnymi takimi jak pomnażanie dóbr, a skłaniają się w stronę głębokiego przeżywania
rzeczywistości, bycia w „tu i teraz”, refleksji duchowej oraz kontemplowania życia i jego
sensu20. Ukoronowaniem tego okresu rozwojowego jest osiągnięcie mądrości, pojmowanej
jako uzyskanie nie tylko wyjątkowej wiedzy, ale i wysokiego poziomu samoświadomości,
a co za tym idzie dojrzałość, pogodę ducha, świadomość przemijania a także świadomość
swojego miejsca w świecie, zgodę na własne życie, wewnętrzny spokój. Mądrość ludzi
starszych obejmuje bowiem nie tylko nabywanie wiedzy eksperckiej dotyczącej konkretnego obszaru życia, ale również tzw. mądrości życiowej. Można ją scharakteryzować poprzez zdolność koncentrowania się na istotnych i ważnych aktywnościach, zamiast rozpraszania energii, wybór odpowiedniej do problemu strategii działania, wiarę w przychylność
świata, dostępność zasobów, umiejętność uczenia się na własnych błędach, a także głębokie zrozumienie ludzkiej natury oraz prawdziwej natury rzeczy i zjawisk, umiejętność nie
kierowania się złudzeniami i iluzjami, dzielenie się z młodszymi swoim doświadczeniem i
refleksjami. To również zdolność adaptacji do zmieniających się warunków, przewartościowywania swoich celów, zobaczenia kontekstu życia swojego i innych21. Należy jednak
pamiętać, że są to możliwości osiągnięcia rozwoju, natomiast nie każda starsza osoba będzie takie dążenia przejawiała. Również negatywna, roszczeniowa i agresywna postawa
wobec siebie i świata uniemożliwia osiągnięcie rozwoju oraz uzyskanie mądrości transcendentnej.
Młodzi ludzie nie są w stanie osiągnąć takiego poziomu rozwoju ze względu na to,
że ich procesy poznawcze nie są jeszcze na to gotowe oraz poziom ich doświadczenia życiowego jest niewystarczający. Młodzi ludzie, ponieważ są na innym etapie rozwoju, realizują inne zadania oraz inne cele.
Podsumowanie
Nie sposób odmówić wartości żadnej z grup rozwojowych, gdyż każda z nich ma
swoje specyficzne zadania, możliwości i ograniczenia. Jednak nomenklatura współczesnego świata wyraźnie promuje młodość i wyróżnia ją jako wartość, nawet w odniesieniu do
starości. Realia życia współczesnego zdają się tłumaczyć tę tendencję, tempo życia i wyzwania codzienności są naprawdę wysokie. Aby nadążyć za wszystkimi bodźcami, zintegrować sygnały, dostosować swoją aktywność do wielozadaniowości, jakiej wymaga od
nas funkcjonowanie w świecie, trzeba umieć wykorzystywać wszystkie atrybuty młodości
takie jak aktywność, energia, ciekawość świata, pęd do wiedzy, nastawienie na nowoczesność i rywalizację. Jednak zaobserwować można również zmęczenie ciągłymi wyzwaniami. Człowiek poszukuje drogi do własnego wnętrza, duchowości, wartości innych niż
materialne, sensu w życiu. Potrzebuje kontaktu z własnym wnętrzem, zrozumienia samego
siebie. Potrzebuje zatrzymać się na chwilę po to, aby zintegrować swoje emocje, posłuchać
swojej intuicji i przekonać się, czy ścieżka, którą idzie jest tą właściwą. W każdym bowiem wieku jesteśmy istotami duchowymi a brak wyższych wartości jest odczuwany jako
wewnętrzna pustka, rozdarcie i chęć poszukiwania właściwej drogi. Dlatego wartości,
19
Straś-Romanowska, Późna dorosłość. Wiek starzenia się, [w:] Trempała J. (red) Psychologia
rozwoju człowieka, Warszawa 2004
20
S. Steuden., Psychologia starzenia się i starości, Warszawa 2011
21
ibidem
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jakie niosą ze sobą ludzie starsi powinny być uwypuklane i bardziej uwidaczniane w przestrzeni publicznej, jako ważny element rozwoju każdego człowieka. Nowoczesność w
starości jest bardzo ważna, gdyż rzeczywistość tę nowoczesność wymusza poprzez zmiany
cywilizacyjne. Jednak, jak wskazuje Dubas, wartości w starości nie można budować tylko
na nowoczesności, gdyż jest ona zaprogramowana do tego, aby integrować tradycję z postępem oraz budować most pomiędzy pokoleniami22.
Streszczenie
Zmiany we współczesnym świecie niosą ze sobą głębokie przeorganizowanie i przewartościowanie życia zarówno społecznego, jednostkowego jak i rodzinnego. |Panuje kult
młodości, terror piękna, które świadczy o odniesionym, bądź nie, sukcesie. Ciało przestało
być własnością prywatną i obszarem intymnym, a stało się, jako wizerunek, własnością społeczną, ogólnodostępną. Starzenie się jest ograniczane niemal wyłącznie do spraw cielesnych, takich jak utrata urody czy sprawności. W takiej perspektywie osoby starsze stały się
szczególnie podatne na wykluczenie. Zagrożeniem, jakie niesie ze sobą kult młodości, jest
ageizm oraz negatywna stereotypizacja, dotycząca ludzi starszych oraz postrzeganie starości
przez pryzmat utraconej młodości oraz wartości, jakie niesie ze sobą młodość.
Słowa klucze: starość, ludzie starsi, kultura młodości,
Summary
Today's world changes are bringing a profound reorganization and reappraisal in the
social, as well as in the life of a person and familial life. A widespread cult of youth, beauty, and slimness demonstrates how our appearance may indicate how other people perceive
us, and whether we as people may become successful and popular . The body is no longer
a private property and something deeply intimate, but has become a public image and a
social property. Ageing is limited almost entirely to body issues such as the loss of beauty
or loss of mobility. In this perspective older people are specifically vulnerable to exclusion.
A threat posed by the cult of youth, is ageism and negative stereotyping for the elderly, and
the perception of old age through the prism of lost youth and the values posed by youth.
Works key: ageism, older people, aging, youth culture
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Ewa Padechowicz

Rola nauczyciela-doradcy zawodowego w podejmowaniu decyzji edukacyjno- zawodowych ucznia
Wstęp:
Zawód nauczyciela jest misją, pasją, powołaniem, które według leksykonu pedagogiki określane jest jako szczególny rodzaj więzi emocjonalnej i zaangażowania pedagoga,
który powoduje pełnienie przez niego tej roli bez względu na warunki pracy lub stan samopoczucia1. Jeff Jones za skutecznego nauczyciela uważa pedagoga, który ma pozytywny
stosunek do pracy, buduje w klasie przyjemną atmosferę, ma duże oczekiwania co do
przyszłych osiągnięć uczniów, prowadzi lekcję w sposób przejrzysty, dobrze rozplanowuje
czas zajęć, używa różnych metod nauczania, korzysta z pomysłów ucznia i wciela je w
życie2. Nauczyciele według Wojciecha Baryluka są przewodnikami uczniów w procesie
zdobywania wiedzy, są drogowskazami jak również modelami do naśladowania, ich zadaniem jest dawanie uczniom poczucia bezpieczeństwa i redukowanie ich lęku przed oceną.
W szkole jest potrzebny nauczyciel, który jest jednocześnie skuteczny i atrakcyjny dla
uczniów, musi to być także osoba, która potrafi sprzedać swoją wiedzę w ciekawy sposób3.
Nauczyciel to nie tylko nauczyciel poszczególnych przedmiotów, ale również nauczycieldoradca, który ma za zadanie przygotować ucznia do wyboru zawodu, a tu niezbędną jest
współpraca i zajęcia ze szkolnym doradcą zawodowym.
1. Kompetencje współczesnego nauczyciela
Współczesny nauczyciel funkcjonuje w nowej rzeczywistości edukacyjnej i społecznej, musi rozwijać swoje kompetencje, których nie należy mylić z kwalifikacjami.
Mimo ukończenia studiów, kursów, licznych szkoleń może nie dysponować odpowiednimi
umiejętnościami, kompetencjami. Wojciech Baryluk dokonuje kompetencji nauczyciela
na: * specjalistyczne, * dydaktyczne, * psychologiczne4.
Specjalistyczne kompetencje dotyczą wiedzy i umiejętności nauczanego przedmiotu,
przydatne w rozwijaniu tych kompetencji są kontakty z innymi pedagogami. Kładzie się
nacisk by nauczyciel stale uzupełniał swoją wiedzę. Jeżeli nauczyciel ma odwagę przyznać
się, że w jakimś zakresie posiada braki wówczas jego praca z uczniami jest bardziej efektywna, bowiem uczniowie mogą się przyznać, że też coś jest dla nich niezrozumiałe. Natomiast kompetencje dydaktyczne są ściśle związane z przygotowaniem do prowadzenia
lekcji. Najważniejsze jest aby zrealizować wprowadzenie do tematu, rozwinięcie, zakończenie (podsumowanie), istotne tez jest by część lekcji przeznaczyć na powtórzenia i odpowiedzi na pytania.
Kompetencje psychologiczne związane są z motywowaniem uczniów do naukiobejmują także szacunek do innych, sprawiedliwość, otwartości na odmienny punkt widzenia, znajomość własnych mocnych stron, umiejętność wzmacniania ucznia pochwałą za
jego osiągnięcia, zmniejszenie dystansu, spójność komunikacji niewerbalnej i werbalnej,
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W. Baryluk, Efektywność pracy nauczyciela „Edukacja i dialog” 2004, nr 2, s. 27.
F. Szlosek, Rozwój zawodowy nauczyciela „Polityka społeczna” 2014, nr 3, s. 31.
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W. Baryluk,… s. 33.
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W. Baryluk, jw. s. 30.
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aktywne słuchanie, dobrze rozumianą asertywność5. Hanna Hamer wśród kompetencji
psychologicznych wyróżnia także pozytywne nastawienie do ludzi, umiejętność skutecznej
komunikacji, elastyczność w dostosowaniu własnego stylu kierowania do stopnia dojrzałości uczniów, umiejętność kontrolowania stresu6. Profesor Jolanta Szempruch reprezentuje
inny podział kompetencji, wyróżnia:
* kompetencje psychologiczne -związane są z motywowaniem uczniów do nauki,
ingerowanie w zespoły klasowe oraz umiejętność kierowania nimi,
* kompetencje osobiste, na które składają się empatia, otwartość, szacunek do
uczniów, odwaga, asertywność,
* kompetencje interpretacyjno-komunikacyjne- obejmujące umiejętność interpretacji
sytuacji edukacyjnych i dostosowywania do nich stylu porozumiewania się z uczniem,
umiejętność słuchania, mówienia, posługiwania się językiem ciała,
* kompetencje współdziałania; rozwiązywanie sytuacji konfliktowych dzięki negocjacji, współpraca z nauczycielami i jednostkami pozaszkolnymi, które są częścią procesu
edukacyjnego,
* kompetencje kreatywno-krytyczne, które przejawiają się w stymulacji uczniów do
samodzielnego rozwoju, innowacyjności,
* kompetencje pragmatyczne obejmujące skuteczne planowanie, realizacje procesów edukacyjnych,
* kompetencje informatyczno-medialne- dotyczą podstawowych zasad obsługi urządzeń elektronicznych, tworzenia autorskich programów edukacyjnych i udostępnianie ich
w sieci7. Uważam, że spośród wyżej wymienionych kompetencji najistotniejsze mają znaczenie kompetencje psychologiczne, dzięki empatii i wczuciu się w sytuację ucznia można
mu bardziej pomóc i sprostać jego oczekiwaniom.
2. Nauczyciel-doradca a planowanie drogi edukacyjnej
Wielu uczniów nie potrafi dostrzec związku pomiędzy materiałem szkolnym, a wymaganiami przyszłych pracodawców. Kończąc edukację brakuje im umiejętności zawodowych, a także adekwatnej wiedzy o sobie, realistycznych oczekiwaniach, umiejętności
podejmowania decyzji związanych z karierą oraz właściwego stosunku do pracy8, a to jest
bardzo ważne bowiem przypadkowe wybory są związane z kosztami zarówno ekonomicznymi jak i emocjonalnymi: stres, frustracja, zaniżone poczuciem własnej wartości. Duża
część uczniów dokonuje wyboru drogi edukacyjnej przypadkowo, co w przyszłości przekłada się na wykonywanie pracy, która nie jest satysfakcjonująca lub konieczności przekwalifikowania się, wynikającej z tej sytuacji9.
Współcześnie zmienia się zakres kompetencji oczekiwanych od pracownika, wiedza
jaką powinien dysponować. Rynek pracy, który się zmienia wymusza od potencjalnych
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pracowników postawę czujności oraz ciągłej aktywności10. W związku z tym należy
kształtować w młodych ludziach gotowość do zmian oraz mobilność zawodową. Dalsze
etapy życia są związane z pierwotną decyzją dotyczącą wyboru zawodu. Każda zmiana
musi być przemyślana z uwzględnieniem własnych możliwości jak i sytuacji na rynku
pracy11. Dlatego tak ważne jest wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnozawodowych. Jest to określone ustawowo, bowiem w świetle ustawy z 7.09.1991 roku o
systemie oświaty szkoły są zobowiązane przygotować uczniów do wyboru kariery zawodowej, kierunku kształcenia. Dodatkowo ramowe statuty szkół ponadpodstawowych nakładają na dyrektorów i rady pedagogiczne obowiązek organizacji wewnątrzszkolnego
systemu poradnictwa zawodowego, a także zajęć związanych z kierunkiem kształcenia12.
W ramach wewnątrzszkolnego systemu, który jest określany przez Alicję Łukaszewicz
jako „ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia”13 grono pedagogiczne może podejmować
działania związane z przygotowaniem ucznia do wyboru drogi zawodowej. System ten jest
tworzony oddzielnie dla danego poziomu kształcenia14.
3. Działania nauczyciela z zakresu prowadzenia poradnictwa zawodowego w
szkołach
Osobami zaangażowanymi w realizację wewnątrzszkolnego systemu poradnictwa
zawodowego są dyrektorzy szkół, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele przedsiębiorczości, bibliotekarze, nauczyciele informatyki, nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
Każdy z nich podejmuje określone działania, są one następujące:
* dyrektor:
- nadzoruje wprowadzenie systemu i jego działanie,
- zapewnia środki finansowe na materiały przeznaczone na doradztwo,
- organizuje zatrudnianie na etacie szkolnego doradcy zawodowego,
* wychowawca:
- prowadzi dyskusję z uczniami na temat planowania kariery edukacyjnej i zawodowej,
- podczas godziny wychowawczej prowadzi zajęcia, które umożliwiają uczniom lepsze samopoznanie,
- prowadzi rozmowy z rodzicami na temat kariery zawodowej ich dzieci,
* pedagog/psycholog:
- diagnozuje zdolności, umiejętności i zainteresowania uczniów,
- prowadzi zajęcia warsztatowe związane z autoprezentacją,
- pomaga wychowawcy w opracowaniu scenariuszy lekcji na których realizowane są
problemy wyborów zawodowych,
10

A. Pereświet-Sołtan, Rola szkolnego doradcy zawodowego, we wprowadzania ucznia na rynek
pracy [w:] Edukacja zawodoznawcza i edukacja projakościowa w szkole, red A. Krajna, L. Ryk, K.
Sujak-Lesz, Wydawnictwo Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 27.
11
J. Pawłak, Jak wspierać młodzież w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych?,
„Wychowawca” 2005, nr 1, s. 5.
12
T. Chirkowska-Smolak, A. Hauzińska, M. Łaciak, s.64.
13
A. Łukaszewicz, Wewnątrzszkolny system doradztwa, czyli przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy,[w:]ABC Poradnictwa zawodowego w szkole, praca zbiorowa, KOWEZiU,
Warszawa 2008, s. 33.
14
M. Piorunek, M. Woźniak, Nauczyciel jako doradca zawodowy. Między teorią a praktyką.
„Nowa Szkoła”, nr 8, 2006, s. 47.

494

- udziela informacji o szkołach i możliwości dalszej nauki,
* nauczyciel przedsiębiorczości:
- uczy jak sporządzać dokumenty aplikacyjne, omawia metody poszukiwania pracy
oraz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej,
- zapoznaje ucznia z podstawami zatrudnienia, obowiązkami pracodawcy i pracownika,
- uczy pracy w grupie,
* bibliotekarz:
- gromadzi informacje o szkołach wyższych, zasadach rekrutacji,
- kupuje informatory, wyszukuje informacji na temat zawodów w czasopismach,
- organizuje w czytelni spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,
* nauczyciel informatyki, technologii informacyjnej:
- przygotowuje uczniów do aktywnego poszukiwania informacji w Internecie na temat zasad rekrutacji, dalszego kształcenia i zdobywania zawodu,
- opracowuje serwis internetowy zawierający najważniejsze adresy stron z ofertami
dla młodzieży,
- współpracuje z wychowawcami w sprawie przeprowadzania testów predyspozycji
zawodowych w formie elektronicznej,
* nauczyciele poszczególnych przedmiotów:
- omawiają profile szkół, kierunki studiów związanych z treściami nauczanego
przedmiotu15.
- informują uczniów o wykorzystaniu treści lekcji w poszczególnych zawodach.
Dzięki temu nauczyciel pozwala uczniom dokonać próby oceny własnych zdolności oraz
rozbudza zamiłowanie do przedmiotu, który w przyszłości byłby fundamentalny w wyborze zawodu, wzmacnia zdolność do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami i wyposażenia ich w umiejętność podejmowania odpowiedzialnych decyzji co doprowadza do
większego zaufania uczniów wzglądem siebie i poprawy własnego wizerunku. To może
decydować o przygotowaniu młodego człowieka do odpowiedzialnego kierowania swoim
życiem, które związane są również z obraniem drogi edukacyjno-zawodowej16.
- wskazują możliwości praktycznego zastosowania zdobytych umiejętności i wiedzy17.
Nauczyciele realizujący wewnątrzszkolny system poradnictwa zawodowego pomagają w realnej samoocenie zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych, a także:
- inspirują potrzebę konstruowania długofalowych planów życiowych,
- aktywizują do określenia i zaplanowania przyszłej drogi zawodowej,
- dają wsparcie psychologiczne w sytuacji wyboru,
- rozbudzają aspiracje zawodowe oraz motywują do działania,
- kształtują postawę przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy,
- wskazują potrzebę porównania własnych wyborów z realiami ekonomicznymi,
- wskazują na różnorodność dróg edukacyjnych prowadzących do zawodu,
- kształtują umiejętność pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania, gospodarności,
- uczą korzystania z różnych źródeł informacji,
- kształtują umiejętność podejmowania decyzji18. Zadania poszczególnych nauczycieli są różnorodne, specyficzne dla konkretnego nauczyciela, ale tacy nauczyciele tylko w
15

T. Chirkowska-Smolak, A. Hauzińska, M. Łaciak…, s. 65.
M. Piorunek, M. Woźniak, …, s. 49.
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M. Pater, M. Woźniak, O współpracy doradcy zawodowego z nauczycielami,[w:] ABC Poradnictwa zawodowego w szkole, praca zbiorowa, KOWEZiU, Warszawa 2008, s. 55.
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niewielkim stopniu przekazują informację uczniom, przeważnie nie ma na to czasu. Dlatego najlepiej jest zatrudnić w szkolę osobę-doradcą zawodowego, która będzie się zajmować tylko orientacją zawodową i w pełni się na tym skupi by móc pomóc uczniom w ich
wyborach edukacyjno-zawodowych.
4. Sylwetka szkolnego doradcy zawodowego
Zawód doradcy zawodowego został wprowadzony dla klasyfikacji i specjalności w
1995 roku, według nowego słownika pedagogiki pracy doradca zawodowy to osoba, która
posiada wiedzę o poszczególnych zawodach zawartą w opisach zawodów, teczkach zawodowych, charakterystykach kwalifikacyjnych, taryfikatorach, które określają status zawodowy pracownika w danym zawodzie, możliwości awansu, przeciętne wysokości zarobków, a także aktualną sytuację zawodów na rynku pracy19. W szkole formalnie doradcę
zawodowego można zatrudniać od roku 2003, na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2003 r.), które mówi że „…szkoła i placówka może zatrudnić pedagoga, psychologa i logopedę. Szkoła może zatrudnić szkolnego doradcę zawodowego”20. Doradca zawodowy może być zatrudniony na wszystkich poziomach edukacji oraz ma możliwość podjęcia pracy w kilku szkołach lub podejmować ją w połączeniu
z funkcją nauczyciela przedsiębiorczości21. Szkolnym doradcą zawodowym (według Rozporządzenia MENiS z 10 września 2002 w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli) może być osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia:
a) studiów magisterskich na kierunku bądź specjalności zgodnej lub zbliżonej do rodzaju prowadzonych zajęć i przygotowaniem pedagogicznym,
b) studiów magisterskich innych niż rodzaj prowadzonych zajęć, przygotowaniem
pedagogicznym i która dodatkowo ukończyła:
* studia podyplomowe z zakresu poradnictwa lub orientacji zawodowej,
* lub kurs kwalifikacyjny z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego,
c) studiów wyższych zawodowych na kierunku lub specjalności zgodnej lub zbliżonej do rodzaju prowadzonych zajęć i przygotowaniem pedagogicznym,
d) studiów wyższych zawodowych innych niż rodzaj prowadzonych zajęć, przygotowaniem pedagogicznym i która dodatkowo ukończyła:
* studia podyplomowe uzupełniające lub inne prowadzone przez szkołę wyższą z
zakresu poradnictwa lub orientacji zawodowej,
* lub kurs kwalifikacyjny z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego prowadzony przez zakład kształcenia nauczycieli lub inną instytucje prawną, fizyczną, które
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J. Pawłak,… s. 7.
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2010, s. 275.
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mają uprawnienia do prowadzenia tego typu kursów zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli22.
5. Zadania doradcy zawodowego
Zgodnie z Rozporządzaniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
30.04.2013 w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach doradca zawodowy powinien:
- diagnozować zapotrzebowanie uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe
oraz udzielać im pomocy w planowaniu kariery i kształcenia,
- gromadzić, udostępniać informacje edukacyjne i zawodowe związane z określonym poziomem kształcenia,
- prowadzić zajęcia związane z kierunkiem kształcenia oraz planowaniem kariery
zawodowej,
- koordynować działalność informacyjno –doradczą prowadzoną przez szkołę,
- współpracować z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego23.
Działania szkolnego doradcy zawodowego według Joanny Pawlak obejmują także :
* przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru dalszej drogi kształcenia oraz opracowywania indywidualnego planu działania,
* przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, bezrobocie, problemy
zdrowotne, adaptacja do nowych warunków i mobilności zawodowej,
* przygotowanie ucznia do roli pracownika,
* przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania swoich dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych,
* pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych,
* wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy uczniów24.
Urszula Marszałek do zadań szkolnego doradcy zawodowego dodaje także:
- udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych rodzicom i uczniom,
- prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących,
- wzbogacenie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji, a także
udostępnianie ich osobom zainteresowanym,
- współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratorem oświaty, centra informacji planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Urzędy Pracy, OHP, ZDZ25.
- wskazywanie uczniom, rodzicom, nauczycielom dodatkowych źródeł informacji
dotyczących rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, instytucji wspierających osoby niepełnosprawne w kształtowaniu życia zawodowego, alternatywnych możliwości kształcenia uczniów niedostosowanych społecznie26.

22

U. Marszałek, Sylwetka doradcy zawodowego, [w:] Edukacja zawodoznawcza i edukacja projakościowa w szkole, red A. Krajna, L. Ryk, K. Sujak-Lesz, Wyd. Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005,s.126-127.
23
J. Bluszcz, Rozwój zawodowy doradcy zawodowego „Polityka społeczna” 2014 Nr 3, s. 36.
24
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Joanna Kowalczyk zwraca uwagę także na określone wymagania psychofizyczne
i zdrowotne szkolnego doradcy zawodowego do których należy:
- tworzenie atmosfery otwartości, życzliwości, zaufania,
- wyzwalanie aktywność ucznia, jego inicjatywy,
- umiejętność słuchania i obserwacji,
- empatia,
- obiektywizm, tolerancja,
- dyskrecja, szacunek dla autonomii ucznia27
- brak wad wzroku niepoddających korekcji,
- brak wad słuchu, wymowy
- brak dysfunkcja ruchów kończyn górnych, które uniemożliwiają obsługę komputera28.
Doradcy zawodowi działają w tzw. SZOK-ach, czyli szkolnych ośrodkach kariery.
Szkolne Ośrodki Kariery są miejscem, w którym uczniowie zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności ułatwiające wybór przyszłego zawodu, poruszania się po rynku pracy.
Powstają z inicjatywy i funduszy szkół bądź władz samorządowych, niestety otrzymują
zbyt małe wsparcie organów prowadzących, wiele zależy od poziomu świadomości dyrektorów szkół29.
Szkolny Ośrodek Kariery zawiera informacje dotyczące ścieżek edukacyjnych, podstaw prawnych, wolnych miejsc pracy na lokalnym rynku, danych o zawodach. Takie działania wpływają na stan bezrobocia, zmniejszają emocjonalną frustrację młodzieży poszukującej pracy, pozwalają w wymiarze lokalnym nawiązać ściślejszą współpracę z pracodawcami. Działania Szkolnych Ośrodków Kariery kształtują w uczniach umiejętność radzenia sobie ze zmianami, większą adaptację do aktualnej rzeczywistości gospodarczej, a
także trafność wyboru zawodu, co przekłada się na jakość dorosłego życia30. Ośrodek powinien być wyposażony w informatory, ulotki, scenariusze, programy multimedialne, czasopisma specjalistyczne, wycinki z prasy codziennej, filmy edukacyjne, opracowania metodyczne, testy, poradniki, opisy zawodów31, podręczniki dla doradców, zeszyty ćwiczeń
dla uczniów, sprzęt komputerowy i elektroniczny32. Materiały mogą być udostępniane w
formie tradycyjnej jak i elektronicznej33.
6. Przegląd badań-potrzeba doradcy i doradztwa zawodowego w szkołach
Programy poszczególnych etapów szkolnictwa zawierają treść i zakres tematyczny
związany z planowaniem kariery zawodowej. W szkole podstawowej w ramach kształcenia zintegrowanego postuluje się poznawanie pracy w wybranych zawodach. W klasach 46 poznaje się istotne znaczenie jaką odgrywa w życiu indywidualnym i zbiorowym praca.
W gimnazjum w ramach przedmiotu WOS przygotowuje się uczniów do wyboru zawodu.
W szkole ponadgimnazjalnej odbywają się tego typu zajęcia na przedmiocie „Postawy
przedsiębiorczości”. Jednakże teoria różni się od praktyki, bowiem treści założone nie są
27
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realizowane, bądź są wykonywane w szczątkowym zakresie przez nauczycieli. Wynika to
ze złożoności problemów rynku pracy, braku kompetencji oraz niedostosowanych w tym
celu programów kształcenia34. O tym świadczą działania prowadzone w jednym z liceów w
Szczecinie. Szkoła ta realizuje ścieżki zawodowe i edukacyjne w ograniczonym zakresie
W pierwszej klasie nie wprowadza się tego typu tematów, bardziej skupia się na zagadnieniach integracji zespołu klasowego czy kultury regionu. Od klasy drugiej wprowadza się
zagadnienia związane z zawodami. Wychowawcy korzystają z pomocy pedagoga szkolnego, który organizuje zajęcia przy pomocy pracowników poradni zawodowych dla młodzieży. Jednakże tego typu zajęcia mają charakter incydentalny, a pracownicy nie są w stanie
sprostać potrzebom uczniów, bowiem takie zajęcia odbywają się średnio dwa razy w roku
dla całej klasy. Uczniowie trzecich klas mają możliwość wyjścia na targi edukacyjne oraz
na dni otwarte poszczególnych uczelni. Na tym kończy się doradztwo zawodowe35. W
świetle powyższego przykładu istnieje potrzeba profesjonalnego doradztwa w szkołach,
którewedług Krystyny Lelińskiej jest ujmowane jako pomoc polegającą na udzielaniu indywidualnej porady zawodowej na kolejnych etapach wyboru typu szkoły, kierunku
kształcenia, zatrudnianiu, ponownego przekwalifikowania się36.
W literaturze można znaleźć szereg badań dotyczących doradcy zawodowego, potrzeby wprowadzenia zajęć z zakresu orientacji zawodowej do szkół. Wśród nich były
badania przeprowadzone przez Dorotę Dziurę i Małgorzatę Lasek-Bębas oraz Halinę
Skowron dotyczyły one sprecyzowania przez uczniów czy chcieliby spotkać się z doradcą
zawodowym. W badaniach wzięło udział 117 uczniów z klas I-III z Gimnazjum nr 4 w
Starachowicach. Wyniki wyglądały następująco:
- 81% uczniów zadeklarowało chęć spotkań z doradcą zawodowym
- 8%nie odczuwa takiej potrzeby
- 13% uczniów jest niezdecydowana
Planowanie kariery zawodowej z udziałem eksperta zadeklarowali uczniowie II i III
klas-84%, zaś I-72%, z czego większe zainteresowanie wskazywały dziewczynki.57%
uczniów zadeklarowało, że doradca zawodowy powinien być osobą spoza szkoły, 8,5%
wskazali na nauczyciela działającego w szkole, zaś 34% uczniów była niezdecydowana co
do tej kwestii. Uczniowie zostali zapytani o to skąd czerpią wiedzę na temat możliwości
dalszego kształcenia. Wyniki plasowały się następująco:
Klasy III:
- koledzy-31%, - rodzeństwo-20%, - rodzice-25%, - nauczyciele-14%
Klasy II:
- rodzice- 40 %, - rodzenstwo-25%, - nauczyciele-14%, - koledzy-21%
Klasy I
- rodzice-40%, - nauczyciele-20%, - koledzy i rodzeństwo-30%37.
Z wypowiedzi uczniów wynika, że nauczyciele nie są cenny źródłem informacji na
temat możliwości dalszego kształcenia dlatego niezbędne jest aby w każdej szkole zatrud34
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niać specjalistę-szkolnego doradcę zawodowego, który będzie miał takie samo zaufanie
wśród uczniów jak i rodzice.
Kolejne badania oscylujące wokół doradztwa zawodowego w szkołach przeprowadziła Agata Iwan i Aneta Prucnal. Badania zostały przeprowadzone wśród uczniów szkół
ponadgimnazjalnych w tym z ZSZ-87 osób, z technikum 92 osoby oraz LO-83osoby. Badania te pokazują, że uczniowie tych szkół dostrzegają doradztwo zawodowe w szkole
ponadgimnazjalnej jako ważne i potrzebne, o czym świadczą ich wypowiedzi:
„Uważam doradztwo zawodowe w szkole za ważne i potrzebne”:
- uczniowie ZSZ-73%, - uczniowie Technikum-51%, - uczniowie LO-71%
„Nie uważam doradztwa zawodowego w szkole za ważne i potrzebne”:
- uczniowie ZSZ-3%, - uczniowie Technikum-6%, - uczniowie LO-5%
„Nie wiem”:
- uczniowie ZSZ-23%, -uczniowie Technikum-42%, -uczniowie LO-23%38.
Beata Dolaś przeprowadziła badania wśród młodzieży gimnazjalnej dotyczące
orientacji związanej z dalszą drogą kształcenia oraz wyboru zawodu. Wyniki przedstawiają
się następująco:
Wpływ zajęć warsztatowych z zakresu Procentowy rozkład odpowiedzi uczniów
doradztwa zawodowego na zmianę decyzji związanej w wyborem szkoły
Ma wpływ
78%
Nie ma wpływu
22%
Uzyskanie informacji pomocnych w Procentowy rozkład odpowiedzi uczniów
określeniu ścieżki zawodowej przez doradcę zawodowego
Tak-uzyskałem(am)
75%
Nie uzyskałem(am)
25%
Pomoc zajęć zawodoznawczych w wy- Procentowy rozkład odpowiedzi uczniów
borze szkoły, zawodu, poznania własnych możliwości
Poznaniu własnych możliwości
45%
Wybór szkoły
48%
Wybór zawodu
7%
39
. W świetle wyników badań można wywnioskować, że profesjonalne doradztwo
zawodowe prowadzone przez specjalistę jest pożądane przez uczniów, a tam gdzie
uczniowie mieli okazję spotkania z doradcą byli zadowoleni i twierdzili w większości, że
tego typu warsztaty pomogły im. Poznanie opinii samych uczniów jest bardzo cenne ponieważ to oni są podmiotem w relacji z doradcą zawodowym.
38

A. Iwan, A. Prucnal, Doradztwo zawodowe w szkole ponadgimnazjalnej-sztuczny problem czy
konieczność?[w:] Szkolny doradca zawodowy-teoria i praktyka, red. M. Krawczyk-Blicharska, R.
Miszczuk, Wydawnictwo Akademia Świętokrzyska, Kielce 2008, s.131.
39
B. Dolaś, Wpływ warsztatowych zajęć aktywizujących zawodowo na deklarowane wybory zawodowe młodzieży szkół gimnazjalnych [w:] Szkolny doradca zawodowy-teoria i praktyka, red. M.
Krawczyk-Blicharska, R. Miszczuk, Wydawnictwo AŚ, Kielce 2008, s. 23.
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Streszczenie:
Artykuł składa się z trzech części. Pierwszą stanowi wstęp gdzie poruszono zagadnienia związane z zawodem nauczyciela jakie są jego funkcje oraz z kim jest utożsamiana
ta grupa zawodowa. Druga to rozwinięcie na które składa się kilka wątków. Pierwszy to
kompetencje współczesnego nauczyciela. Przywołano tu kilka opinii na ten temat według
różnych autorów. Drugim aspektem rozwinięcia był podrozdział „Nauczyciel-doradca a
planowanie drogi edukacyjnej ucznia”. Podjęto tu rozważania na temat współczesnego
rynku pracy, jego wymaganiach, trudnych decyzji zawodowych których przeciętny uczeń
nie potrafi samodzielnie podjąć. W kolejnym podrozdziale: „Działania nauczyciela z zakresu prowadzenia poradnictwa zawodowego w szkołach” zwrócono uwagę na to że każdy
nauczyciel w szkole może prowadzić zajęcia z zakresu orientacji zawodowej, ale istnieje
potrzeba zatrudnienia szkolnego doradcy zawodowego. W artykule dokonano również
analizy sylwetki szkolnego doradcy zawodowego, jego funkcji. Ważną część artykułu stanowi przegląd badań oscylujący wokół tematyki potrzeby prowadzenia zajęć z zakresu
doradztwa zawodowego w szkołach. Artykuł kończą wnioski i podsumowanie.
Summary
The role of the teacher-counselor in decision-making educational and professional
student
The article consists of three parts. The first is an introduction where he addressed issues related to the teaching profession what are its functions and who is identified this
professional group. The second is the development of which consists of several threads.
The first is the competence of the modern teacher. Invoked here a few comments on the
subject by various authors. The second aspect of developing a section on "teacher-adviser
and the planning of road education student." Taken here reflections on the contemporary
labor market and its requirements, difficult professional decisions that the average student
can not take alone. In the next section: "Actions teacher in conducting vocational guidance
in schools," it is pointed out that every teacher in the school can lead classes on professional orientation, but there is a need to employ a school counselor. The article also analyzes
silhouette of a school guidance counselor, its functions. An important part of the article
provides an overview of research oscillating around a theme the purpose of conducting
activities in the field of career guidance in schools. The article ends with a summary and
conclusions.
Zakończenie:
Rola nauczyciela, doradcy zawodowego w planowaniu kariery ucznia jest duża wynika to z faktu, że pedagog zapoznaje młodzież z realiami rynku pracy, nakierowuje ucznia
do dokonywania trafnych wyborów. Dzięki niemu uczeń poznaje swoje mocne i słabe
strony nad którymi może popracować, by w przyszłości jak najlepiej zaprezentować się
przed pracodawcą. Współcześnie ta rola ma coraz większe znaczenie, bowiem wobec
przemian na rynku pracy uczeń musi wykształcić w sobie otwartość na zmiany oraz mobilność zawodową. Dzięki współpracy z doradcą zda sobie również sprawę ztego że we
współczesnym świecie ukończenie szkoły, studiów, nie gwarantuje pracy. Należy być nastawionym na skuteczną autoprezentację oraz kształtowanie kompetencji pozazawodowych, czyli takich, które nie są nauczane w szkole, ani w żadnej innej instytucji, a które są
wymagane w każdej pracy, do których najczęściej należą umiejętności interpersonalne czy
praca w zespole. Doradca zawodowy wpływa na ucznia, kształtuje jego postawy, aspiracje
zawodowe oraz zainteresowania. Dzięki działaniom doradcy-nauczyciela młodzież zrozu-
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mie jak ważne są predyspozycje osobowościowe, warunki rozwojowe, cechy psychofizyczne w wyborze zawodu, kreowaniu ścieżki kariery. Z pewnością ich decyzje będą w
pełni świadome i samodzielne.
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Małgorzata Parcheta

Zachowania agresywne młodzieży w okresie adolescencji
Wprowadzenie
Socjalizacja i wychowanie młodzieży odbywa się za pośrednictwem różnorodnych
grup czy instytucji takich jak: rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza, krąg sąsiedzki, czy środki masowego przekazu. Pod ich wpływem młodzież kształtuje własny system wartości i
norm społecznych. Zróżnicowanie procesu socjalizacji i wychowania wynika ze środowiska społecznego w którym funkcjonuje jednostka, bowiem przekazuje ono pozytywne bądź
negatywne wzorce zachowań.
1. Pojęcie i zakres socjalizacji i wychowania
Według M. Tyszkowej proces socjalizacji jest to „kształtowanie w jednostce – na
podstawie uogólnienia doświadczeń w środowisku społecznym i przekazywaniu w toku
procesu komunikacji – określonych, zdeterminowanych społecznie i kulturowo wewnętrznych regulatorów czynności i zachowań wraz ze schematami owych czynności, a także
wzorów (reguł) poznawczego ujmowania i interpretowania doświadczenia indywidualnego
oraz emocjonalnego przeżywania i wartościowania”1.
Według W. Okonia socjalizacja to ,,ogół działań podejmowanych przez społeczeństwo, a zwłaszcza rodzinę, szkołę i środowiska społeczne, które zmierzają do uczynienia z
jednostki istoty społecznej, czyli umożliwienie jej zdobycia kwalifikacji, systemów wartości,
rozwoju osobowości, aby mogła stać się pełnowartościowym członkiem społeczeństwa”2.
W literaturze przedmiotu można znaleźć różne sposoby definiowania zakresu terminu „socjalizacja” (zob. tabela poniżej).
Tabela I Zakres pojęcia socjalizacji
Kryteria określenia zakresu Szerszy zakres
pojęcia socjalizacji
pojęcia socjalizacji

Węższy zakres
pojęcia socjalizacji

Grupy wytwarzające zaRodzaj grup oddziałujących na
równo kulturę, jak też pod- Grupy wytwarzające kulturę
jednostkę
kulturę
Zmiany zachodzące w jednostZmiany w zakresie czynnoWszelkie zmiany dokonuce pod wpływem oddziaływaści społecznych pożyteczne
jące się w jednostce
nia grupy
dla grupy
Okres życia, w którym zacho- Socjalizacja zachodzi w Socjalizacja dokonuje się w
dzi socjalizacja
różnych okresach życia
okresie dzieciństwa
Źródło: Z. Skorny Proces socjalizacji dzieci i młodzieży, Warszawa 1988,s.13

W naukowej refleksji na temat dojrzewania i wychowania młodzieży istnieją dwa
spojrzenia na związek pomiędzy socjalizacją a wychowaniem. Pierwszy opowiada się za
1

M. Tyszkowa, Uspołecznienie dzieci jedynych i mających rodzeństwo, [w:] Materiały do nauczania psychologii, Warszawa 1984, T. II s. 99.
2
W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2007, s. 377.
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rozłącznym traktowaniem tych pojęć , natomiast drugi stosuje podejście komplementarne.
Rozłączne traktowanie socjalizacji i wychowania występuje w naukach pedagogicznych i
psychologicznych , zaś w nurcie socjologicznych refleksji nad kształtowaniem osobowości
społecznej jednostki przeważa podejście komplementarne3.
Problemy z jednoznacznym definiowaniem socjalizacji wpływają na brak rozróżniania zakresów tych dwóch pojęć, co powoduje niedostrzeganie faktu znaczenia socjalizacji
jako tła, w którym dochodzi do interwencji społecznej, czyli wychowania4. Zdaniem J.
Włodarka ,,wychowanie jest to proces uspołecznienia polegający na planowym przygotowaniu jednostki do uczestnictwa w grupach społecznych i do pełnienia przez nią właściwych tym grupom ról społecznych. Wyróżnić można tutaj szereg faz procesu wychowania
uzależnionych od wchodzenia przez jednostkę w role społeczne obowiązujące w grupach,
które przygotowują ją do uczestnictwa w życiu społecznym”5.
Wychowanie to świadomie i planowo organizowana działalność społeczna, która
opiera się na relacji między wychowawcą a wychowankiem. Jej celem jest wywołanie
zamierzonych zmian w osobowości wychowanka. Zmiany te obejmują sferę poznawczo-instrumentalną, jak i stronę emocjonalno-motywacyjną6.
Socjalizacja jest pojęciem określającym wszelkie kompetencje niezbędne do pełnienia różnych ról społecznych, zaś wychowanie obejmuje kształtowanie i segregację tych z
kompetencji, które przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania w rolach społecznych7. W pracy zastosuję definicję socjalizacji opracowaną przez W. Okonia z której wynika, że są to wszelkie działania, które podejmuje społeczeństwo, aby umożliwić jednostce
zdobycie kwalifikacji, rozwój osobowości i systemu wartości oraz stanie się pełnoprawnym członkiem społeczeństwa. Z definicji wychowania opracowanej przez J. Włodarka
wynika, że jest to proces uczestniczenia i wchodzenia przez jednostkę w role społeczne.
2. Agresja w literaturze przedmiotu
W literaturze przedmiotu istnieją następujące ujęcia agresji: obiektywne, które kładzie nacisk na społeczną szkodliwość czynu przejawiającą się w formie ataku mającego na
celu wyrządzenie krzywdy fizycznej lub psychicznej; intencjonalne, które określa agresję
jako działanie podejmowane w celu bezpośredniego wyrządzenia krzywdy oraz towarzysząca temu reakcja emocjonalna - gniew, trzecie ujęcie traktuje agresję jako cechę osobowości, która przejawia się gotowością do agresywnego reagowania na różnego rodzaju
bodźce ze środowiska zewnętrznego, przejawiana głównie przez osobowość typu A (osoby
charakteryzujące się zachowaniami rywalizacyjnymi, agresywnymi i wrogimi względem
innych osób)8.
Według J. Surzykiewicza termin agresja „oznacza działanie skierowane przeciwko
osobom lub przedmiotom, wywołującym u jednostki niezadowolenie lub gniew; celem jest
wyrządzenie szkody przedmiotowi agresji, określonym osobom lub grupom społecznym”9.
W tabeli poniżej zestawiono sposoby definiowania zachowań agresywnych.
3

J. Włodarek, Socjologia wychowania w Polsce, Poznań 1992, s.315
R. Miller, Socjalizacja, wychowanie, psychoterapia, Warszawa 1981, s. 11.
5
J. Włodarek, Socjologia wychowania w Polsce, Poznań 1992, s. 32.
6
L. Zarzecki, Teoretyczne podstawy wychowania, Teoria i praktyka w zarysie, Jelenia Góra 2012, s. 12.
7
M. Kokociński, Rola grupy rówieśniczej w procesie socjalizacji młodzieży, Poznań 2011, s.56.
8
A. Jaworska, Leksykon resocjalizacji, Kraków 2012 , s. 14.
9
J. Surzykiewicz, Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjoekologiczne, Warszawa
2000, s.13
4
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Tabela II Wymiary typologii zachowań agresywnych
Modalność reakcji
Werbalna- fizyczna
Jakość reakcji

− działanie- brak działania

Bezpośredniość

− bezpośrednie- pośrednie

Widoczność

− jawne- ukryte

Wzbudzenie

− niesprowokowaneodwetowe

Ukierunkowanie na cel

− wrogie- instrumentalne

Typ szkody

− fizyczna- psychiczna

Trwałość konsekwencji

− przejściowe- długotrwałe

Zaangażowane obiekty społeczne

− jednostki- grupy

Źródło: B. Krahe., Agresja, Gdańsk: GWP 2005, s. 17.

Wspólne dla wielu definicji agresji jest określenie tego terminu jak ,,reakcji polegającej na działaniu szkodliwymi bodźcami na inny organizm, inicjowanego ataku powodującego powstanie szkód materialnych lub moralnych, czy też aspołecznego sposobu zachowania się, wynikającego z wrogich reakcji”10. Wieloaspektowego podziału agresji dokonała J. M. Wolińska wyszczególniając następujące jej typy: 1) ze względu na kierunek agresji: skierowaną na innych ludzi, bądź samoagresję i skierowaną na przedmioty; 2) podmiot
agresji: a) indywidualną (agresor występuje jako indywidualna jednostka), b) grupową
(agresorem jest grupa ludzi); 3) formy: bezpośrednią, pośrednią, przemieszczoną, czynną,
bierną, słowną, fizyczną, jawną, ukrytą; 4) złożoność: prostą i złożoną; 5) sposób realizacji: behawioralną (agresja jawna),wyobrażeniową, symboliczną, tematyczną; 6) czynniki
wywołujące agresję: reaktywno-emocjonalną, wywoływaną przez wewnętrzny przymus
sprawiania bólu i cierpienia, jako narzędzie realizacji życiowych celów; 7) czynniki zewnętrzne wywołujące agresję: impulsywną, instrumentalną, frustracyjną, wyuczoną, wywołaną zachowaniem się innych osób, wywołaną wypowiedziami innych osób, wywołaną
własnymi niepowodzeniami; 8) celowość działania: zamierzoną i niezamierzoną11. W pracy zastosuję definicję agresji opracowaną przez J. Surzykiewicza z której wynika, że jest to
wszelkie działanie mające na celu wyrządzenie szkody określonej osobie lub grupie.
3. Współczesne teorie wyjaśniające genezę zachowań przemocowych i agresywnych jednostki
Wśród teorii wyjaśniających genezę zachowań przemocowych i agresywnych jednostki wyróżniamy: teorie biologiczne, psychologiczne oraz socjologiczne. Teorie biologiczne głoszą, że głównym źródłem zachowań agresywnych jest natura biologiczna człowieka. Do teorii biologicznych zaliczamy: 1) etologiczne- agresja jako wewnętrzna energia. Konrad Lorenz opracował model agresji, który zakładał, że w organizmie ludzkim
stale gromadzi się agresywna energia, o tym czy znajdzie ona ujście w postaci agresywne10
11

506

E. Wysocka, Diagnoza w resocjalizacji, Warszawa 2008, s. 271.
J. M Wolińska, Agresywność młodzieży-problem indywidualny i społeczny, Lublin 2004, s.157.

go zachowania decydują następujące czynniki: ilość nagromadzonej agresywnej energii,
siła zewnętrznych bodźców, które zdolne są do wywołania agresywnego zachowania12; 2)
socjobiologiczne - agresja jako efekt ewolucji. Odwołuje się do założenia, że aby jakaś
cecha lub zachowanie w danym gatunku mogły przetrwać, muszą być przystosowawcze.
Zachowanie jest przystosowawcze, gdy podnosi szanse na przetrwanie gatunku jako całości oraz poszczególnych jego osobników13; 3) genetyka behawioralna-dziedziczenie agresji. Donna R. Miles i Gregory Carey stwierdzili wpływ genów i środowiska na występowanie zachowania agresywnego doszli do wniosku, że wspólne geny w większym stopniu
wpływają na pojawienie się agresji w wieku dorosłym, zaś w dzieciństwie i okresie adolescencji większy wpływ ma środowisko14.
L. F. DiLalla i I. I. Gottesman badali związek pomiędzy czynnikami genetycznymi a
przestępczością, stwierdzili, że największe ryzyko wejścia w konflikt z prawem dotyczy
osób, których zarówno biologiczni, jak i adopcyjni rodzice byli przestępcami15; 4) temperamentu na podstawie badań A. Thomasa i A.S. Chessa wyróżniono trzy typy temperamentalne, charakteryzujące dzieci: dziecko łatwe -opanowane, pozytywne reakcje na nowe
bodźce, zdolne do przystosowywania się do zmian i umiarkowana intensywność nastroju i
wysoki poziom tolerancji na frustrację; dziecko trudne - negatywnie wycofanie, słaba
zdolność adaptacji do zmian, intensywna ekspresja nastrojów, częsty negatywizm; typ
mieszany-współwystępowanie cech zaliczanych do dwóch poprzednich typów z możliwością adaptacji16.
Teorie psychologiczne zakładają, że za wystąpienie zachowania agresywnego odpowiadają mechanizmy psychiczne. Wśród tych teorii wyróżniamy: 1) teorię frustracjiagresji która zakłada, że agresję zawsze poprzedza frustracja, a każda frustracja prowadzi
do agresji17. Człowiek sfrustrowany oprócz reakcji agresywnej może się także wycofać lub
popaść w depresję. Neal E. Miller, przyjął, że „frustracja stwarza podniety do wielu różnych typów reakcji, między innymi do jakiejś formy agresji”18. Czynniki od których zależy
czy frustracja wywoła agresję: strach przed karą, niedostępność źródła frustracji. reakcję
agresywną; 2) społecznego uczenie się zachowań agresywnych. Albert Bandura i Richard
H. Walters wskazują na związek środowiska z zachowaniem agresywnym. Zgodnie z tym
poglądem człowiek przyswaja agresywne reakcje poprzez warunkowanie sprawcze, czyli
uczenie się przez wzmocnienia i kary, oraz modelowanie, czyli uczenie się przez obserwowanie modeli19; 3) teoria ludzkiej destrukcyjności E. Fromma według teorii agresja jest
wywoływana przez czynniki zewnętrzne, a przyczyną wzrostu agresywnych zachowań jest
zacieranie się ram struktury społecznej i rozpad więzi międzyludzkich. Fromm wyróżnił
dwa rodzaje zachowań agresywnych: zachowania biologicznie adaptacyjne - obronne i
instrumentalne, zachowania biologicznie dezadaptacyjne - mające znamiona destruktywności i okrucieństwa20.
12

B. Krahe, Agresja, Gdańsk 2005, s. 33.
Tamże, s.34-35.
14
Tamże, s.36.
15
Tamże, s. 37-38.
16
B. Urban, Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Kraków 2000, s. 43-44.
17
J. M Wolińska, Agresywność młodzieży. Problem indywidualny i społeczny. Lublin 2004, s. 25.
18
B. Krahe, Agresja, Gdańsk 2005, s. 38.
19
E. Aronson, Człowiek - istota społeczna, Warszawa 1995, s. 338.
20
A. Nowak, E. Wysocka., Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie. Elementy patologii społecznej i kryminologii, Katowice 2001, s. 35-36.
13
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Teorie socjologiczne badają wpływ określonych właściwości struktury społecznej na
wystąpienie zachowań destrukcyjnych u członków danej społeczności. W ten sposób
zwraca się uwagę na następujące teorie;
1) anomii, która według R. K. Mertona jest „załamanie zdarzające się w strukturze
kulturowej, występujące zwłaszcza wtedy, kiedy istnieje silna rozbieżność między normami i celami kulturowymi a społecznie ustrukturowanymi możliwościami działania członków grupy zgodnie z tymi normami”21. Mechanizmy radzenia sobie z anomią, czyli redukcji powstającego napięcia motywacyjnego, zawierają się w następujących typach adaptacji:
konformizm, innowacja, rytualizm oraz bunt22;
2) naznaczenia społecznego (stygmatyzacji), która opiera się na założeniach interakcjonizmu, zakłada, że pozycję w grupie wyznacza symboliczne miejsce w świadomości
członków grupy, a więc dewiantem nie jest osoba, która narusza normy, ale ta , która zostanie tak nazwana przez jednostkę lub grupę dysponującą społeczną siłą23. Ryzyko naznaczenia jednostki jako dewianta zależy od tego: kto naruszył normę, kto stał się ofiarą naruszenia normy, jaka norma została naruszona ,kto ocenia naruszenie normy24..Sam proces
naznaczenia następuje w trzech etapach: konfrontacja, osądzenie, wpisanie się w rolę25;
3) zróżnicowanych powiązań E. H. Sutherlanda, w której zakłada się, że zachowania
w większości są wyuczone, a najistotniejszy wpływ na rodzaj przyswajanych zachowań
mają warunki, w jakich przebiega proces uczenia się, które są ściśle związane ze środowiskiem społecznym, w którym człowiek się wychowuje. Jednostka przyswaja sobie zachowania drogą różnych form komunikacji, przede wszystkim w grupach pierwotnych, takich
jak rodzina i grupa rówieśnicza26;
4) kontroli W. C. Recklessa, w myśl której, zachowania, które są niezgodne z oczekiwaniami społecznymi są wynikiem oddziaływania otoczenia i predyspozycji osobowościowych jednostki;
5) więzi społecznej (kontroli) T. Hirscha, która zwraca uwagę na fakt, że w procesie
socjalizacji jednostka uczy się zachowań konformistycznych. W tym kontekście wyróżniono 4 istotne elementy więzi jednostki ze społeczeństwem: przywiązanie, zaangażowanie, zaabsorbowanie, przekonanie27;
6) siły kontroli J. Hagana, która łączy się ze sposobem wychowania dzieci w rodzinie. Zakładają, że we współczesnej strukturze aktywności zawodowej istnieją dwie grupy
ludzi: kontrolujący i kontrolowani między którymi występują różnice w przekazywaniu
dzieciom dorobku cywilizacyjno-kulturowego oraz nastawienie wobec otaczającej rzeczywistości i przestrzeganie norm28.

21

R. K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 1982, s. 225.
A. Nowak, E. Wysocka., Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie. Elementy patologii społecznej i kryminologii., Katowice 2001, s. 38-39.
23
B. Urban, Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Kraków 2000, s. 60-64.
24
I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2008, s.38-39.
25
B. Urban, Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Kraków 2000, s. 60-64.
26
T. Sołtysiak, Socjalizacja a zaburzenia w zachowaniach młodzieży (wybrane teorie). [w:] Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania, Bydgoszcz
2005, s. 38-39.
27
Tamże, Socjalizacja., s.44-48.
28
K. Borzucka-Sitkiewicz, Środowiskowe uwarunkowania agresywnych zachowań młodzieży,
Katowice 2010, s. 49.
22
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4. Rozmiary zachowań asocjalnych młodzieży w okresie adolescencji
W literaturze przedmiotu od dawna prowadzone są badania nad rozmiarami zachowań destrukcyjnych uczniów w środowisku szkolnym, grupach rówieśniczych czy środowisku rodzinnym. W dalszej części tego podpunktu zostaną zaprezentowane doniesienia z
badań na temat zachowań agresywnych i przemocowych młodzieży szkolnej. Filipowicz
badała uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Warszawie i porównywała nasilenie agresji
na tym terenie z wynikami ogólnopolskimi J. Surzykiewicza29. Wyniki uzyskanych badań
przedstawiają tabele poniżej.
Tabela IV Najczęściej doświadczana agresja i przemoc w grupie młodzieży szkolnej
% uczniów doznających
Zachowania agresywne
przemocy
ogólnopolskie
J. Surzykiewicz

badanie
M. Filipowicz

Zaczepianie i pobicie przez nieznajomego

9,6

12,6

Rozpowszechnianie kłamstw

48,6

56,8

Obrażano i wyśmiewano

50,4

63,1

Przymuszano do zrobienia czegoś na co nie miało się
ochoty

23,1

26,1

Bił Cię ktoś z kolegów, koleżanek

15,8

18

5

11,7

Używano w czasie bójki ostrych narzędzi

3,4

8,1

Umyślnie przewrócono Cie

22,9

29,7

Biło Cię tak silnie, że odniosłeś obrażenia ciała

4,6

4,5

Zniszczono Twoje krzesło lub ławkę w szkole

9

5,4

5,6

9

Zmuszano Cię do kupowania komuś za własne
pieniądze

5

11,7

Zaczepiano Cię i prowokowano do zachowań
seksualnych

5,8

6,3

Biła Cię cała grupa

Zmuszano Cię do czynów upokarzających

Źródło: M. Filipowicz, Agresja i przemoc a system wartości młodzieży, Warszawa 2002.

Z danych zawartych w tabeli wynika, że w grupie osób badanych przez J. Surzykiewicz najczęstszymi formami doświadczanej przemocy było: obrażanie i wyśmiewanie
(50,4%) oraz rozpowszechnianie kłamstw (48,6%), zaś najrzadziej używanie w czasie
bójki ostrych narzędzi (3,4%) i bicie tak silnie, że odniesiono obrażenia ciała (4,6%). W
grupie badanej przez M. Filipowicz najczęstszymi formami doświadczanej przemocy było:
obrażanie i wyśmiewanie (63,1%) oraz rozpowszechnianie kłamstw (56,8), zaś najrzadziej
zniszczono Twoją ławkę lub krzesło w szkole (5,4%) oraz bicie tak silnie, że odniesiono
obrażenia ciała (4,5%).
29

K. Ostrowska, Czy w polskiej szkole jest bezpiecznie, Warszawa 2003, s. 14.
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Według M. Filipowicz najczęściej ofiarami przemocy i agresji są: nieśmiali, delikatni, popisujący się bogactwem, bardzo dobrze uczący się, niezgrabni fizycznie, o odmiennych zainteresowaniach seksualnych, zawsze uprzejmi wobec nauczycieli30.
Tabela V Przyczyny agresji i przemocy w ocenie badanej młodzieży
Chęć popisania się przed innymi
18%
Dla przyjemności

15%

Brak kultury i obycia

13%

Poczucie bezkarności

13%

Uważanie za zachowanie nowoczesne

10%

Z powodu niezadowolenia, frustracji

8%

Źródło: M. Filipowicz, Agresja i przemoc a system wartości młodzieży, Warszawa 2002.

L. Wawryk na potrzeby przeprowadzanych badań, które dotyczyły określenia poziomu syndromu agresji wśród zielonogórskich gimnazjalistów, zastosowała Inwentarz
Psychologiczny Syndromu Agresji IPSA w opracowaniu Z. B. Gasia. Wyniki przeprowadzonych badań interpretowała w oparciu o następującą skalę: wyniki bardzo wysokie (10-9
sten), wysokie (8-7 sten), przeciętne (6-5sten), niskie (4-3 sten) i bardzo niskie (2-1 sten)31.
W badaniach uczestniczyli uczniowie siedmiu zielonogórskich gimnazjów z klas III –
łącznie 532 uczniów. Analizie poddała 500 wypełnionych kwestionariuszy IPSA. Wyniki
przeprowadzonych badań przedstawiono w tabeli IX.
Tabela VI Syndrom agresywności zielonogórskich gimnazjalistów
Syndrom

Wynik ogólny ( WO)

Bardzo
wysoki

Wysoki

Przeciętny Niski

Bardzo
niski

Ogółem

N

%

N

N

N

%

N

99

19

136 27,2 141 28,2 93

6,2

500 100

9

500 100

%

%

N

%

18,6 31

16,8 194 38,8 126 25,2 45

%

Kontrola
zachowań 51
agresywnych skala ( K)

10,2 84

Skłonność
do
zachowań 95
odwetowych skala ( O)

19

123 24,6 136 27,2 146 29,2 0

0

500 100

133 26,6 190 38

5,2

500 100

3,8

500 100

Wiodące kierunki agresji
Wskaźnik samoagresji ( S)

8

1,6

Wskaźnik agresji ukrytej (U)

93

18,6 174 34,8 138 27,6 76

Wskaźnik agresji skierowanej 0
na zewnątrz ( Z)

0

28

5,6

120 24

143 28,6 26
15,2 19

213 42,6 139 27,8 500 100

Skale szczegółowe
Samoagresja emocjonalna

86

17,2 108 21,6 142 28,4 138 27,6 26

5,2

500 100

30
M. Filipowicz, Agresja i przemoc a system wartości młodzieży, Warszawa 2002, nieopublikowana praca magisterska
31
Z. B. Gaś, Inwentarz psychologiczny syndromu agresji, „Przegląd Psychologiczny” 1980, t.
XXIII, nr 1, s. 143-149.
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Samoagresja fizyczna

91

18,2 218 43,6 191 38,2 0

0

0

0

500 100

Wrogość wobec otoczenia

91

18,2 198 37,8 142 28,4 78

15,6 0

0

500 100

13,2 19

3,8

500 100

17,8 0

0

500 100

Nieuświadomione
agresywne

skłonności 104 20,8 158 31,6 153 30,6 66

Agresja przemieszczona

64

12,8 127 25,4 220 44

Agresja pośrednia

189 37,8 143 28,6 168 33,6 0

0

0

0

500 100

Agresja słowna

89

16

0

0

500 100

17,8 136 27,2 195 39

89
80

Agresja fizyczna
93 18,6 151 30,2 256 51,2 0
0
0
0
500 100
Źródło: G. Miłkowska, Rocznik Lubuski, tom 36, część 1 [w] Dzieci i młodzież w kalejdoskopie współczesnego życia, Zielona Góra 2010, s. 153.

Z danych zawartych w tabeli wynika, że w badanej grupie na poziomie wysokim
dominuje wskaźnik agresji ukrytej (U) (34,8%), samoagresja fizyczna (43,6%), wrogość
wobec otoczenia (37,8%), nieuświadomione skłonności agresywne (31,6%), zaś na poziomie bardzo wysokim jest agresja pośrednia (37,8%). Z. Palak badaniem empirycznym
objęła nieletnich sprawców czynów zabronionych przebywających w młodzieżowym
ośrodku wychowawczym. W badaniach posłużyła się Inwentarzem Psychologicznym Syndromu Agresji (IPSA) w opracowaniu Z. Gasia. Wyniki zestawiono w tabeli poniżej32.
Tabela VII Poziom agresywności badanych nieletnich chłopców
SKALE
NIELETNI
N

%

I. Samoagresja emocjonalna
A. Poziom wysoki
B. Poziom przeciętny
C. Poziom wysoki

25
5
-

83,3
16,6
-

II. Samoagresja fizyczna
A. Poziom wysoki
B. Poziom przeciętny
C. Poziom wysoki

28
2
-

93,3
6,6
-

III. Wrogość wobec otoczenia
A. Poziom wysoki
B. Poziom przeciętny
C. Poziom wysoki

26
4
-

86,6
13,3
-

IV. Nieuświadomione skłonności agresywne
A. Poziom wysoki
B. Poziom przeciętny
C. Poziom wysoki

20
10
-

66,6
33,3
-

V. Agresja przemieszczona
32

Z. Palak, Psychospołeczne determinanty agresywności młodzieży niedostosowanej społecznie,
[w:] Z. Bartkowicz, A. Węgliński (red.) Pedagogika resocjalizacyjna wobec współczesnych
zagrożeń, Lublin 2013, s. 156 -178.
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A. Poziom wysoki
B. Poziom przeciętny
C. Poziom wysoki

22
8
-

73,3
26,6
-

VI. Agresja pośrednia
A. Poziom wysoki
B. Poziom przeciętny
C. Poziom wysoki

27
3
-

90
10
-

VII. Agresja słowna
A. Poziom wysoki
B. Poziom przeciętny
C. Poziom wysoki

27
3
-

90
10
-

IX. Agresja fizyczna
A. Poziom wysoki
B. Poziom przeciętny
C. Poziom wysoki

20
10
-

66,6
33,3
-

X. Kontrola zachowań agresywnych
A. Poziom wysoki
B. Poziom przeciętny
C. Poziom wysoki

9
21
-

30
70
-

XI. Skłonność do działań odwetowych
A. Poziom wysoki
B. Poziom przeciętny
C. Poziom wysoki

21
9
-

70
30
-

Źródło: Palak Z., Psychospołeczne determinanty agresywności młodzieży niedostosowanej
społecznie, [w;] Z. Bartkowicz, A. Węgliński (red.) Pedagogika resocjalizacyjna wobec współczesnych zagrożeń, Lublin 2013, s. 156 -178

W zakresie samoagresji emocjonalnej w badanej grupie nieletnich poziom wysoki
stwierdzono u 83,3% badanych chłopców, w zakresie samoagresji fizycznej poziom wysoki stwierdzono u 93,3% badanych, w zakresie wrogości wobec otoczenia poziom wysoki
stwierdzono u 86,6% badanych, w zakresie nieuświadomionych skłonności agresywnych
poziom wysoki stwierdzono u 66,6% badanych, w zakresie agresji przemieszczonej poziom wysoki stwierdzono u 73,3% badanych, w zakresie agresji pośredniej poziom wysoki
stwierdzono u 90% badanych, w zakresie agresji słownej poziom wysoki stwierdzono u
90% badanych, w zakresie agresji fizycznej poziom wysoki stwierdzono u 66,6% badanych, w zakresie kontroli zachowań agresywnych poziom przeciętny stwierdzono u 70%
badanych, a w zakresie skłonności do działań odwetowych poziom wysoki stwierdzono u
70% badanych. Porównując wyniki uzyskane przez młodzież szkolną z wynikami uzyskanymi przez nieletnich widoczne są duże różnice procentowe. Nieletni uzyskują wyniki
wyższe we wszystkich skalach na tle młodzieży szkolnej.
4. Formy przeciwdziałania zachowaniom destrukcyjnym uczniów w środowisku
szkolnym
W literaturze przedmiotu można odnaleźć trzy rodzaje strategii przeciwdziałania
zjawisku przemocy i agresji wśród uczniów: strategie edukacyjne, środowiskowe i oparte
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na uczestnictwie33. Strategie edukacyjne polegają na przekazywaniu wiedzy dotyczącej
źródeł przemocy, wynikających z niej konsekwencji oraz podają sposoby radzenia sobie w
sytuacji zagrożenia. Strategie środowiskowe skupiają się na zmianie elementów otoczenia
fizycznego i społecznego, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia zachowań
agresywnych. Podejście oparte na uczestnictwie koncentruje się na pracy z jednostkami
bądź grupami, które biorą czynny udział w aktach agresji.
Metody profilaktyki i interwencji, aby były skuteczne muszą zawierać w sobie trzy
rodzaje oddziaływań. Schemat kompleksowych działań interwencyjnych opracowali S.
Guerin i E. Hennessy. W ramach proponowanych działań wyróżnili: zadania dla dyrektora
szkoły, zadania dla pedagoga /psychologa szkolnego, zadania dla nauczycieli, zadania dla
rodziców34. Opracowanie strategii powinno określać, jakie akty agresji występują w społeczności szkolnej oraz jak skutecznie je eliminować. W działania interwencyjne należy
zaangażować: lekarzy, pielęgniarki, policję oraz straż miejską.
W planowaniu należy uwzględnić następujące działania; ocenę systemu wartości
danej społeczności-określenie systemu wartości nauczycieli, uczniów i rodziców oraz jakimi priorytetami kierują się w życiu. Na podstawie zdobytych informacji należy opracować system norm wspólnych dla całej społeczności szkolnej (np. „szanuj siebie i innych”);
zdefiniowanie pojęcia „mobbing” - przy użyciu różnych metod: dyskusji, wywiadów, rysowaniu i inscenizacji scenek związanych z przemocą i ich omawianiu, należy ustalić, jak
nauczyciele, rodzice i uczniowie rozumieją pojęcie „prześladowanie”; określenie skali
problemu-przy użyciu anonimowej ankiety należy określić, jakiego typu akty agresji występują w danej grupie , gdzie mają one miejsce oraz czy uczniowie informują o nich nauczycieli lub rodziców; opracowanie konkretnych procedur-opracowanie i realizacja procedur powinna angażować jak największą część społeczności szkolnej. Uczniowie powinni
posiadać podstawowa wiedzę w zakresie umiejętności doradczych oraz technik rozwiązywania problemów, ponieważ mobbing jest często zjawiskiem ukrytym. Oprócz metod,
które angażują całą grupę, szkoła powinna posiadać określone procedury w przypadku
zgłoszenia aktów agresji, które będą dokładnie określać: kiedy dyrekcja zobowiązana jest
podjąć interwencje, kiedy wezwać rodziców, jakie kary należy stosować wobec sprawców
oraz jakiego wsparcia udzielać ofiarom. Każdy system reagowania powinien uwzględniać
następujące założenia35: reakcja na każdą sytuację, w której występuje agresja i przemoc brak reakcji daje uczniom przyzwolenie na takie zachowanie, szybkie i zdecydowane działania, troska o ucznia (zarówno ofiarę, jak i sprawcę), wnikliwie rozpatrywanie każdej
sytuacji, współdziałanie pomiędzy nauczycielami i wzajemne udzielanie sobie wsparcia;
ocenę skuteczności wybranych metod i ewentualna ich weryfikacja-najlepszym sposobem
oceny skuteczności podejmowanych działań jest przeprowadzanie ankiet typu pretest/retest
(przed i po ). Skuteczną formę jest też dyskutowanie na temat prowadzonych działań profilaktycznych i konieczność dokonywania w nich modyfikacji, która odbywa się z udziałem
nauczycieli, uczniów i rodziców36.
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Rola pedagoga i psychologa szkolnego opiera się głównie na pracy ze sprawcami i
ofiarami przemocy i zawiera; pracę z ofiarami -najskuteczniejszą metodą w pracy z ofiarami agresji jest trening asertywności, który zakłada naukę najwłaściwszych sposobów
radzenia sobie z zaczepkami i prowokacją ze strony innych uczniów. Dzięki treningowi
uczniowie posiadają umiejętność uzyskiwania wsparcia od świadków przemocy, kształtowania poczucia własnej wartości oraz samodzielnego wyjścia z sytuacji przemocy. Prowadzenie w szkołach treningu asertywności w dużym stopniu zmniejsza częstotliwość występowania agresywnych zachowań; praca ze sprawcami sprawdza się tzw. podejście „bez
obwiniania” opracowane przez B. Maines i G. Robinsona, głównie w przypadku, gdy grupa stale prześladuje jedną osobę lub kilkoro tych samych uczniów. Praca polega na prowadzeniu serii dyskusji ze sprawcami, które dotyczą skutków przemocy, uczuć ofiary oraz
sposobów udzielenia pomocy. Priorytetowym celem kolejnych spotkań jest wzmocnienie
podjęcia pozytywnych działań; pracę z prześladowcami i ofiarami — strategia „wspólnej
troski” A. Pikasa obejmuje trzy etapy: przeprowadzanie indywidualnych, dziesięciominutowych wywiadów zarówno ze sprawcami, jak i ofiarami, krótka rozmowa z każdym
uczniem, organizacja spotkania grupowego, które ma na celu poczucia w grupie troski o
ofiarę. Równocześnie z pracą ze sprawcami i ofiarami przemocy pedagog / psycholog
szkolny może zorganizować działalność profilaktyczną w grupach młodzieży, która jest
zagrożona przemocą37.
Działania nauczycieli i wychowawców powinny być ukierunkowane na pracę z całą
grupą lub klasą, polegającą na systematycznym i planowym prowadzeniu programów profilaktycznych, których głównym celem jest przekazanie informacji na temat przyczyn
przemocy wśród młodzieży, jej skutków i sposobów przeciwdziałania przy wykorzystaniu
technik: dyskusji, odgrywaniu scenek, analizy treści, pokazów wideo. Zadaniem nauczyciela jest również analizowanie zgłoszonych przypadków aktów agresji. Przy prowadzeniu
rozmów z dziećmi-ofiarami przemocy należy pamiętać, aby: przekazać dziecku swoje
intencje oraz okazać akceptację, dostosować komunikację werbalną i niewerbalną do
dziecka, uważnie słuchać, zadawać pytania, które ułatwiają nawiązanie kontaktu oraz unikać pytań zbyt dociekliwych, dawać czas na udzielenie odpowiedzi, nie oceniać dziecka
ani zdarzeń, które przedstawia, pomagać mu nazywać uczucia, pokazywać jego mocne
strony, doceniać odwagę dziecka, gdy mówi o bolesnych dla siebie wydarzeniach, uszanować odmowę i lęk, gdy nie wskazuje sprawców, przypomnieć dziecku prawa, które je
chronią, informować je o wszystkich działaniach, które zamierza podjąć nauczyciel i
przedstawiciele szkoły38. Każda przeprowadzona przez nauczyciela interwencja powinna
być odnotowana w dokumentacji szkolnej.
W przypadku braku efektu interwencji nauczyciel zobowiązany do podjęcia następujących działań: przeprowadzenia rozmowy z uczniem o jego zachowaniu: porozmawiać z
każdym uczestnikiem osobno, począwszy od lidera grupy, prowadzić rozmowę w pomieszczeniu zapewniającym spokój oraz bez świadków, określić cel rozmowy oraz opisać
zachowanie będące powodem rozmowy, sprawcy (sprawcom) należy okazać brak akceptacji dla zachowania agresywno-przemocowego, dać uczniowi szansę wypowiedzenia się na
temat zachowania będącego powodem interwencji, omówić z nim skutki przejawianych
37
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zachowań oraz poinformować go o potrzebie spotkania z rodzicami; omówienie z rodzicami zachowania dziecka i ustalenie strategii współpracy rodziców ze szkołą: ustalenie
zasad współpracy, opracowanie projektu kontraktu dla dziecka, w którym zostaną określone zachowania nieakceptowane oraz oczekiwania względem niego, ustalenie katalogu kar i
nagród, terminów wykonania poszczególnych zadań oraz wyznaczenie hierarchii konsekwencji i zasad odzyskiwania przywilejów; ustalić wspólnie z dzieckiem i rodzicami ostateczną wersję kontraktu oraz stale weryfikować wywiązywanie się z niego39. W przypadku
braku wywiązywania się z przyjętego kontraktu szkoła wskazane jest podjęcie dalszych
działań również wynikających z przepisów prawa.
Rodzice mają za zadanie wyjaśniać powody nieakceptowanych zachowań poprzez
ukazywanie ich konsekwencji oraz uczyć szacunku do siebie i innych. Rodzice mogą skorzystać z Treningu umiejętności rodzicielskich, który prowadzony jest przez terapeutę,
pedagoga lub psychologa szkolnego oraz być wrażliwym sygnały wysyłane przez dziecko:
strach, niechęć wobec szkoły, przychodzi pobite lub przynosi zniszczone rzeczy. Podejmowane systematyczne, planowe i konsekwentne działania interwencyjne przyniosą oczekiwany efekt, gdy wszyscy członkowie społeczności szkolnej będą ze sobą otwarcie
współpracować i stale kontrolować przebieg pracy, by w razie konieczności móc zmieniać
otaczającą rzeczywistość40.
,,Szkolny Program Profilaktyczny to ogół działań chroniących dzieci i młodzież
przed zakłóceniami w rozwoju i interwencyjnych w sytuacji pojawiających się zagrożeń.
Obejmuje działania podejmowane w czasie realizacji programów nauczania i programu
wychowawczego, a także działań specyficznych dla profilaktyki”41.
Natomiast A. Machowska opracowała program profilaktyczny ,,Agresji NIE” przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole w gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie42. Opracowanie programu było poprzedzone rozpoznaniem sytuacji w szkole za pomocą ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli i rodziców w ostatnich latach
przez naszą szkołę, rozmów z pedagogiem szkolnym, nauczycielami oraz własnych obserwacji. Zebrane informacje dostarczyły wiadomości na temat różnych przejawów agresji,
przyczyn, źródeł jej powstania . Okazuje się, że takie formy jak: obrażanie i wyśmiewanie,
potrącanie lub przewracanie umyślne, upokarzanie przez starszych, zaczepianie i bicie bez
powodu, niszczenie własności osobistej, wulgaryzmy to nie rzadkość. Trudności w nawiązywaniu pozytywnych kontaktów z innymi wynikają z braku rozpoznawania własnych
uczuć, braku poczucia własnej wartości. Program ma za zadanie zapobiec zachowaniom
agresywnym i poprawić wzrost poczucia bezpieczeństwa ucznia w szkole oraz pomóc w
dokonaniu właściwego wyboru życiowego. Do tej pory w ramach przeciwdziałania agresji
realizowano tematy dotyczące przemocy na lekcjach wychowawczych, lekcjach WOS-u,
podczas spotkań z rodzicami, przygotowano prezentację multimedialną, zorganizowano
spotkania z kuratorem sądowym, spotkania z policjantami43.
Program ,,Agresji Nie” obejmował:
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1) działania ogólnoszkolne na które składają się: badania, które określają rodzaje
agresji występującej na terenie szkoły, wdrożenie do realizacji programu profilaktycznego
dla wszystkich uczniów oraz współpraca z rodzicami.
2) działania wewnątrzklasowe na które składają się: opracowywanie klasowych kodeksów, określających zasady przeciwko przemocy, realizowanie programu profilaktycznego oraz pedagogizacja rodziców.
3) działania indywidualne obejmujące: prowadzenie rozmów z uczniami, poszukiwanie
sposobów rozwiązywania konfliktów oraz profesjonalną pomoc dla rodziców i uczniów44.
Cele główne omawianego programu profilaktycznego obejmują eliminację zachowań agresywnych i przemocowych wśród młodzieży oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa
ucznia w szkole. Natomiast cele szczegółowe obejmują: dostarczanie wiedzy na temat
praw człowieka, dziecka i ucznia oraz procedur postępowania w przypadku łamania zasad,
dostarczanie wiedzy na temat przyczyn zachowań agresywnych, wykształcanie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z sytuacją przemocy i agresji oraz integrację uczniów w szkole i wzmocnienie więzi45. Cele programu profilaktycznego „Agresji
NIE” były realizowane w następujący sposób: opracowywanie klasowych kodeksów zasad
przeciwko przemocy; poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie komunikacji,
rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z własną złością i agresją innych; udział nauczycieli w konferencjach i warsztatach o tematyce przemocy i agresji; organizacja i udział
w spotkaniach szkoleniowych i kursach doskonalących umiejętności wychowawcze;
współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa uczniów oraz zapobieganiu przemocy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
Komisariat Policji, Sąd Rejonowy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; utworzenie Punktu
Konsultacyjnego dla uczniów z problemami emocjonalnymi w celu wypracowania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych (psycholog); dzień poświęcony przeciwdziałaniu agresji w szkole: „Wznieś serce nad zło”; ogólnoszkolne zebrania rodziców – pedagogizacja rodziców. Wyposażenie rodziców w odpowiednią wiedzę na temat agresji (źródeł i sposobów zapobiegania); zorganizowanie konkursu plastycznego; wydanie szkolnej
gazetki okolicznościowej poświęconej problematyce przemocy i agresji w szkole; prezentacja literatury dotyczącej agresji wśród młodzieży; sporządzenie wykazu adresów instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy46. Sprawdzenie czy opracowany program
przyniósł oczekiwane rezultaty będzie oparte na przeprowadzeniu ankiet, wywiadów, obserwacji zachowań uczniów, ich reakcji, postaw społecznych oraz stopnia zainteresowania
zajęciami. W ten sposób zostanie sprawdzona efektywność działań wytyczonych w programie. Pozwoli to udoskonalić program w następnych latach. Po zakończeniu wszelkich
działań zostanie opracowany pisemny raport, z którym zostaną zapoznani nauczyciele,
rodzice i samorząd uczniowski47.
,,Program socjoterapeutyczny jest odpowiedzią na zapotrzebowanie nauczycieli i
uczniów w szkole. Socjoterapia jako forma pomocy psychologicznej umożliwia eliminowanie lub zmniejszanie poziomu zaburzeń zachowania młodzieży. Celem oddziaływania socjoterapeutycznego jest uczenie uczniów nowych zachowań i umiejętności, umożliwiających realizację ważnych celów życiowych oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości”48.
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E. Puczyńska opracowała program socjoterapeutyczny dla uczniów gimnazjum przejawiających zachowania agresywne pt: „Drogowskaz”. Podmiotem jej zainteresowań była
młodzież gimnazjalna przejawiająca zachowania agresywne. U podłoża tych zachowań
tkwiły czynniki środowiskowe, zaniedbania tkwiące w rodzinie. Przedmiotem zajęć było
wspomaganie młodzieży w rozwoju i pojmowaniu rzeczywistości. Celem głównym programu jest dostarczenie umiejętności budowania pozytywnych relacji interpersonalnych
oraz konstruktywnego funkcjonowania w grupie. Program uwzględnia cele edukacyjne,
terapeutyczne oraz rozwojowe49. Cele terapeutyczne obejmują: stworzenie okazji do: odreagowania napięć emocjonalnych, otwartej komunikacji, bezpiecznego uzewnętrzniania
własnych emocji, pełnego wyrażania siebie oraz kształtowania poczucia własnej wartości,
godności osobistej i poczucia bezpieczeństwa50. Cele edukacyjne obejmują : rozwijanie
umiejętności, nawiązywanie kontaktów interpersonalnych, współpracę w grupie, pokojowe
rozwiązywanie konfliktów, empatię, adekwatne reagowanie w sytuacjach konfliktowych,
rozpoznawanie i nazywanie uczuć oraz poznanie stanu emocjonalnego człowieka51. Cele
rozwojowe obejmują: nabywanie umiejętności funkcjonowania w grupie, nawiązywanie
pozytywnych kontaktów, kształtowanie własnego wizerunku, konstruktywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, wyrażanie i zaspakajanie potrzeb: bezpieczeństwa, uznania,
akceptacji, samodzielności, oraz kształtowanie postaw prospołecznych52. Metody pracy z
grupą obejmują: pracę w kręgu, rundki dzielenia się swoimi doświadczeniami, burzę mózgów, rysunki, prace plastyczne gry i zabawy, inscenizacje, odgrywanie scenek oraz muzykoterapię53. Program to cykl następujących spotkań i zajęć:
1. Tworzymy grupę i zasady pracy.
2. Wzmocnienie więzi w grupie. Wzajemne poznanie się.
3. Uczymy się wspólnie rozwiązywać konflikty.
4. Wzmocnienie poczucia własnej wartości. Budowanie adekwatnej samooceny.
5. Uczymy porozumiewać się ze sobą.
6. Uczymy się wyrażać uczucia.
7. Uczymy się współpracować. Nawiązujemy pozytywne relacje.
8. Uczymy się zdrowych sposobów wyrażania złości.
9. Uczymy się opanować agresję. Szukamy sposobów przeciwdziałania agresji.
10. Uczymy się lepiej rozumieć siebie i innych. Budowanie empatii.
11. Żegnamy się w pokojowej atmosferze54.
Streszczenie:
Celem niniejszego artykułu była próba ukazania zachowań agresywnych młodzieży
w okresie adolescencji. Agresja jest w dalszym ciągu poważnym problemem, który dotyka
współczesną młodzież. Jak sobie z nią radzić? W Jaki sposób jej przeciwdziałać? Niniejszy
artykuł jest próbą analizy tego tematu. Próbą rozwiązania tego problemu.
Słowa kluczowe: młodzież, agresja, adolescencja
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Abstract
The aim of this article was an attempt to show aggressive behavior of young people
in adolescence. Aggression is still a serious problem that affects today's youth. How to deal
with it? How to counteract it? This article is an attempt to analyze this topic. An attempt to
solve this problem.
Keywords: youth, aggression, adolescence
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Marta Pietrycha

Alergia u dzieci – objawy, diagnostyka, leczenie
Wstęp
Alergie dla cywilizacji nie są niczym nowym. Dolegliwości związane z alergią sięgają początków historii ludzkości. Już w papirusach starożytnych Egipcjan wśród opisywanych schorzeń rozpoznać można podstawy mechanizmów natury alergicznej. Według
obecnych danych tylko w USA jest ponad 40 milionów ludzi cierpiących z powodu alergii.
Jest ona jedną z najczęstszych przyczyn przewlekłych zachorowań. U dzieci są one odpowiedzialne za nieobecności w szkole, zaś wśród dorosłych za spadek wydajności w pracy1.
Choroby alergiczne są następstwem cywilizacji technicznej, w tym również sztucznego środowiska bytowania ów człowieka. Jeden z uczonych wypowiedział myśl, że
,,człowiek współczesny płaci haracz w postaci chorób alergicznych na wynalazki, udogodnienia i komfort życia”2.
1. Definicja alergii
Słowo alergia w ostatnim czasie bardzo się rozpowszechniło. Dochodzi do tego, iż
Jasio tłumacząc się z jedynki z matematyki mówi – mamo ja nic nie poradzę, ja mam po
prostu alergię do matematyki3. Warto wiec wyjaśnić czym jest alergia.
Etymologia pojęcia alergia pochodzi z języka greckiego (állos –inny) + (ergon –
czyn). Co dosłownie oznacza innoczynność bądź zmienioną odczynowość4. Idąc za R.
Kurzawą alergia to ,,stan uszkodzonej nabytej swoistej zdolności do reagowania”5. Według
G. Lis określana jest jako reakcja ,,nadwrażliwości inicjowanej przez mechanizmy immunologiczne”6. Z kolei zdaniem B. Romańskiego oznacza ,,pewien rodzaj odpowiedzi ustroju na substancje obce”7. Autor w swej definicji zwraca uwagę na nadwrażliwość zachodzącą zarówno u człowieka, jak i u zwierząt. Mówi, iż są one wywołane tymi samymi czynnikami, które odpowiadają za wytworzenie odporności, czyli swoistych przeciwciał i komórek limfatycznych8.
W normalnej sytuacji nasz układ odpornościowy jest wstanie wyczuć obecność antygenów potencjalnie groźnych dla naszego organizmu i reaguje na nie poprzez uruchomienie układu immunologicznego. Bowiem komórki odpornościowe oraz przeciwciała
atakują i niszczą czynniki zakaźne. Natomiast w przypadku chorób alergicznych układ
odpornościowy nieadekwatnie działa na alergen, który nie stanowi zagrożenia dla organizmu9.
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Najprościej mówiąc, alergia to nieprawidłowa reakcja organizmu na jeden bądź kilka ,,czynników środowiska lub substancji nieszkodliwych dla większości organizmu”10.
Dlatego też lekarze określają ją jako ,,reakcję wynikającą z nadwrażliwości”11.
Z punktu widzenia praktycznego alergię możemy podzielić na dwie grupy:
 dużą alergię (to taki stan, który wymaga stałego bądź okresowego leczenia, zaliczamy tu: astmę, katar sienny),
 małą alergię (występująca sporadycznie, nie wymaga stałego leczenia)12.
Znajomość definicji alergii pozwoli lepiej zrozumieć czynniki, a więc alergeny wywołujące reakcje alergiczne.
2. Czynniki – alergeny
Alergeny to ,,antygeny zdolne do wywołania reakcji alergicznej”13. Są to najczęściej
,,substancje białkowe pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, rzadziej węglowodany lub
związki chemiczne o niskiej masie cząsteczkowej (np. leki)”14. Stąd też alergenem jest
,,substancja o właściwościach antygenowych, która u predysponowanych osób wywołuje
reakcje nadwrażliwości”15. Najogólniej mówiąc alergen to czynnik uczulający.
Lista alergenów jest dość długa i ciągle jeszcze nie zamknięta. Bowiem chemizacja
naszego życia sprzyja powstawaniu coraz to nowszych substancji, które w przyszłości
mogą stać się wspomnianymi alergenami16. Najważniejsze alergeny podzielono na 5 grup,
stąd też wyróżniamy:
1. Alergeny wziewne (zwane również inhalacyjnymi, dostają się one do ustroju poprzez błonę śluzową dróg oddechowych. Wywołują: ,,astmę, alergiczny nieżyt nosa, alergiczne zapalenie spojówek, ale nierzadko są również przyczyną alergii skórnej czy pokarmowej”17. Występować może również gorączka sienna, pokrzywka, migrena oraz obrzęk
Quinckego18. Do najczęściej alergizujących czynników z tej grupy zaliczamy: ,,kurz, roztocze, sierść i naskórek zwierząt, pierzę, wełną, pyłki roślin, różnego rodzaju grzyby chorobotwórcze, czyli pleśnie”19),
2. Alergeny pokarmowe (drogą, którą wnikają alergeny do organizmu, jest przewód
pokarmowy. Ta grupa związków ma duże znaczenie u niemowląt i małych dzieci, gdyż w
tym wieku są głównymi antygenami uczulającymi. Wmiarę wzrostu dziecka alergia ta
wygasa. Alergeny te mogą wywołać takie choroby, jak: astma, pokrzywka, zapalenie skóry, obrzęk Quinckego, migrena, biegunka, ból brzucha, czy też zapalenie jelita20. Do najważniejszych alergenów pokarmowych należy:
 mleko (występuje już przed 2 miesiącem życia dziecka),
 jajko (przy czym żółto alergizuje słabiej niż białko),
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 produkty z pszenicy (jest najczęściej ,,spożywanym gatunkiem rośliny zbożowej i
w związku z tym najczęściej uczulającym”21, produkty te powodują przeważnie zmiany
skórne),
 mięso (zdarza się stosunkowo rzadko)22,
 ryba (uczulenie może przebiegać burzliwie nawet znikome ślady ryby w pożywieniu może spowodować obrzęk Quinckego wymagający szybkiej interwencji lekarza, powikłania mogą wystąpić również w trakcie gotowania jako reakcja na zapach),
 orzechy (wykazują silne właściwości uczulające z różnorodnymi objawami, tak jak
w przypadku ryb również ich śladowe ilości mogą przynieść poważne konsekwencje),
 owoce (częściej uczulają owoce surowe niż gotowane. Najczęściej są to: owoce
cytrusowe, truskawki, melony23),
 jarzyny (wśród nich najczęściej uczulają: groch, fasola, pomidory, cebula i ziemniaki. W postaci gotowanej często tracą właściwości alergizujące. Zdążają się również
sytuacje, w których to poprzez dotyk z selerem bądź szparagami zachodziła reakcja uczuleniowa24.
3. Alergeny kontaktowe (do tej grupy zaliczamy wiele różnych substancji chemicznych, które poprzez działanie miejscowe na skórę wytwarzają stan uczulenia zwany wypryskiem kontaktowym. Należą do nich: formalina, kalafonia, kobalt, nikiel, chrom, barwniki włókiennicze i różne syntetyki, środki zapachowe i składniki maści leczniczych25.
Uczulenie przez kontakt jest częstsze u dorosłych niż u dzieci, aczkolwiek u nich też występuje. Przykładem jest choćby uczulenie niemowlęcia na formalinę, która jest używana
w produkcji tkanin. Jeśli dziecko ma zbyt ciasne ubranie bądź jest trzymane na rękach
przez dorosłego może uczulić się. Formalina tez występuje w kosmetykach, środkach
owadobójczych czy konserwujących, klejach itp. Typowym przykładem alergii kontaktowej u dziecka są: ślady po środkach piorących na źle wypłukanym ubraniu, raczkujące
dzieci wrażliwe są także na wykładzinę podłogi, plastikowe lub gumowe zabawki, niklowane zegarki, igły i nożyczki, chrom w farbach, klejach, atramencie26),
4. Drobnoustroje (do nich należą: bakterie, wirusy, grzybice i pasożyty. Alergia na
drobnoustroje nie powstaje natychmiast, gdyż jest ściśle związane z ich odczynem komórkowym)27,
5. Leki(do leków alergizujących należą: sulfonamidy, antybiotyki, środki przeciwbólowe, nasenne, znieczulające i nawet antyalergiczne. Objawy alergii na leki mogą przybierać różną formę – od zmian skórnych, po ciężki i groźny stan anafilaktyczny28).
Wszystkie powyższe alergeny przedstawiają bogaty wachlarz czynników i bodźców,
które klasyfikuje się w dwie grupy. Pierwszą grupęstanowi pochodzenie, na które to składa
się pochodzenie fizyczne jako właściwości fizyczne klimatu bądź powietrza, promieniowanie, czy też zanieczyszczenie powietrza). Kolejne to pochodzenie chemiczne, a więc
chemiczne (substancje pochodzenia organicznego i nieorganicznego w różnym stanie sku21
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pienia, należą tu m.in. alergeny lekowe i pokarmowe). Ostatnie to biologiczne, czyli pochodzenia zwierzęcego – pióra ptaków,jad owadów, pyłki kwitnących traw, czy też drobnoustroje29. Druga grupa zależna jest od rodzaju. I tak wyróżnia się alergię wrodzoną i
nabytą.Z wrodzoną alergią dziecko przychodzi na świat, zaś nabyta pojawia się w okresie
życia pozapłodowego. Kolejne to jednowartościowa i wielowartościowa dotyczy uczulenia
na jeden bądź wiele alergenów. Inne to egzogenne i endogenne. Przy czym egzogenna
powstaje pod wpływem środowiska zewnętrznego, zaś endogenna pod wpływem szkodliwych bodźców i substancji wewnątrzustrojowych. Następną jest śródzakaźna, która powstaje pod wpływem zakażenia ustroju np. prątkiem gruźlicy, krętkiem kiły. Stąd tez
utrzymuje się ona wyłącznie w okresie istnienia czynnika chorobotwórczego. Ostatnie
rodzaje alergii to alergia narządowa, układowa i ogólnoustrojową. I tak narządowa oraz
układowa objawia się alergią układu oddechowego w postaci dychawicy oskrzelowej,
alergią przewodu pokarmowego i inne. Z kolei ogólnoustrojowa dotyczy całego ustroju
bądź w tkance jak np. tkance łącznej30.
3. Predyspozycje
Alergia może rozwijać się zarówno u niemowląt i małych dzieci, jak i dorosłych.
Stąd też dlaczego organizm dziecka alergizuje się tak wcześnie? Wynika to bowiem z właściwości anatomofizjologicznych ustroju dziecka. Są to: ,,nie całkiem sprawna funkcja
przewodu pokarmowego, znaczna przepuszczalność błon śluzowych, odmienna budowa
układu oddechowego, łatwość reagowania odczynem obrzękowym,niepełna dojrzałość
mechanizmów obronnych, częste występowanie infekcji i skłonności do ich rozszerzania”31. Dodatkowo stan emocjonalny chorego dziecka i jego otoczenie decyduje o zaostrzeniu się alergii. Czujna, troskliwa i spokojna opieka ze strony rodziców zapewnia
dziecku bezpieczeństwo, uspokaja je i zmniejsza dolegliwości choroby. Z kolei nadmierna
troskliwość i ich niepokój potęguje burzliwe objawy alergii u dziecka. Takie zmiany dotyczą w głównej mierze dzieci chwiejnych emocjonalnie. Każde niepowodzenie w szkole,
życiu koleżeńskim, czy sporcie może wyzwalać stres. Natomiast spokój, harmonia domowników oraz unormowany tryb życia prowadzi do stabilizacji psychicznej i tzw. okresu
bezobjawowego. U niektórych dzieci może wystąpić objaw alergii na skutek odruchów
warunkowych, np. widok sztucznych kwiatków będzie powodowało kichanie32.
Nawiązując do wieku warto zwrócić uwagę na wiek, który ma istotne znaczenie dla
alergii. Według badań w okresie wczesnego dzieciństwa około 50 % dzieci boryka się na
różne choroby alergiczne. W pierwszym roku życia pojawia się wyprysk, który wraz z 6 r.
ż. dziecka zanika. Między 2, a 6 r. ż. zaczynają dominować alergozy wziewne (czyli astma
i alergiczny nieżyt nosa). Z biegiem lat jednak maleje, a liczne odczyny alergiczne ulegają
wygaśnięciu33. Po okresie dojrzewania płciowego ,,istnieje pewna naturalna tendencja do
wygasania alergii. Pocieszając\y jest np. fakt, że tylko 20% osób dorosłych choruje na
astmę nabyta w dzieciństwie”34. Kolejną kwestią jest płeć. Według danych alergików jest
więcej u chłopców niż dziewcząt. Znaczenie w alergii nabiera również klimat. I tak w su-
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chej i ciepłej porze roku chorzy na astmę czują się lepiej. Duża wilgotność powietrza potęguje zaś alergozy oddechowe35.
4. Objawy alergii
Objawy alergii u dziecka mogą przebiegać w 7 płaszczyznach36. Pierwszą płaszczyzną jest skóra. W jej obrębie zalicza się: świąd,pojawienie się rumienia oraz pojawienie się
obrzęku bądź wysypki. Kolejną są oczy. I tu wyróżnia się świąd, łzawienie i zaczerwienienie. Trzeciobszar objawów alergii dotyczy układu oddechowego, do którego zalicza się
uczucie zatkanego nosa,katar, metaliczny smak w ustach czy też puchnący język. Inne to
objawy w gardle i klatce piersiowej. U dzieci występują trudności z nabraniem i wypuszczeniem powietrza,uczucie zaciskania, natrętny kaszel oraz świszczący oddech. Następną
grupę stanowią objawy pojawiające się ze strony układu krążenia. W jego obrębie zalicza
się m.in.: ogólne osłabienie,nagłe zasłabnięcie, nieregularne bicie serca, czy też znaczny
spadek ciśnienia krwi.Szóstą płaszczyznę stanowi układ pokarmowy. I tutaj dzieci skarżą
się na: nudności,wymioty,biegunkę oraz kolkowe bóle brzucha. Ostatnia grupa symptomów alergii związana jest z układem nerwowym. Charakteryzuje się rozdrażnieniem,niepokojem, lękiem,splątaniem, czy też uczuciem zapadania się37.
D. Myłek mówi, iż szkodliwe działanie pokarmów i związków chemicznych działa
,,na najważniejszy organ naszego ciała i ducha – mózg!”38. Zjawiska alergiczne w granicach mózgu występują częściej u dzieci. Są one trudne do określenia bowiem dziecko często reaguje płaczem, niepokojem oraz zaburzeniem snu39. Dzieci wykazują również zaburzenia zachowania, czego jednym z objawów jest zespół nadreaktywności, do którego należą następujące objaw:
 ,,zaburzenia koncentracji,
 rozkojarzenie podzielności uwagi,
 nadruchliwość,
 niespołeczne zachowania,
 wybuchowość,
 płaczliwość drażliwość,
 obniżenie wartości testów określających przyswajanie wiedzy”40.
Trudno jest jednak postawić granicę między zachowaniem normalnym dziecka, a
nadreaktywnym. Dzieci z omawianym zespołem tracą wiele. Bowiem nie mogą uczestniczyć w zajęciach, a dodatkową są w konflikcie z nauczycielami i rodzicami. Zwłaszcza u
dzieci w wieku szkolnym z nieleczoną alergią oprócz wymienionych objawów może dołączyć agresja. Dzieci te zwracają uwagę na siebie w czasie lekcji, kręcą się, lekceważą nakazy. Częściej też mają trudności w nauce. Problemy te wynikają nie tylko z zachowań
nadreaktywnych lecz również z zespołu przewlekłego zmęczenia czy tez znużenia. Po
spożyciu leków alergicznych dzieci mogą czuć senność i spowolnienie reakcji. Nieleczone
dzieci zdaniem D. Myłek ,,mają nierówne oceny w szkole. Często mają opinie: …zdolny,
35
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ale leń”41. Stąd też zarówno nauczyciele, jak i rodzice powinni mieć świadomość istnienia
pewnej zależności między trudnościami w szkole, a alergią. Widoczne jest to w okresie
wiosenno – letnim, kiedy to dzieci w czasie sprawdzianów borykają się z alergią sezonową
(na pyłki traw, żyta)42. Nie wolno karać dziecka niskimi ocenami z chwilowego braku
koncentracji spowodowanej alergią.Bowiem dziecko często przychodzi do szkoły w czasie
nasilonych objawów. Trudno jest mu opanować np. kichanie, kaszel czy łzawienie oczu.
Dodatkowo ,,część leków używanych w chorobach alergicznych może nadmiernie uspokajać, przejściowo osłabiać refleks (leki przeciwhistaminowe), inne znowu mogą powodować pobudzenie (Sulbutamol, Ephedrine, Auphilin), utrudniając koncentrację uwagi w
czasie lekcji”43.
Najczęściej spotykanymi chorobami u dziecka są: astma, kurczowe zapalenie oskrzeli,
alergiczny nieżyt nosa, gorączka sienna, wyprysk, pokrzywka oraz alergia pokarmowa. I tak
astma inaczej nazywana dychawicą oskrzelową charakteryzuje się zwężeniem oskrzeli, które
wyraża się to dusznością wydechową o różnym nasileniu często towarzyszy jej kaszel)44. Kolejna choroba to kurczowe zapalenie oskrzeli, które objawia się dusznością, napadowym kaszlem, utrudnionym oddechem, często świszczącym, głośnym i chrapliwym, w oskrzelach zaś
zalega wydzielina. Trzecią chorobą u dziecka jest alergiczny nieżyt nosa. Przejawia się on
wodnistym wyciekiem z nosa, napadami kichania, obrzękiem błony śluzowej, uczuciem zatkanego nosa, dzieci te często oddychają ustami i mają podkrążone oczy45. Następną jest gorączka
sienna zwana inaczej pyłkowica. Występuje ona jako sezonowy nieżyt nosa i spojówek. Z
kolei wyprysk– inaczej zapalenie skóry, charakteryzuje się zapaleniem naskórka i górnych
warstw skóry, początkowo pojawiają się pęcherzyki, które następnie pękają pozostawiając
strupy). Inną chorobą u dziecka może być pokrzywka.Wpokrzywcepojawiają się swędzące
bąble, które szybko znikają46. Ostatnią jest alergia pokarmowa. Przejawia się ona po zjedzeniu
określonego czynnika alergizującego47.
Z kolei do stanów wymagających szybkich interwencji należą:
 wstrząs anafilaktyczny (występuje po kilku sekundach od wprowadzenia alergenu.
Objawia się bladością lub sinicą skóry, bólem głowy, dreszczami, potami, uczuciem duszenia.
W skutek gwałtownego spadku ciśnienia krwi może dojść do utraty świadomości, zapaści,
drgawek. Wstrząs anafilaktyczny jest zaliczany do najgroźniejszej postaci alergii)48,
 alergia na ukąszenie owadów (pojawiają się bąble i obrzęk, często duszenie),
 obrzęk Quinckiego (odmiana pokrzywki, obrzęk ten obejmuje wargi, tkankę podskórną wokół oczu. Często towarzyszy mu obrzęk krtani),
 choroba posurowicza (gorączka, bóle mięśniowe i stawowe)49.
Alergia u dzieci przejawia się w kilku płaszczyznach. Mówimy o skórze,oczach,układzie oddechowym,gardle i klatce piersiowej, układzie krążenia, układzie
pokarmowym i układzie nerwowym. Objawy te występują np. w alergii pokarmowej czy
41
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też astmie. Jednak najgroźniej przebiegają one np. w wstrząsie anafilaktycznym czy też
obrzęku Quinckiego.
5. Diagnostyka alergii u dzieci
Niewiele jest chorób, w których to właśnie wywiad miałby zasadnicze znaczenie dla
rozpoznania. Stanowią one pewny drogowskaz, w jakim powinny być prowadzane typowe
badania diagnostyczne. Stąd też rodzice zgłaszając się z dzieckiem do lekarza powinni
zastanowić się, co wiedzą o chorobie dziecka, jakie objawy zauważyli50.
Na podstawie uzyskanych informacji i badania pacjenta, lekarz pediatra/alergolog
,,może zalecić wykonanie dodatkowych badań, między innymi testów skórnych i badań
krwi”51. Warto zaznaczyć, iż testy alergiczne wykonuje się jedynie u tych osób, u których
podejrzewa się alergię. I tak w zależności od rodzaju podejrzanego alergenu przeprowadza
się testy skórne i testy z krwi.
Testy skórne mogą być wykonane wyłącznie w gabinecie lekarskim zawierający zestaw reanimacyjny i przeciwwstrząsowy. Testy te polegają na ,,podskórnym podaniu końcem igły niewielkiej ilości substancji podejrzanej o uczulanie”52. Najczęściej wykonuje się
to na przedramieniu lub górnej części pleców (po wcześniejszej dezynfekcji skóry). Badanie przeprowadzone u małych dzieci może być niewiarygodne. Bowiem wynika z niedojrzałego układu odpornościowego53.
Badania alergologiczne z krwi są również w pełni bezpieczne dla pacjenta. A ich
wynik koreluje z objawami klinicznymi. Mogą one być wykonane w laboratoriach medycznych, bez lub ze skierowaniem od lekarza. Ich prawidłowej interpretacji dokonuje już
tylko lekarz, który analizuje objawy i wyniki badania. Testy z krwi są szczególnie zalecane
u osób z wysokim ryzykiem reakcji anafilaktycznej. Zalecane są również u dzieci ze
względu na łatwość ich przeprowadzenia. Zauważa się widoczną różnice między testami
skórnymi a testami z krwi. Bowiem w przypadku testów z krwi ,,nie ma potrzeby odstawiania leków przeciwalergicznych i przeciwzapalnych przed badaniem”54.
Z powodu istnienia zjawiska ,,marszu alergii” ta wczesna diagnoza ,,w przypadku
podejrzenia alergii u dzieci jest bardzo istotna”55.
Inną metodą służącą do rozpoznania alergii jest prowadzenie specjalnego dzienniczka oraz stosowanie diety eliminacyjnej. Dieta ta polega na czasowym wykluczeniu określonych pokarmów z diety, a następnie powolny powrót do nich z jednoczesną obserwacją,
czy początkowe objawy alergii nadal występują56. W czasie zastosowania diety eliminacyjnej należy bardzo dokładnie czytać informacje znajdujące się na kupowanych produktach, by wykluczyć jakiekolwiek śladowe ilości składnika, którego chcemy wyeliminować.
Taką dietę należy stosować jedynie we współpracy z lekarzem pediatrą. Bowiem wiążę się
z ryzykiem powstania niedożywienia u dziecka57.
Istnieje również tzw. prowokacja pokarmowa, która polega na ,,podaniu substancji
alergizującej np. owoców morza i służy zarówno do rozpoznania jak i wyeliminowania
50
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alergii”58. Warto pamiętać, iż nigdy nie wolno samemu eksperymentować podając dziecku
produkty uczulające i sprawdzać, jaka zajdzie reakcja, ponieważ ,,skutkiem może być bezpośrednie zagrożenie życia”59.
6. Jak leczyć i żyć z alergią?
Po rozpoznaniu przez pediatrę alergii, rodzice otrzymują szereg indywidualnych zaleceń dotyczących sposobów postępowania w czasie alergii swojego dziecka. Jednym z
najważniejszych postulatów jest unikanie czynnika uczulającego60. Nie sposób jest przytoczyć wszystkie możliwe warianty profilaktyki, stąd też warto skupić się na najczęstszych
odmianach alergii. I tak w przypadku:
 alergii pokarmowej (u większości osób występuje ze zjedzeniem pokarmu, w pozostałych przypadkach wywołane jest przez dotknięcie, powąchanie. Stąd też rodzice muszą czytać dokładnie etykiety produktów. Przy braku informacji nie należy ryzykownie
podać produktu. Przygotowując posiłki rodzice powinni przestrzegać zasadę rozdzielczości. Najpierw należy przygotować potrawę dla alergika, a następnie dla pozostałych członków rodziny. Bowiem unikamy w ten sposób kontaktu alergenu z nożem, deską czy garnkiem. Produkty należy również przechowywać w zamkniętych pojemnikach. Z kolei naczynia należy myć pod bieżącą wodą)61.
 alergii wziewnej (wiele rodziców jest przekonanych, że ,,jeśli dziecko pozostanie
w domu, to uchroni się przed wystąpieniem dolegliwości uczuleniowych. W rzeczywistości dom nie jest twierdzą, gdzie można czuć się bezpiecznie”62. Bowiem powietrze przepełnione jest takimi alergenami, jak: kurz, pleść, sierść itp. Do stosunkowo częstych alergenównależą roztocza, które również nie są widoczne gołym okiem. Zazwyczaj zamieszkują one w pościeli, dywanie, zasłonach, kanapach. Stąd tez można zrezygnować z ich
kontaktu z dzieckiem poprzez usunięcie dywanów, maskotek materiałowych oraz mebli
zawierających obicie z tkanin. Pomocne będzie również ,,regularne czyszczenie pomieszczeń, odkurzanie z filtrami typu HEPA zatrzymującymi odpowiednie wielkości cząsteczek”63. Zaleca się także obniżenie wilgotności powietrza z regularnym wietrzeniem pomieszczeń. Według badań, mieszkania położone powyżej parteru zawierają mniej roztoczy
co ułatwia funkcjonowanie dziecka. Za zmniejszeniem roztoczy przymawia również cotygodniowe pranie pościeli, kocy, narzut i suszenie w gorącym powietrzu np. na kaloryferze.
Z kolei w przypadku uczulenia na sierść zwierząt domowych najefektywniejszym sposobem jest usunięcie zwierzęcia z mieszkania. Izolowanie dziecka do drugiego pokoju nie
ułatwi profilaktyki, bowiem sierść bardzo łatwo roznoszona jest przez pozostałych domowników. Nie pomaga również kąpanie zwierząt64. Inną grupę stanowią alergie na pyłki
traw i drzew związane z sezonowością pylenia. Stąd też systematyczne śledzenie kalendarza pyleń pomoże uniknąć objawów alergii. Alergia ta nasila się w czasie suchej pogody,
zaś słabnie w czasie deszczu65).
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Wnioski
Choroby alergiczne są coraz bardziej rozpowszechnione. Nikogo nie dziwi fakt, że
mamy alergie. Na dużą uwagę zasługują dzieci, u których jest ich najwięcej. Rodzice i
nauczyciele powinni zdawać sobie sprawę z trudności szkolnych wynikających z reakcji
alergicznych na różnorakie alergeny w otaczającym nas środowisku. W Polsce na alergie i
choroby o podłożu alergicznym cierpi połowa mieszkańców. Według badań ,,astmę ma 12
% Polaków, a co piaty – katar alergiczny”66. Naukowcy i lekarze sugerują, iż liczba alergików będzie wzrastać. Szacuje się, że nawet 75 % osób nie zdaje sobie sprawę ze swojej
choroby, jaką jest astma.
Streszczenie:
Choroby alergiczne nie są niczym nowym. Od wieków naukowcy opisywali schorzenia u podstaw, których leżały mechanizmy natury alergicznej. Jednak dopiero w ówczesnych czasach zauważa się duży odsetek osób cierpiących na jej dolegliwości. Na szczególną uwagę zasługują dzieci, u których objawy są najbardziej widoczne, a skutki przejawiają się chociażby w ich nieobecnościach na zajęciach szkolny. Zatem czym jest alergia?
Jakie są jej objawy? Jak możemy ją leczyć?
Niniejszy artykuł porusza kwestie chorób alergicznych u dzieci. Definiuje termin
alergia. Opisuje czynniki oraz predyspozycje osób do alergii. Przedstawia objawy i pełną
diagnostykę. Artykuł kończą wskazówki mówiące o tym jak leczyć i żyć z alergią.
Summary:
Allergies in Children - Symptoms, Diagnosis and Treatment
Allergies are nothing new - for centuries scientists have described diseases as the basis for the nature of allergic mechanisms. Only of late, however, have we observed a large
percentage of people suffering from such ailments. Special care at such times should be
given to children, whose symptoms are especially visible, and the effects manifest themselves as school abscences. So, what are allergies really, what are their symptoms and how
do we treat them? The following article touches upon the issues of allergic diseases in
children. It also defines what an allergy is and defines the factors and susceptibility of
people to them. It presents certain symptons and how to treat them. The article is ended
with advice on how to treat - and live with - allergies.
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Barbara Skawina

Rozwój i wychowanie dziecka wobec wyzwań cywilizacji
1. Kryzys demograficzny w Polsce.
Polska wkroczyła na ścieżkę kryzysu demograficznego. Obecnie wskaźnik dzietności w Polsce wynosi 1,29. Na 224 kraje na świecie, Polska jest na 212 pozycji. Prognostyczne dane dla Polski są alarmujące. W roku 2050 będzie 33,9 milionów, Polaków w
porównaniu do 2013r. to o 12 procent mniej. Kraj ten ma jeden z najniższych wskaźników
dzietności, gorzej wypadają tylko Portugalczycy (1,28). Dla porównania w Hiszpanii jest
to 1,32, na Węgrzech 1,34. W czołówce dzietności w Europie są Wielka Brytania (1,9),
Francja (2,01), Irlandia (2,01).1
Czynniki powodujące spadek przyrostu naturalnego w Polsce to: przemiany w małżeńskości (rozwody, późny wiek zawierania małżeństw), zmiany we wzorcu płodności,
rozpowszechnianie antykoncepcji, zmiany w stylu życia i aspiracji życiowych, niedostateczna polityka prorodzinna państwa, migracje ludności2. Od 1 kwietnia 2016 r obowiązuje
w Polsce nowy program rządu 500 PLUS. 500 zł miesięcznie ma przysługiwać na drugie,
trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinie. Rodzina z trójką potomstwa dostanie więc tysiąc złotych, a z czwórka - 1,5 tys. zł. Rodziny, które mają jedno dziecko, nie pozostaną
bez pomocy państwa, ale w ich przypadku obowiązuje kryterium dochodowe - dochód na
członka rodziny nie może być wyższy niż 800 zł. Rozwiązania tego typu są niewystarczające i nie wpłyną znacząco na poprawę sytuacji demograficznej Polski. Państwo polskie
nie wypracowało na razie żadnej całościowej i długofalowej polityki rodzinnej, koncentrując działania na doraźnie wprowadzanych rozwiązaniach.
2. Współczesne wyzwania i zagrożenia dla rozwoju i wychowania dzieci.
Współczesna rzeczywistość niesie wiele zagrożeń dla rozwoju i życia dziecka. Postęp
cywilizacji, rewolucja technologiczna, doprowadziły do olbrzymich przemian w niemal każdej
sferze życia człowieka. Dobrodziejstwa cywilizacji przyniosły jednak wiele negatywnych
zmian- chociażby w kwestii wychowania i rozwoju dzieci. Przed współczesnymi rodzicami
pojawiły się nowe wyzwania, związane ze zmianami warunków życia. Zmiany cywilizacyjne,
które spowodowały odmienne wzorce rozwojowe to między innymi:
- przecierane do konsystencji musu zupy, warzywa i owoce,
- korzystanie z gotowego, przetworzonego jedzenia (fast food),
- krzesełka i siedziska, umożliwiające bierne przenoszenie dziecka w przestrzeni,
krótszy czas spacerów i zabaw na świeżym powietrzu,
- krótszy czas stymulacji językowej,
- zbyt wczesne i nadmierne stymulacje obrazem ( telewizja),
- nadmierne leczenie antybiotykami,
- opóźniony trening czystości ( pampersy),
- kumulacja szczepionek3.
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Doświadczenia kliniczne i wieloletnie obserwacje, prowadzone w prywatnym gabinecie terapeutycznym autorki, pozwalają wskazać na błędy w uczeniu dzieci samodzielności i zasad samoobsługi. Badacze z Instytutu Psychiatrii Stanu Nowy Jork przynależącego
do Uniwersytetu Columbia w USA, wskazują także na zanieczyszczenie powietrza, jako
ten czynnik, który odpowiedzialny jest za postępującą epidemię takich zaburzeń i chorób
jak ADHD, autyzm czy astma.
Dla ludzi młodych, dorosłych, zmiany cywilizacyjne i postęp technologiczny przyniosły wiele korzystnych zmian i wpłynęły na poprawę egzystencji. Starając się zapewnić
wysoki standard życia także swoim dzieciom, rodzice, współcześnie przeważnie pokolenie
lat osiemdziesiątych, dostarczają w nadmiarze swoim pociechom wszelkich dóbr materialnych, wypełniając ich czas kolorowymi, grającymi zabawami, tabletem, komputerem, telewizją. Nierzadko małe dziecko nie potrafi nawet w pełni korzystać ze wszystkich zabawek i sprzętu, którym obdarowują je dorośli. W konsekwencji wiele współczesnych dzieci
nie przejawia kreatywności w zabawie, nie umie nawiązywać właściwych relacji z rówieśnikami w przedszkolu ani bawić się zgodnie z regułami, panującymi w grupie, uczyć się
przez współpracę.
Współczesne dziecko rozwija się w nowych warunkach cywilizacyjnych. Ta odmienność dotycząca techniki i mediów, ochrony zdrowia i higieny, pełnienia funkcji społecznych i dążenia do kariery postawiła młodych ludzi w sytuacjach na tyle odmiennych
od dotychczasowych, że nie mogą oni korzystać z doświadczenia pokoleń. Różnice między
pokolenia ujawniły się z całą mocą właśnie z powodu rewolucji społecznej i technicznej.
Młodzi małżonkowie nie mogą powielać dotychczasowych wzorów, dlatego nie jest im
łatwo funkcjonować jako rodzina4.
2.1. Zagrożenia dla rozwoju neurobiologicznego dziecka wynikające z nadmiaru bodźców audiowizualnych i korzystania z wysokich technologii.
Technologia cyfrowa zmienia nie tylko sposób myślenia, ale wpływa na odczuwanie, zachowanie i funkcjonowanie mózgów. Choć współczesne pokolenie nie jest do końca
świadome zmian zachodzących w obwodach neuronowych, czyli w oprzyrządowaniu mózgu, utrwalają się one w wyniku powtórzeń . Proces ewolucji mózgu ujawnił się gwałtownie przez jedno pokolenie i być może, choć najmniej oczekiwany, stanie się najbardziej
kluczowym z postępów w ludzkich dziejach. Od czasu odkrycia sposobu używania narzędzi przez naszych przodków, ludzki mózg nie zmagał się z tak poważnym i dramatycznym
wyzwaniem5.
Najnowsze odkrycia neurobiologiczne, dostarczane głównie z badań funkcjonalnym
rezonansem magnetycznym, pozwalają wnioskować o zmianach jakie zachodzą w mózgu
pod wpływem działania wysokich technologii. Nie budzi wątpliwości fakt, że osłabieniu
ulegają obszary mózgu odpowiedzialne za kontakty społeczne, kontakt wzrokowy, naśladownictwo. Młode umysły są najczęściej wystawiane i najbardziej wrażliwe na wpływy
technologii cyfrowej. Dzisiejsza nastoletnia młodzież, ale także i małe dzieci nie znają
świata bez komputerów, dwudziestoczterogodzinnych programów telewizyjnych, internetu
i telefonów komórkowych. wyposażonych w aparaty fotograficzne, kamery filmowe, klawiatury i odtwarzacze muzyki6.
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W efekcie silnego technologicznego pobudzenia młodych mózgów, ujawniła się
przepaść między umysłowościami młodymi i starszymi, przepaść na przestrzeni jednego
pokolenia. To co nazywano niegdyś przepaścią międzypokoleniową, oddzielającą system
wartości młodych ludzi, a także muzykę i zwyczaje, od systemu wartości starszych, staje
się obecnie głębokim podziałem, prowadzącym do powstania dwóch, odrębnych kultur7.
Nadmierne stymulowanie cyfrowymi technologiami ma swoje konsekwencje nie
tylko neurobiologiczne i społeczne ale także psychologiczne. Obecnie dość często obserwuje syndrom uzależnienia od komputera czy tabletu. Proces leczenia i terapii uzależnień
tego typu jest trudny i długotrwały, zmienia na trwałe życie dziecka lub młodego człowieka. Nierzadko w gabinecie terapeutycznym autorki, można spotkać kilkuletnie dzieci, które
doskonale obsługują smartfon lub tablet, ale nie potrafią wymówić słowa mama, tata, zakomunikować swojej potrzeby, samodzielnie trzymać kubka i łyżki.
Należy zwrócić uwagę, że zbyt częste korzystanie z cyfrowych technologii przez
dzieci prowadzi nie tylko do osłabienia funkcji społecznych. Dzieci, które większość swojego czasu spędzają z komputerem, smartfonem, tabletem mają problemy z koncentracją,
kontrolowaniem emocji. W rezultacie najczęściej prowadzi to do kłopotów z czytaniem i
pisaniem, zaburza rozwój poznawczy. Niektórzy badacze (Waldman, Sean, Nicholson,
Adilov 2006, Spitzer 2013), idąc dalej w swoich dociekaniach, zauważają zależność między występowaniem autyzmu, a nadmiernym oglądaniem telewizji przez dzieci.
W toku tych rozważań powstaje pytanie, dlaczego w obliczu poważnych zagrożeń
współczesnego świata, istnieje tak niska świadomość rodziców, nauczycieli, wychowawców młodych pokoleń? Odpowiedź na to pytanie być może wcale nie jest taka trudna.
Wielokrotnie można spotkać się z sytuacją, że prywatne żłobki, przedszkola, które
stać na wysokie wydatki, reklamują swoje usługi przyciągając rodziców drogimi urządzeniami cyfrowym, prowadzonymi zajęciami z informatyki, czy języka chińskiego lub innymi tego typu atrakcjami. Tymczasem wystarczy elementarna wiedza z psychologii rozwojowej oraz neurobiologii, aby zrozumieć, że na tym etapie rozwoju dziecka, zajęcia z informatyki lub języka chińskiego nie tylko nie przyniosą dziecku spodziewanych korzyści,
ale negatywnie wpłyną na rozwój językowy, poznawczy i społeczny małego dziecka. Manfred Spitzer, niemiecki neuropsychiatra nazywa cyfrowe media w szkole i przedszkolu
maszynami udaremniającymi uczenie się8. Jednakże wydaje się, los i dobro dzieci nie jest
tu warunkiem najważniejszym, liczą się bardziej interesy i korzyści płynące ze sprzedaży i
rozpowszechniania już wśród najmłodszych, drogich urządzeń cyfrowych. Łatwiej jest
wypełnić dziecku czas tabletem, telewizorem, komputerem niż spędzać długie godziny na
rozmowie, spacerze lub nauce.
Nie istnieje dotąd żaden przekonujący dowód na to, że nowoczesne technologie informacyjne wpływają na poprawę wyników w nauce. Prowadzą one do bardziej powierzchownego myślenia, odwracają uwagę od spraw istotnych i wywołują rozmaite skutki
uboczne- od zaburzeń zachowania po rozpowszechnianie pornografii wśród dzieci oraz
wzrost agresji i przemocy9.
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Tamże s.16
M. Spitzer., Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci,
Słupsk, 2013, s.82
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2.2. Przemiany współczesnej rodziny.
Mimo gwałtownych i wieloaspektowych przemian w niemal każdej sferze życia
społecznego, dla wielu ludzi, rodzina nadal jest wartością nadrzędną. Środowisko rodzinne
jest pierwszym miejscem w życiu dziecka, w którym kształtują się uczucia dziecka, jego
postawy oraz system wartości, norm i wzorców postępowania. Pozostałe formacje społeczne lub instytucje, takie jak: szkoła, grupy rówieśnicze, kościół, dopełniają jedynie
wpływ rodziny na dziecko. Rodzina towarzyszy człowiekowi przez całe życie. To jak środowisko rodzinne ukształtuje postawy dziecka, a potem młodego człowieka ma decydujący wpływ na jego aspiracje, dążenia, zachowania i budowanie więzi w przyszłości.
W świetle polskiego prawa rodzinę tworzą kobieta i mężczyzna połączeni prawnym
węzłem małżeńskim oraz pozostające na ich utrzymaniu dzieci. Stosunki rodzinne, a więc
relacje między mężem a żoną, rodzicami a dziećmi czy też między rodzeństwem, określane
są przez normy moralne, obyczajowe i religijne. Stanowią też przedmiot regulacji prawnych zawartych w prawie rodzinnym i opiekuńczym normującym stosunki wynikające z
małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa, przysposobienia oraz zawiera przepisy dotyczące instytucji opieki i kurateli10.
Dziś trudno już wyobrazić sobie jedyny model współczesnej rodziny. Zmiany tradycji, obyczajów, lepsze warunki bytowe, feminizacja kobiet wpłynęły na przeobrażenie
modelu polskiej rodziny. Współcześnie, małżeństwo zawiera się kilka razy w życiu, kobiety są aktywne zawodowo i częściej niż kiedyś dzielą obowiązki domowe z partnerem.
Obecnie dominuje partnerski model rodziny, w którym małżonkowie na równi pracują,
wspólnie wychowują dzieci i wypełniają obowiązki rodzinne. Nierzadko można spotkać
tzw. patchworkowy model rodziny, w którym małżonkowie spotykają się i utrzymują więzi z poprzednimi partnerami. Wzrasta także liczba dzieci pozamałżeńskich. Pojawiają się
też modele życia, w których nie ma miejsca dla dzieci, tzw. świadoma bezdzietność, w
której przedkłada się samorealizację zawodową nad rodzicielstwo. Częstotliwość rozwodów, podobnie jak brak zawierania związków małżeńskich, życie w wolnym układzie,
rozbicie rodziny musi mieć swoje konsekwencje dla kształtowania właściwych postaw
moralnych, etycznych oraz formowania się osobowości dziecka. Kryzysy takie jak rozstanie lub rozwód rodziców często prowadzą do zaburzeń rozwoju dziecka i pozostawiają
trwały ślad w jego psychice. Łatwo zatem zrozumieć, że dzieci doświadczające rozwodu
rodziców w starszym wieku, mogą powielać modele zachowań swoich rodziców oraz mieć
problemy z założeniem i utrzymaniem trwałej, szczęśliwej rodziny. Dziecko, które próbuje
poradzić sobie z nową sytuacją, jaką jest rozstanie rodziców i zburzenie życia rodzinnego,
przezywa różne stany emocjonalne: Lęk, niepokój, poczucie odrzucenia, złość, poczucie
samotności. Uczucia i trauma spowodowane rozpadem rodziny, determinują występowanie
depresji, nerwic i zaburzeń osobowości w przyszłości.
Na uwagę zasługuje fakt, że mimo rozluźnienia wartości i tradycji rodzinnych,
szczęście rodzinne nadal znajduje się wśród ideałów najbardziej cenionych wśród Polaków. Według badań CBOS, przeprowadzonych w2013 roku11, zdecydowana większość
badanych (85%) stoi na stanowisku, że do pełni szczęścia człowiek potrzebuje rodziny.
Jedynie co ósmy ankietowany (12%) sądzi, że bez rodziny można żyć równie szczęśliwie.
Co jednak istotne, przekonanie o rodzinie jako koniecznym warunku szczęścia, choć nadal
10
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Badania CBOS, Rodzina -jej współczesne znaczenie i rozumienie, BS/33/2013
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dość powszechne, obecnie wyrażane jest istotnie rzadziej niż pięć lat temu (spadek o 7
punktów). Od tego czasu aż dwukrotnie (z 6% do 12%) wzrosła liczba tych, którzy sądzą,
że szczęście nie jest uwarunkowane posiadaniem rodziny. Mimo zmian zachodzących w
niema każdej sferze życia społecznego, rodzina jest niezmiennie wartością stojącą na
szczycie hierarchii. Nieco niepokojącym zjawiskiem jest pogląd, że rodzinę stanowią także
nieformalne związki partnerskie, które wychowują dzieci. Taki sposób pojmowania rodziny stwarza zagrożenie dla tradycji, obyczajowości i kultury społeczeństwa.
2.3. Zanik autorytetów, zmiany wartości moralnych i etycznych jako zagrożenia współczesnego świata.
W warunkach dynamicznych przemian społecznych i ekonomicznych, trudno jest
dokonać wyboru które wartości traktować jako najważniejsze: wartości konsumpcyjne,
materialne czy wartości moralne - wyznaczające stosunek do drugiego człowieka i do samego siebie. Kolorowy świat, wielorakość bodźców, docierających do człowieka każdego
dnia, ogromna ilość pokus, powodują, że bardzo łatwo jest odłożyć wartości moralne na
dalszy plan na korzyść wartości materialnych i konsumpcyjnych. Nie do rzadkości należy
dziś widok rodzin spędzających wolny czas i święta w galeriach handlowych, multipleksach lub centach kulturalno- rozrywkowych. Atrakcje tego typu przyciągają bardziej niż
spędzanie czasu wolnego w domu. Dzieci uczą się w ten sposób, że dom jest tylko miejscem, w którym się nocuje i czasami zjada posiłki, nie odczuwają potrzeby przebywania w
domu, organizowania kreatywnej zabawy, wspólnego spędzania czasu z rodzicami na
rozmowach i spacerach. Tymczasem wychowanie do wartości odbywa się głównie w rodzinie w toku procesu wychowawczego. Dominacja wartości materialnych i hedonistycznych, wyzbycie się wartości wyższych, prowadzi do ukształtowania niewłaściwej hierarchii wartości, bierności i cynizmu wobec ideałów moralności, kultury, religii..
Dzieci i młodzież potrzebują wartości dla prawidłowego rozwoju, właściwego funkcjonowania w życiu dorosłym, radzenia sobie z problemami dnia codziennego. Wpajanie
dzieciom wartości wynikających z godności człowieka jest warunkiem niezbędnym do
prawidłowego współistnienia w społeczeństwie, ale przede wszystkim do kształtowania
szacunku dla siebie i swoich bliskich. Brak dobrze ukształtowanego systemu wartości zaburza sposób postrzegania świata.
Kształtowanie właściwych postaw i wzorców u dzieci jest procesem długotrwałym i
złożonym. Pośpiech i zabieganie, poświęcanie większości czasu na pracę zarobkową, dbanie wyłącznie o stronę materialną i witalną życia rodzinnego nie sprzyja budowaniu więzi,
autorytetu i formowaniu należytego stosunku do wartości wyższych takich jak miłość,
przyjaźń, prawda, dobro, szlachetność. Mimo niekorzystnych zmian w dzisiejszym świecie, także zmian w funkcjonowaniu rodziny, rola i znaczenie rodziny pozostają więc niezmienne i niezastąpione.
Zakończenie
Jakość życia ludzi zmienia się wciąż na lepsze, a mimo to w rozwoju i wychowaniu
współczesnych dzieci można zaobserwować wiele trudności zarówno w sferze psychicznej, poznawczej jak i fizycznej. Lekarze, terapeuci, wychowawcy, rodzice nie mając odniesienia do wcześniejszych generacji nie mogą korzystać z ich doświadczeń, ponieważ
rewolucja społeczna, techniczna i obyczajowa dokonała się w ciągu ostatnich kilkudziesię-
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ciu lat.12. Postęp naukowo- techniczny, szybkie tempo życia, lęk przed utratą pracy, rozluźnienie wartości stwarzają niebezpieczeństwa dla wychowania przyszłych pokoleń. To
jedno z najgroźniejszych zjawisk, powodujących kryzys i destabilizację życia ludzi.
Streszczenie.
Rozwój cywilizacji i postęp technologiczny diametralnie zmieniły sposób i postrzeganie modelu wychowania dzieci. Nadmierne stymulowanie wysokimi technologiami,
krótszy czas rozmów, spacerów i zabaw z dziećmi, powodują, że współczesne dzieci są
mniej samodzielne, później rozwijają mowę, mają problemy z myśleniem abstrakcyjnym,
nawiązywaniem właściwych relacji z rówieśnikami, problemy z czytaniem i nauką w szkole. Zmiany w modelu małżeńskości i rodziny stwarzają niebezpieczeństwo kształtowania
się niewłaściwych postaw społecznych i moralnych, są zagrożeniem dla tradycji i kultury
narodu. W obliczu kryzysu demograficznego i współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych,
wagę problemu powinny dostrzec różne resorty, przede wszystkim pracy i polityki społecznej, finansów, gospodarki, edukacji oraz zdrowia.
Summary.
The development of civilization and technological progress diametrically changed
the way and perception of educating children. Excessive stimulating by high technologies,
shorter time of conversations, walks and games with children make that modern children
are less individual, they later develop a speech, they have also problem with abstract thinking, making relationship with peers, problems with reading and learning at school.
Changes in the family model may create a risk of the formation of wrong social and moral
attitudes, these changes are dangerous for national tradition and culture. In the face of demographic crisis and contemporary civilization dangers, the weight of problem should be
noticed by different departments , mainly by departments of work and social policy, finances, economy, education and health.
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Kinga Solewicz

Problem anoreksji i bulimii w świetle literatury młodzieżowej
1. Najczęstsze i najpoważniejsze zaburzenia odżywiania
Artykuł, zatytułowany Problem anoreksji i bulimii w świetle literatury młodzieżowej
chciałabym poświęcić zaburzeniom odżywiania, występującymi najczęściej w okresie
dojrzewania. Przedstawię ten problem na podstawie literatury dla dzieci i młodzieży, zajmując się dwoma najczęstszymi i najpoważniejszymi zaburzeniami – anoreksją i bulimią.
Anoreksja (anorexianervosa czyli jadłowstręt psychiczny) i bulimia (bulimia nervosa czyli
żarłoczność psychiczna) to choroby o podłożu psychicznym, mające związek z jedzeniem.
Bogusław Dunaj podaje, że anoreksja to: Osłabienie lub brak łaknienia; w formie przewlekłej (…) może prowadzić do skrajnego wyniszczenia organizmu człowieka; jadłowstręt1.
Natomiast bulimia według Nowego słownika języka polskiego to: Chorobliwe uczucie głodu będące objawem niektórych chorób układu nerwowego2.
W książce Wizerunek ciała w anoreksji i bulimii psychicznej3 można znaleźć informacje, iż anoreksja polega na ograniczaniu spożywanych posiłków lub na całkowitym
zaprzestaniu jedzenia. Natomiast bulimia na napadach „wilczego” głodu, a potem prowokowaniu wymiotów lub stosowaniu środków przeczyszczających w celu usunięcia jedzenia
z organizmu. Osoby dotknięte tą choroba odczuwają bezgraniczny lęk przed przytyciem.
Tak bardzo chcą być szczupłe, że zrobią wszystko, aby to osiągnąć, nawet za cenę zdrowia
i życia. Zaburzenia odżywiania to konflikt z samym sobą. Chorzy nie radzą sobie z problemami, dlatego też szukają rozwiązania w odchudzaniu. Myślą, że jeżeli będą mieli kontrolę nad odchudzaniem to odzyskają również kontrolę nad swoim życiem. Niestety, tak
nie jest. Ograniczenia jedzenia, prowadzone na własną rękę, bez porad dietetyków i utrata
kolejnych kilogramów są złudnym lekarstwem rozwiązania problemów.
Najczęściej zaburzenia odżywiania pojawiają się w okresie adolescencji. Zdecydowanie częściej chorują dziewczynki niż chłopcy. Zaburzenia odżywiania mogą zacząć się
już w jedenastym roku życia, ale choroby tego typu mogą są również pojawić u osób dorosłych (w wieku 28-30) lat. Jednak największe zagrożenie zachorowaniem na anoreksję, czy
bulimię dotyka nastoletnie dziewczyny. Wynika to z faktu, iż bardzo łatwo wmówić młodemu człowiekowi jakąś ideologię. Młodzież za wszelką cenę chce być podziwiana, dlatego też robi wszystko, aby podążać za modą. W XXI wieku mamy do czynienia z kultem
szczupłej sylwetki, którą chce mieć większość nastolatek. Następnym powodem zachorowań na anoreksję i bulimię może być to, że w czasach kiedy niczego społeczeństwu nie
brakuje i panuje dobrobyt, młode dziewczęta i chłopcy, często na znak protestu lub w akcie zwrócenia na siebie uwagi, zaczynają się głodzić. Jednak trzeba podkreślić, że nikt
zdrowy psychicznie nie zapadnie na tę jedną z chorób. Zachorowalność na anoreksję i
bulimię odnotowuje się w przypadkach, kiedy człowiek boryka się z problemami, z którymi nie może sobie poradzić. Wtedy to, osoba chora myśli, iż przez kontrolę jedzenia uda
jej się zapanować nad skomplikowanym, zagmatwanym życiem4. Niestety, wpada w jesz1
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cze większe kłopoty, które mogą skończyć się dla niej tragicznie. Nieleczona anoreksja,
czy bulimia może skończyć się nawet śmiercią osoby chorej.
Zaburzenia odżywiania to bardzo poważne problemy psychiczne, objawiające się
kłopotami z jedzeniem, których nie można lekceważyć. Tylko wczesna i sprawna pomoc,
może uratować choremu życie lub uchronić jego zdrowie przed poważnymi powikłaniami
pojawiającymi się po nieodpowiednim odżywianiu i niedostarczaniu witamin organizmowi. Suzanne Abraham i Derek Llewellyn-Jones w książce Anoreksja, bulimia, otyłość piszą, że leczenie omawianych zaburzeń musi rozpocząć się od uświadomienia sobie przez
chorą kilku prawd:
„Przede wszystkim chora musi sobie zdać sprawę z tego, że cierpi na zaburzenie odżywiania się. Następnie, musi zrozumieć, że jeśli to zaburzenie będzie dalej trwało, może
ono stać się poważnym zagrożeniem dla jej stylu życia lub dla zdrowia, a może dla jednego
i drugiego. I teraz musi ona wykazać gotowość zmiany swych obecnych zwyczajów. Znaczy
to, że będzie musiała podjąć decyzję o przyjęciu oferowanej pomocy, ale też zrozumieć, że
zmiany te mogą nastąpić tylko wtedy, gdy będzie przygotowana na to, że sama musi ich
dokonać”5.
Kolejnym etapem jest wprowadzenie tych zmian do swojego życia, tzn. aby doprowadzić do zmiany wagi ciała i ustabilizować ją, co jest trudniejsze niż przytycie, bądź
schudnięcie, pacjentka musi zmienić swe nawyki żywieniowe. Dodatkowo leczenie musi
obejmować również i inne potrzeby chorej, nie tylko zmienienie jej nawyków żywieniowych. Trzeba pomóc jej radzić sobie z problemami w inny sposób, niż odmawianie jedzenia lub przez nadmierne jedzenie, po którym następują wymioty. Jest to bardzo trudna
droga, przez którą chora nie przejdzie, bez profesjonalnej pomocy terapeuty oraz wsparcia
najbliższych6.
Zaburzenia odżywiania to ogromne zagrożenie naszych czasów. Anoreksja i bulimia
przybrały charakter chorób społecznych, które niezwykle często rozwijają się w XXI wieku. Nie można powiedzieć, że wcześniej choroby te się nie pojawiły. Pojawiały się, ale nie
były nazwane. Nie tak dawno zauważono problem i go nazwano.
Przypadki anoreksji były już znane między XVI a XVIII wiekiem. W 1668 roku filozof T. Hobbes opisał kobietę, która nie jadła przez sześć miesięcy, a w 1694 zostało odnotowane zdarzenie, kiedy doktor R. Morton leczył dwie nastolatki, które odmawiały spożywania
posiłków. Kolejny przypadek anoreksji zanotowany został w 1895 roku. Pewna wieśniaczka
o imieniu Friederada prowadziła głodówkę, twierdząc, że tak nakazuje jej religia. Nie słuchała nikogo, kto powiedział jej, że powinna jeść więcej. Podobnie postępowały: Marta Robin,
Katarzyna z Pazzi, Luiza Lateau i Matka Agnieszka od Jezusa. Natomiast w XIX wieku
wychudzone dziewczęta były postrzegane, jak jakieś dziwne zjawisko, dlatego też pokazywano je nawet w cyrku. W XIX wieku niektórzy badacze uznali anoreksję za jedną z objawów innej choroby. W Anglii, a później we Francji pojawiły się prace, które poruszały problem anoreksji. W roku 1873 W. Gull i w 1874 Ch. Lasegue napisali prace, gdzie podawali
informacje jak można rozpoznać człowieka chorego na anoreksję. Według nich choroba ta,
polegała na ograniczeniu jedzenia, mimo braku innej choroby. Co ważne, zwrócili też uwagę
na psychiczny wymiar tych zaburzeń. W 1906 roku psychiatra P. Janet wygłosił wykład na
uniwersytecie Harvarda, w którym opisywał anoreksję.
Natomiast historyczne przypadki bulimii są mało znane. W XIX wieku łączono tę
chorobę z innymi schorzeniami, np. z cukrzycą. Jeszcze w 1979 roku Russel twierdził, że
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bulimia jest odmianą jadłowstrętu psychicznego. Dopiero kilkanaście lat temu uznano ten
rodzaj zaburzenia odżywiania za zupełnie odmienny od anoreksji. Bulimia jest chorobą,
którą dużo trudniej zdiagnozować, niż anoreksję, ponieważ bardzo często nawet rodzina
nie wie, że ich bliski cierpi na tę przypadłość. Bulimicy niekoniecznie muszą być wychudzeni, dlatego czasem trudno się domyślić, że osoba z najbliższego otoczenia cierpi na
żarłoczność psychiczną.
Zarówno nieleczona bulimia jak i anoreksja mogą prowadzić do śmierci. Obydwie
choroby są trudne do wyleczenia, ze względu na ich dwojaką naturę. Trzeba bowiem ratować nie tylko ciało chorego, ale i jego umysł. Cierpiący na te przypadłości są sprytni i
potrafią przez długi czas maskować swoją chorobę. Jednak, śmierć z powodu bulimii jest
znacznie rzadsza niż z powodu anoreksji, ponieważ bulimik w jakimś stopniu dostarcza
pożywienie do organizmu, a anorektyk z czasem przestaje całkowicie jeść7.
2. Piekło anoreksji - Chuda Judith Fathallah
Problem anoreksji bardzo często przedstawiany jest w literaturze, szczególnie w literaturze młodzieżowej. Taką książką jest na przykład Chuda Judith Fathallah8. Autorka
książki sama przeszła przez piekło anoreksji, więc mogła pisać na podstawie własnych
przeżyć. Aczkolwiek, postać Jessici – głównej bohaterki utworu jest fikcyjna. Książka ma
charakter opisu zdarzeń z kilku lat życia bohaterki. Chuda podzielona jest na pięć części:
Początek, Furia, Próba sił, Ujarzmienie i epilog- Zwycięstwo. Pisana jest w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Można więc uznać, że jest to powieść- pamiętnik.
Trzynastoletnia Jessica Hassan wspomina swoje wspaniałe dzieciństwo, kiedy to była bardzo szczęśliwa. Niestety w wieku 9 lat straciła ojca w wypadku samochodowym.
Odtąd jej życie drastycznie się zmieniło, a dotychczasowa idylla prysła.
Obsesja Jessici z odchudzaniem zaczęła się podczas wakacji. Największym problemem dla nastolatki, która czuła się niezrozumiana i nielubiana, stała się nadwaga. Dziewczynka nie była szczęśliwa, cierpiała po stracie ukochanego taty, a na domiar złego wyśmiewano się z niej w szkole z powodu dodatkowych kilogramów. Nastolatkę nie bawił
czas spędzany z mamą i bratem, nie potrafiła przystosować się do nowej sytuacji, do życia
bez ojca. Jessica myślała, że gdyby schudła, wszystko by się zmieniło na lepsze. Wreszcie
odzyskałaby kontrolę nad swoim życiem. Dziewczynka ważyła 64 kilogramy przy 155 cm
wzrostu i chciała schudnąć, początkowo do 50 kilogramów. Jednak po osiągnięciu tego
wskaźnika na domowej wadze, nie poprzestała na tym. W jej głowie zaczęły się pojawiać
dziwne głosy, mówiące, co ma robić. Głosy te nakazywały drastyczną dietę i dużo sportu.
Nastolatka zaczęła, więc przeliczać kalorie, intensywnie ćwiczyć oraz ważyć się i mierzyć
w pasie nawet kilka razy dziennie. Z czasem Jessica wpadła w taki obłęd odchudzania, iż
każdy kęs jedzenia był dokładnie i kilkakrotnie ważony na kuchennej wadze, a ćwiczenia,
które uznawała za źle wykonane, powtarzała do skutku.
W mniemaniu nastolatki osiągnięcie szczupłej sylwetki miało pomóc w odzyskaniu
kontroli nad życiem, a stało się zupełnie inaczej. Jessica oddaliła się znacznie od matki i
brata, zaczęła zaniedbywać swą jedyną przyjaciółkę, a nauka straciła dla niej sens. Pochłonięta obsesyjnym odchudzaniem, przestała się uczyć. Właściwie wszystko przestało się dla
niej liczyć, oczywiście oprócz diety, co zaniepokoiło jej mamę.
Dziewczyna zaczęła stosować różne sztuczki, aby tylko nie jeść. Chowała jedzenie,
rozmazywała je po talerzu, gdy to robiła czuła, że steruje swoim życiem. Uważała wtedy,
7
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że jest osobą twardą i silną. W parę miesięcy Jessica doprowadziła się do takiego stanu, iż
straciła siły, była cała obolała, a „głosy” nie pozwalały jej przestać się odchudzać.
W grudniu nastolatka poszła z mamą do psychologa, który zdiagnozował anoreksję.
Doktor Sarah James widząc typowe objawy choroby, czyli dużą utratę wagi, lęk przed
otyłością, zanik miesiączki, udzieliła nastolatce kilku porad co musi robić, aby pokonać
chorobę. Niestety, rady te nie pomogły. Dziewczyna nadal praktycznie nic nie jadła i ćwiczyła ponad swoje siły i możliwości. Któregoś dnia, organizm nastolatki nie wytrzymał
morderczego treningu i wtedy zmartwiona już tą całą sytuacją, Jessica przyznała mamie, że
nie może jeść, ponieważ zabraniają jej tego „głosy”. Po wizycie u doktor James zapadła
decyzja o skierowaniu chorej na Oddział Psychiatryczny dla Młodzieży. W tym czasie
dziewczynka ważyła 41 kilogramów, czyli ponad 20 mniej niż na początku odchudzania.
Podczas pobytu Jessici w szpitalu anoreksja została nazwana Małpą. Pacjentka musiała pokonać Małpę, aby zacząć znowu normalnie funkcjonować i wrócić do szkoły. Dlatego też, lekarze chcieli, żeby przybierała na wadze 0,5 kg tygodniowo. Nastolatce nie
podobało się to, że jest zmuszana do jedzenia, ponieważ traciła kontrolę nad ustanowioną
dietą. Jednak to dzięki jedzeniu, Jessica odzyskiwała siły i trzeźwość umysłu. Pewnego
dnia poszła z mamą na grób ojca i tam poczuła wstyd. Uświadomiła sobie, że gdyby jej
tata tu był, byłby zawiedziony jej postawą. Stopniowo, nastolatka zaczęła dostrzegać, iż
niszczy samą siebie, a mama oraz ludzie w szpitalu chcą jej pomóc.
Na przepustce Jessica spotkała się z koleżankami, które były przerażone jej wyglądem. Jessica podjęła w końcu decyzję, że musi jak najszybciej opuścić szpital i uratować
swoje życie. Zrozumiała, iż jedynym sposobem na powrót do domu jest jedzenie. Zaczęła
więc jeść na siłę, jak automat, nie czując smaku pokarmu. W momencie, gdy zaczęła ważyć ponad 45 kg, wróciła do szkoły.
Po długiej terapii i pobycie w szpitalu dziewczynka wreszcie zaczęła przybierać na
wadze i mogła stopniowo wracać do normalnego życia. Jessice w walce z chorobą bardzo
pomogła modlitwa. Z czasem zauważyła, że tajemnicze głosy zanikły, dzięki czemu mogła
przytyć następne parę kilogramów. Gdy znów nastał grudzień i święta Bożego Narodzenia,
nastolatka zrozumiała, iż jest wdzięczna za to, że dożyła kolejnych świąt, które może spędzić w gronie rodziny.
Adam, brat Jessici, podarował jej książkę – Władcę pierścieni Tolkiena. Dzięki niej
zrozumiała, że zło istnieje i będzie zawsze istniało, ale można z nim walczyć. Z lektury
utworu wyniosła świadomość, że wszystko może być dobrze, nie wolno się poddawać.
Jessica egzaminy końcowe zdała najlepiej z klasy i poszła na studia. Jej marzeniem
jest zostać pisarką. Dziewczyna pisze, że dobrze i zdrowo się odżywia oraz ćwiczy umiarkowanie. Cieszy się, że pokonała chorobę i ocaliła swoje życie. Jest dumna, iż jej się udało, niestety ma świadomość, że jest wiele przypadków, w których anoreksja kończy się
śmiercią.
Anoreksja jest trudną chorobą. Nigdy, nie da się konkretnie powiedzieć, dlaczego
człowiek na nią choruje. Osoby cierpiące na to zaburzenie odżywiania nienawidzą świata i
chcą to pokazać na zewnątrz. Anorektyczki ciągle czują się winne, żyją w ciągłym lęku, co
często wynika z jakiejś straty, np. śmierci rodzica, czy rozwodu. W przypadku anoreksji
problem tkwi w psychice chorego. Nie można, więc całej winy zrzucić na media, które
promują chudą sylwetkę, ponieważ jadłowstręt psychiczny ma dużo głębsze podłoże, niż
chęć podążania za modą. Jednak trzeba przyznać, iż cały proces choroby zaczyna się od
braku zadowolenia z własnej figury. Człowiek myśli, że jeżeli jego wygląd będzie idealny,
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to jego życie zmieni się na lepsze. Dlatego też, promowane w mediach szczupłe osoby
sprzyjają rozwojowi choroby, ponieważ każdy chce być pięknym i mieć idealną figurę9.
Jeżeli chodzi o Jessicę, jej świat runął po śmierci ojca. Za jakiś czas na rodzinę spadł
kolejny problem w postaci choroby babci. Mama Jessici zajęła się nią i nie mogła, aż tyle
czasu poświęcać dzieciom, które na pewno jej wtedy bardzo potrzebowały10. Babcia chorowała, mama ani brat nie mieli dla Jessici czasu, a w szkole była wyśmiewana z powodu
nadwagi. Odchudzanie stało się, więc jej obsesją. Anoreksja Jessici była również poszukiwaniem straconego dzieciństwa. Kiedy była mała, jej świat był idylliczny. Chciała do niego powrócić. Dzięki odchudzaniu znów mogła odzyskać kontrolę nad swoim życiem.
Sytuacja Jessiki była na tyle skomplikowana, iż dziewczyna dodatkowo cierpiała na
zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, które polegają na ciągłym utwierdzaniu się, że
wszystko zostało wykonane jak należy. Zaburzenia te, utrudniały jej wychodzenie z anoreksji, ponieważ rezygnacja z diety i z treningów, odbierały jej kontrolę nad życiem. Valerio Albisetti pisze, że przyczyną choroby mogła stać się jej własna perfekcja11.
W książce Pułapki anoreksji możemy przeczytać, że anorektyk cierpi, bo chce odkupić wymyślone przez siebie winy. Być może rzeczywiście Jessica wmówiła sobie, że to
ona jest winna śmierci ojca i chorobie babci. Uznała, że jest szykanowana w szkole, bo źle
wygląda, więc to ona zawiniła, dlatego postanowiła to zmienić12.
3. Dziennik bulimiczki B. Kalloch i E. Zöller jako przestroga przed bulimią
Dziennik bulimiczki Brigitte Kalloch i Elizabeth Zöller13 to utwór poruszający temat
kolejnej choroby związanej z odżywianiem, czyli bulimii.
Narracja w utworze jest pierwszoosobowa, przez co wydaje się być bardzo wiarygodna. Poznajemy oblicze bulimii wraz z jej najgorszymi objawami z doświadczenia czternastoletniej Izy. Czytając powieść odbiorca może poznać sposób życia nastolatki oraz środowisko
jakie ją otacza. Dziennik bulimiczki jest to powieść współczesna poruszająca temat trudnego
dorastania nastolatki, borykającej się z poważnymi problemami. Powieść adresowana jest
zarówno do nastolatek jak i do ich rodziców. Jest to pouczająca lektura, która pomoże rodzicom chronić dzieci przed zaburzeniami odżywiania oraz wskaże im jakich błędów nie powinni popełniać, aby nie przyczynić się do zachorowania swojej latorośli.
Główną bohaterką powieści jest nastolatka o imieniu Iza, która zaczyna opowiadać
swoją historię 10 grudnia w poniedziałek. Pisze o tym, że jest pilną uczennicą, mimo to
oceny nie zawsze są zadowalające. W domu natomiast mama i siostra często upominają
Izę, że powinna być szczupła, bo tylko szczupłe dziewczyny są atrakcyjne. Z opowieści
Izy dowiadujemy się, że jej rodzina była skupiona na odnoszeniu sukcesów, a jeżeli ktoś
nie potrafił odpowiednio radzić sobie w życiu był źle oceniany. Iza niestety nie wpisywała
się w ten schemat, dlatego też była czarną owcą rodziny. Nastolatka cierpiała z tego powodu, cały czas czuła się gorsza, a pragnęła być piękna, szczupła i odnosić sukcesy jak inni
domownicy. Iza czuła się osamotniona i niedoceniana, więc z tego powodu ciągle jadła i
tyła. Jedzeniem chciała wypełnić pustkę w swoim życiu, a nie po to, żeby się najeść, ponieważ nie czuła głodu.
9

A. Brytek-Matera, A. Rybicka-Klimczyk, Wizerunek ciała w anoreksji i bulimii psychicznej,
Warszawa 2009, s. 26-27.
10
A. Stein, Dziecko z bliska idzie w świat, Warszawa 2014, s. 118-120.
11
V. Albisetti, Pułapki anoreksji. Dlaczego się choruje, jak wyzdrowieć, Kielce 2001, s. 8-18.
12
Ibidem, s. 6-7.
13
B. Kalloch, E. Zöller, Dziennik bulimiczki, Wrocław 2006.

540

Kilka dni przed świętami Iza postanowiła się odchudzać. Zabrała się do tego z pełnym profesjonalizmem, obliczając ilość kalorii, które może zjeść w ciągu dnia. Czuła wewnętrzną siłę i miała ogromną motywację. Niestety, dzień przed Nowym Rokiem Iza została sama w domu. Podczas, gdy inni świętowali, ona siedziała smutna i rozżalona, dlatego też postanowiła się pocieszyć. Zjadła wszystko, co było w lodówce, a następnie zwymiotowała. Od tego czasu coraz częściej miała napady obżarstwa, a potem wszystko zwracała. Jedyną osobą, która rozumiała nastolatkę, była jej babcia. Niestety, Iza nie zwierzyła
się jej się ze swoich problemów, dlatego też nie uzyskała odpowiedniej pomocy. Gdyby
porozmawiała z babcią, być może nie zachorowałaby na bulimię.
Mama Izy widząc, że córka traci na wadze zaczęła się cieszyć, co utwierdziło ją w
przekonaniu, że powinna dalej się odchudzać. Pół roku później, dokładnie 11 czerwca,
waga wskazała 16 kilogramów mniej od wagi początkowej. Zaczęła nosić rozmiar 36/38.
Szczupłą sylwetką, którą uzyskała w tak krótkim czasie, zyskała sobie szacunek i podziw
siostry – Anny. Dziewczyna opisuje w swoim pamiętniku, że wszystko się zmieniło, dzięki
jej ciężkiej pracy. Stała się lubiana i popularna, czyli osiągnęła to, czego pragnęła.
Niestety stadium choroby Izy postępowało. Dziewczyna wspomina, że w tym okresie życia prawie nic nie jadła, a jak już jadła, to pochłaniała wszystko, co było w domu, a
później wymiotowała. Robiła to z ogromnego poczucia winy, które dręczyło ją po tak obfitym jedzeniu. W tym czasie zaczęła też brać tabletki na zahamowanie apetytu. Z czasem
zaczęła okradać rodzinę i znajomych ze szkoły, ponieważ brakowało jej pieniędzy na zakup jedzenia. Czasami dochodziło do takich sytuacji, że podczas napadu obżarstwa musiała po prostu kraść produkty ze sklepów. Zaczęła też podupadać na zdrowiu. Nie mogła
sobie poradzić z drżeniem rąk oraz wypadającymi włosami. Wszystko to spowodowane
było niedożywieniem, które trwało już od dłuższego czasu. Iza czuła, że psychicznie również nie daje rady. Zaczęła wagarować, ponieważ przestała przejmować się nauką. Nie
obchodziły ją już oceny. Źle się czuła, była zmęczona i ospała, ciągle potrzebowała odpoczynku. Aby poradzić sobie ze stresem i niezrozumieniem, nastolatka oddawała się pisaniu
wierszy, co trochę poprawiało jej samopoczucie.
Na wakacje pojechała nad morze. Kiedy wróciła, rodzice przestraszyli się jej wyglądem, stwierdzili, że córka jest już zbyt szczupła, dlatego też zaczęli się nią bardziej interesować. O to właśnie chodziło Izie, w głębi duszy chciała swoim zachowaniem zwrócić na
siebie uwagę. Chciała, żeby ktoś w końcu zaczął się o nią troszczyć. Jednak rodzice nie
zapewnili odpowiedniej pomocy, zrobiła to dopiero babcia. Któregoś dnia, Iza została złapana na kradzieży. Babcia wybawiła wnuczkę z opałów, ale widząc jej ogromne problemy,
kazała umówić jej się na wizytę do psychologa. Początkowo dziewczyna była sceptycznie
nastawiona do pani psycholog, jednak wkrótce opowiedziała jej o swoich kłopotach i zaczęła chodzić na terapię. Był to listopad. Rodzice Izy dowiedzieli się o terapii w chwili,
gdy córka zemdlała w szkole i trafiła do szpitala. Tam usłyszeli o podjętym leczeniu przez
dziewczynę. Obwiniali się nawzajem o to, że córka zachorowała na bulimię. Lekarka Izy
zaleciła również jej rodzicom, aby brali udział w terapii. Podczas terapii Izabela zaczęła
opisywać jak to się stało, że zaczęła wymiotować. Wyjaśniła, że w jej rodzinie panuje kult
szczupłości, dlatego też ona marzyła o takiej figurze jak mają jej mama i siostra. Nastolatka wyznała, że cały czas czuła na sobie presję, iż musi schudnąć. Sesje z doktor Klaasen
przynosiły jej wielką ulgę, po których czuła się znacznie lepiej. Dzięki nim nazwała chorobę i postanowiła z nią walczyć. Terapeutka uświadomiła Izie, iż niepotrzebnie chciała
wszystkich zadowolić. Działała bowiem wbrew sobie, tylko po to, aby spełnić oczekiwania
innych. Podczas terapii dziewczyna dowiedziała się, że nie wolno tak postępować, nie
można robić tego, czego chcą inni. Gdy terapia zaczęła przynosić efekty, jej babcia trafiła
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do szpitala. Była wtedy zima. Momentem załamania była dla Izy śmierć ukochanej babci.
Na szczęście miała wtedy przy sobie panią doktor Klaasen, która pomogła jej się pozbierać. Na pogrzebie zjawił się także kolega Izy ze szpitala – Roony. Wiele to dla dziewczyny
znaczyło. Nastolatka zdawała sobie sprawę, że to za sprawą babci poszła na terapię i ma
szansę wrócić do zdrowia. Babcia była jej prawdziwą przyjaciółką, dlatego też było jej tak
ciężko.
W maju Iza opuściła szpital. Było to dla niej bardzo dziwne uczucie. Wiedziała, że
wygrała bitwę, ale nie wygrała jeszcze wojny. Pani doktor ostrzegła nastolatkę o możliwych nawrotach choroby, które mogą się w każdej chwili uaktywnić. Tak też się stało,
dwa lata później nastąpił nawrót choroby. W końcu Iza zaakceptowała siebie i wygrała z
bulimią. Musi jednak pamiętać, że do końca życia powinna na tę chorobę uważać.
Bulimia jest groźną chorobą, która z samego początku nie daje żadnych niepokojących sygnałów rodzinie. Najbliżsi dopiero z czasem dowiadują się o problemach osoby
chorej. W przypadku Izabeli było podobnie. Jedynie babcia była w stanie dostrzec, że coś
złego dzieje się z wnuczką.
Nastolatka zachorowała na bulimię, ponieważ czuła się osamotniona i niekochana.
Miała dosyć tego, że jest traktowana jak nieudacznik. Dodatkowo miała nadwagę, przez co
była szykanowana. W jej otoczeniu panowało przekonanie, że tylko szczupłe osoby mogą
się podobać, i tylko takie mogą odnieść sukces. Iza miała siostrę Annę, która była zarówno
szczupła, jak i piękna przez co była do niej porównywana i krytykowana. Mama ciągle ją
upominała i zwracała uwagę na to, że powinna schudnąć, Anna się naśmiewała z siostry, a
ojciec nie interesował się córką. Iza nie pasowała do obrazu idealnej rodziny. W szkole
również miała problemy ze względu na nadwagę. Jedynie tylko babcia jej nie krytykowała,
rozumiała bowiem wnuczkę i wiedziała jak źle się ona czuje z tym wszystkim.
Kiedy Izabela postanowiła przejść na dietę, poczuła, że może być lepsza. Jednak
samo odchudzanie, nie było w stanie zapełnić pustki w jej życiu. Samotność, którą odczuwała wypełniała jedzeniem. To ono poprawiało jej nastrój. Iza znalazła się w błędnym
kole. Jadła, ponieważ pożywienie pomagało jej zapełniać wewnętrzną pustkę, niestety
przez nadmiar jedzenia tyła, a chciała być szczupła. Pragnienie bycia chudą stało się silniejsze, co wywoływało wymioty.
4. Anoreksja i bulimia kultem współczesności
Valerio Albisetti14 uważa, że to współczesny świat narzucona taki, a nie inny wygląd. Na modę podatni są szczególnie młodzi ludzie, którzy chcą nosić rozmiar 0, czyli
32.Panuje pogląd, że figura w rozmiarze 38, to już nadwaga. Media kreują wręcz kult wychudzonego ciała. Panuje pogląd, że im ktoś jest bardziej chudy, tym jest nie tylko atrakcyjniejszy, ale i lepszy. Promowany konsumpcyjny tryb życia odpycha duchowość na
rzecz cielesności. Młodzi ludzie skupiają się przede wszystkim na swoim wyglądzie i sylwetce zapominając, że przecież nie to jest najważniejsze w życiu.
Nastolatki, aby uzyskać wymarzoną figurę, bardzo często głodzą się, co w tym wieku wiąże się z wieloma skutkami ubocznymi. W okresie dojrzewania potrzebne są odpowiednie składniki odżywcze zawarte w pożywieniu, które umożliwiają prawidłowy rozwój. Natomiast podczas długiego głodowania mogą wystąpić poważne problemy natury
zdrowotnej, między innymi osłabienia, omdlenia, zaburzenia hormonalne, utrata całego
tłuszcza z ciała, problemy trawienne, obrzęki, ciągłe uczucie chłodu, owłosienie jaku noworodka, czy też arytmia serca. Skutkiem nieprawidłowego odżywiania się mogą być
14
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również takie choroby jak nerwica czy depresja. W wyniku tych chorób młodzi ludzie
zaczynają zażywać środki psychoaktywne, a nawet sięgają do takie formy rozwiązania
problemów jak próby samobójcze15.
W XXI wieku chuda sylwetka stała się obiektem kultu wśród młodych ludzi, dlatego
też wszędzie pojawiają się porady jak oszukać głód, jakie leki zastosować by schudnąć
oraz w co robić by osiągnąć szczupłą sylwetkę. W Internecie pojawiają się nawet tego typu
porady jak oszukać rodziców, którzy zaczynają podejrzewać anoreksję. Nurt ten nosi nazwę pro-ana. Nastolatki pragną, aby ich kości były wręcz widoczne, a ciało pozbawione
jakiegokolwiek tłuszczu. Trudno im to osiągnąć, ale szukają ciągłych motywacji. Odnajdują je w osobach sławnych, np. w modelkach, które są ich ideałem. Obiektem kultu stała się
także bulimia. Nurt tego zaburzenia odżywiania nosi nazwę pro-mia. Osoby chore na bulimię obżerają się, a następnie wymiotują. Jest to choroba, która jest znacznie trudniejsza
do wykrycia, niż anoreksja. Dzieje się tak dlatego, że bulimiczki bardzo często utrzymają
normalną wagę ciała. Większość osób cierpiących na jadłowstręt psychiczny bądź żarłoczność psychiczną to dziewczęta, które są wzorowymi córkami, uczennicami, czy żonami.
Marzą o pięknej, smukłej figurze. Chcą być perfekcyjne we wszystkim co robią, dlatego
chcą wyglądać jak modelki z okładek czasopism. Ich funkcjonowanie polega na ciągłym
kontrowaniu jedzenia. Czują, że gdyby popełniły jakiś błąd, to stałaby się tragedia, która
odbiłaby się na ich całym życiu, dlatego też nieustannie kontrolują siebie16.
Streszczenie
Problem anoreksji i bulimii w świetle literatury młodzieżowej poświęcony jest zaburzeniom odżywiania, występującymi najczęściej w okresie dojrzewania. Dwa najczęstsze i
najpoważniejsze zaburzenia, czyli anoreksja i bulimia zostały omówione na podstawie
literatury dla dzieci i młodzieży. Książka Chuda Judith Fathallahma charakter opisu zdarzeń z kilku lat życia Jessici, cierpiącej na anoreksję, natomiast Dziennik bulimiczki Brigitte Kalloch i Elizabeth Zöller jest to poruszający utwór, którego tematem jest bulimia. Obydwa utwory są świadectwem nastolatek, które przeszły przez piekło chorób związanych z
zaburzeniami odżywiania.
Słowa kluczowe: anoreksja, bulimia, literatura młodzieżowa
Summary
The problem of anorexia and bulimia in the light of youth literature
The article entitled The problem of anorexia and bulimia in the light of youth literature is devoted to eating disorders, the most common in adolescence. Two, the most frequent and serious disorders, namely anorexia and bulimia were discussed on the basis literature for youth and children. The book – Skinny Judith Fathallah is a description of events
of several years of Jessica’s life, who was suffering from anorexia, while Dailybulimic
written by Brigitte Kalloch i Elizabeth Zöller is a touching reading about bulimia. Both of
books are testimonies of teenagers, who passed the hell of diet-related diseases.
Key words:anorexia, bulimia, youth literature
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Dominik Charchut

Negatywne wzorce a wychowanie młodzieży
Młodzi ludzie w naturalny sposób poszukują autorytetów, chcą znaleźć źródło, z
którego mogą czerpać wzorce postępowania. Według Lesława Pytki „Większość norm i
wartości jest przyswajana przez dziecko w przebiegu normalnej socjalizacji poprzez uczenie się i naśladowanie osób dorosłych”1. Niestety współczesny świat nie oferuje im wyłącznie dobrych wzorców. Do negatywnych należą np. uczestnictwo w subkulturach, niewłaściwa postawa członków rodziny, znajomi używający środków odurzających, niewłaściwe postawy reprezentowane przez ludzi mediów – celebrytów filmowych i muzycznych, a także konstrukty bohaterów gier komputerowych, itd.
Negatywne autorytety młodzieży niejako nakazują im przekraczanie różnorodnych
granic, negują społeczne ograniczenia. Ponadto nie uświadamiają swoim naśladowcom, że
nie wszystko można, a czasami nawet czegoś nie wolno. Niemal niczym nieograniczona
swoboda zachowań, konsumpcyjne podejście do własnej osoby i otaczającego świata, zaburzone rozumienie tego, co dobre i złe, to tylko niektóre ze skutków negatywnego wpływu wspomnianych autorytetów. Równocześnie otoczenie, w którym funkcjonują młodzi
ludzie nierzadko nie dostrzega, że negatywne wzorce są bardzo atrakcyjne, ponieważ zwykle nie kontrolują, ale oferują (często złudną) swobodę działania, a także stosują przyjemne nakazy dotyczące właściwego (według nich) postępowania.
Jedną z podgrup społecznych stanowią pseudokibice (szalikowcy). Są to przede
wszystkim grupy młodzieżowe, które „charakteryzuje przestępczość związana ze sportem.
Rozszerzanie się agresji młodych ludzi jest spowodowane poczuciem bezkarności,
psychologią tłumu. Emocje i narastanie agresji są wzmagane przez picie alkoholu oraz
zażywanie narkotyków. Wyładowanie agresji następuje pod wpływem bodźców, które
dopingują jednostkę w zbiorowisku skumulowanych, przeciwstawnych emocji. W takim
środowisku zarówno kontrola, jak i hamulce, zredukowane są do minimum.
Dla szalikowców najważniejsza jest możliwość pokazania się w zwartej grupie, która zwraca na siebie uwagę, a więc coś znaczy. Liczy się również chęć bycia najważniejszym w tłumie oraz niechęć do bycia ignorowanym. Miejscem spotkań tej subkultury jest
stadion, gdzie swoistą twierdzą jest tzw. „młyn”, czyli miejsce przeważnie znajdujące się
naprzeciwko trybuny honorowej. Wygonienie z niego przez kibiców innej drużyny jest
olbrzymią klęską. Niektóre młyny mają swoją nazwę np.: kibice Legii Warszawa nazywają
swój młyn „Żyleta”, a kibice ŁKS Łódź – „Galera”, natomiast kibice Wisły Kraków – „X
Sektor”2.
Dlatego tak istotne jest właściwe podejście do wychowania młodzieży. Choć bardzo
trudno znaleźć tzw. „złoty środek”, warto kierować się uniwersalnymi zasadami, do których należą m.in. konsekwencja w działaniu, świadomość zmieniającego się zachowania
młodych ludzi, właściwego dla aktualnego etapu ich rozwoju, a także własny, pozytywny
przykład postępowania, jak również, a może przede wszystkim – czas poświęcony dziecku/podopiecznemu, w którym m.in. można poznać jego potrzeby.
1
L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2001, s. 95
2
T. Łatak, Polscy kibice-chuligani, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, Katowice
2011, s. 6.
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1. Autorytety w grupie pseudokibiców
Kim są polscy pseudokibice?
Na potrzeby niniejszego artykułu zostały przeprowadzone badana dotyczące charakterystyki grup pseudokibiców, identyfikujących się ze środowiskiem krakowskich klubów sportowych. Wśród badanych znaleźli się wyłącznie mężczyźni, w wieku 17-29 lat3, mieszkańcy
Krakowa, kibice Cracovii i Wisły Kraków. Trzynastu z nich to uczniowie szkół zawodowych,
dwaj – uczniowie liceum, trzech bezrobotnych, jeden lakiernik samochodowy oraz jeden gimnazjalista (17-letni chłopak). Respondenci zostali wyłonieni poprzez fora internetowe, skupiające osoby związane z krakowskimi drużynami piłkarskimi. Badania zostały zrealizowane w
formie korespondencji (pisemnych wywiadów) w grudniu 2015 r.
2. Analiza materiału badawczego
Styl, ton, sposób wypowiedzi – do cech charakterystycznych należały:
- wulgarne słownictwo, niegramatyczne wypowiedzi, błędy ortograficzne. Rozumiem jednak, że komunikując się w Internecie, wielu ludzi popełnia błędy wynikające np.
z pośpiechu i niedbałości. Jednak w przypadku większości badanych pseudokibiców poprawna polszczyzna bardzo mocno przenikała się z negatywnym lub wulgarnym słownictwem (przykłady: jeden z rozmówców nazwał mnie „ptasim muzdzkiem”- chodziło o ptasi
móżdżek, rzecz jasna, inny napisał „no i żem mu trochu przypier…” itp.)4;
- duża zaciętość, wypowiedzi często w tonie agresywnym i roszczeniowym;
- nieugięte poglądy, zamknięcie na argumenty przemawiające za tym, że ich sposób
życia ma złe strony, wręcz „programowe” nieprzyjmowanie do wiadomości krytyki;
- prowokujące wypowiedzi np. „kocham mój klub bardziej niż moją matkę”5.
Przyczyny przynależności do grupy pseudokibiców:
- Na pytanie: czy (i w przypadku pozytywnej odpowiedzi – dlaczego?) biorą udział
w bójkach, respondenci najczęściej odpowiadali: „bo tak, a co cię to obchodzi, bo lubię”,
itp. Tylko jeden z rozmówców starał się jakoś wytłumaczyć, swój styl słowami, że „dzięki
temu, że biorę udział w „ustawkach”, mogę się rozładować, wyładować swój gniew, frustrację, negatywną energię”6.
- Ideologia: niespójna. Dla części respondentów najważniejszą rzeczą w życiu jest
ich pasja, którą stanowi piłka nożna, co przejawia się w śledzeniu wyników meczów,
transferów itd. piłkarzy. Wspomniani badani przeżywają bardzo mocno sukcesy i porażki
ukochanego klubu. Dla innych najważniejsza jest walka, która sprawia im przyjemność,
daje rozładowanie emocji. Jej uczestnicy traktują ją na równi ze sportem, hobby, a sam
futbol jest na drugim planie. Dla ostatniej grupy pseudokibiców najważniejsza jest nienawiść do przeciwników, podsycanie własnego gniewu, złości. Może to być niezrozumiałe,
ponieważ zwykle podziały są spowodowane różnicami – ludzie obawiają się, czy wręcz
zwalczają grupy osób o przeciwnym wyznaniu, poglądach, stylu życia itp., natomiast
wszyscy pseudokibice, niezależnie od tego, komu kibicują, wydają się być podobni. W
przypadku zasugerowania respondentom, że być może kibice przeciwnych drużyn (w tym
wypadku Wisły i Cracocvii) są praktycznie tacy sami, że ich zachowanie, poglądy są po3

Duża rozpiętość wieku stanowiła celowy zabieg, umożliwiający bardziej dogłębne poznanie i
porównanie wartości pseudokibiców. Wśród respondentów znaleźli się nastolatkowie oraz osoby
zakwalifikowane do tzw. „starszej młodzieży”.
4
Badania własne, grudzień 2015.
5
Badania własne, Pablo, lat 22, grudzień 2015.
6
Badania własne, Max, lat 25.
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dobne, badani przeważnie reagowali wulgarnie i agresywnie. Wydaje się więc, że ważne
jest dla nich poczucie odrębności, wyjątkowości ich grupy oraz bycie najlepszym.
Podejście do życia:
- Większość respondentów przejawiała postawę, którą można określić jako „frustrację rzeczywistością”7 – pełną niezadowolenia, gniewu, swoistej goryczy. Takie postrzeganie otoczenia może dziwić, szczególnie w przypadku młodych osób. Respondenci narzekali przede wszystkim na: politykę, niesprawiedliwy system, brak perspektyw (choć nie powiedzieli tego wprost ich wypowiedzi sugerują, że bójki są sposobem na odreagowanie
złości, gniewu, na ucieczkę przed szarą rzeczywistością). Wielu respondentów było znudzonych, uważali, że w ich życiu nie dzieje się nic ciekawego, emocjonującego – być może dlatego bójki to niecodzienny zastrzyk adrenaliny oraz sposób na ubarwienie życia).
Etos pseudokibica:
- Do cech charakterystycznych etosu respondentów należą przede wszystkim: odwaga, wierność drużynie (ale tylko niektórzy badani wykazują rzeczywiste zainteresowanie
piłką nożną), lojalność wobec kolegów (pseudokibice wobec „swoich” deklarują gotowość
do pomocy w każdej sytuacji, bez względu na konsekwencje), „bycie twardym”, siła, duma8. Starsi respondenci przytaczali tzw. „Dekalog pseudokibica”, który brzmi:
1. „Gdy Twojej drużynie gra nie odpowiada, to staraj się zawsze przekrzyczeć
Sąsiada.
2. Najprzyjemniej jest na stadionie, gdy sektor wrogich kibiców płonie.
3. Ten się kibic bardziej liczy, który głośniej trąbi, krzyczy.
4. Na pomidory nie żałuj grosza, wal nimi celnie w sędziego kalosza.
5. Za zwycięstwo swej drużyny golnij łyka z butelczyny.
6. Jeśli przegrywa Twoja drużyna, to kibiców przeciwnika wina.
7. Za przegraną Twych pupilków pobij złych kibiców kilku.
8. Nigdy nie mów swojej żonie, jak działałeś na stadionie.
9. Gdy jest gra o wielką stawkę, złam krzesełko albo ławkę.
10. Na stadionie idź na całość, choćbyś miał oberwać pałą”9
Inny z respondentów przytoczył fragment piosenki pt. „Pseudokibice”10.
7

Badania własne, grudzień 2015.
Badania własne, grudzień 2015.
9
Źródło: http://windows7forum.pl/dziesiec-przykazan-kibica-11356-t, dostęp 21.12.2015.
10
Stoku (PMD) – Pseudokibice (wulgaryzmy zostały zastąpione przez: ***. Tekst utworu celowo został zaprezentowany w całości, dla zobrazowania m.in. języka oraz wartości, jakie reprezentują pseudokibice.
Źródło: http://www.tekstowo.pl/piosenka,stoku__pmd_,pseudokibice.html, dostęp 20.12.2015.
Ref. Boli mnie jak telewizja robi durni ze swych widzów.
Teraz pora jest przedstawić prawdziwych pseudokibiców.
Wciąż przed telewizorami, jak zahipnotyzowani.
Póki my żyjemy wojna będzie trwać z mediami.
Boli mnie jak telewizja robi durni ze swych widzów.
Teraz pora jest przedstawić prawdziwych pseudokibiców.
Wynalazki na stadionach - wynik waszej propagandy.
I tak nigdy nie zniszczycie chuligańskiej bandy.
1. Władysław G. z pod Poznania, lat 40. Wielki kibic, że aż ledwo w swoim fotelu się mieści.
Fanatyk Euro by oddać hołd Grzesiowi Lacie. Wszystko miał z logiem PZPN-u od dżemu po gacie.
Stanisław K. - Farciarz to jego ksywa, bo dostał flagę Polski w promocji do piwa. Irena z Podkarpa8
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Zarówno „Dekalog kibica” oraz piosenka „Pseudokibice” wskazują jednotorowe
kształtowanie zachowań młodzieży. Etos jest oparty przede wszystkim na przemocy, przeświadczeniu o niższości innych kibiców (również tych, którzy w rzeczywisty, kulturalny
sposób interesują się sportem).
Bójki:
- Według respondentów – istnieją dwa rodzaje bójek pseudokibiców – tzw. „ustawki” i spontaniczne bójki po meczu lub w jego trakcie). Młodzi ludzie nie postrzegają bójek
jako negatywnego zjawiska. Można tu mówić o swoistym braku wyrzutów sumienia z
powodu uszkodzenia w bójkach ciał innych ludzi. Respondenci na ogól nie widzą w przemocy w stosunku do konkretnych innych absolutnie nic złego, większość uważała, że biją
się tylko z innymi pseudokibicami, nie atakują tzw. „cywilów”. Dwóch respondentów
stwierdziło, że kiedy robią „zadymę” po meczu lub w jego trakcie, każdy może zostać
poszkodowany, również niewinne osoby. 19-letni Arek zauważył, że tak się dzieje, ponieważ „mecze są po to żeby się napierda…ać”11, więc każdy, kto na nie przychodzi powinien
być przygotowany na walkę. Kolejny badany przyznał, że bicie ludzi którzy przyszli tylko
obejrzeć mecz jest nie w porządku, ale mimo to uważał, że w pewnym sensie sami są sobie
winni, ponieważ przychodząc na mecz, powinni liczyć się z ryzykiem, że mogą wziąć

cia z koleżanką Martą chcą wydziarać se na *** „I love Ronaldo”. Marek ze Skierniewic prowadzi
doping w barze, ale komu, przy finale Ligi Mistrzów się okaże. Marian - lat 70 wie zawsze kiedy
strzelać. Ciągle mówi: „gdybym grał byłoby już 3 do 0”. Roman z Bytomia nagrywa mecze na
płyty, gwiazdy z TVN-u kontra politycy. Pytasz się jakich jest tych ludzi wspólne ogniwo? Nigdy
nie widzieli żadnego meczu na żywo. Ref. Boli mnie jak telewizja robi durni ze swych widzów.
Teraz pora jest przedstawić prawdziwych pseudokibiców. Wciąż przed telewizorami, jak zahipnotyzowani. Póki my żyjemy wojna będzie trwać z mediami. Boli mnie jak telewizja robi durni ze
swych widzów. Teraz pora jest przedstawić prawdziwych pseudokibiców. Wynalazki na stadionach
- wynik waszej propagandy. I tak nigdy nie zniszczycie chuligańskiej bandy. 2. Pan Bartłomiej z
Lublina każdy sport przeżywa, pod jednym warunkiem – drużyna musi wygrywać. Gdy przegrywa
w nożną piłkę zaczyna chodzić na ręczną. Miał zajawkę na żużel ale dostawali *** Antoni z Wąchocka kocha różne atrakcje. Często na wakacje jeździ na reprezentację. Wymaluje *** sobie, żonie, córce i synkowi. Kupi zestaw kibica – czapkę, trąbkę, 3 hot dogi. Ziemowit z Malborka uszył
flagę półmetrową, pozdrawia na niej matkę i sąsiadkę Jehową. Lubi śpiewać na stadionie to co
przyjdzie mu do głowy. W ciągu jednej połowy – 3 razy hymn narodowy. Już po meczu przy niedzieli by wszyscy go słyszeli, *** z wuwuzeli w barwach bieli i czerwieni. Kończę już to wymienianie więc odpowiedz na pytanie: co oni mają wspólnego z prawdziwym kibicowaniem? Ref. Boli
mnie jak telewizja robi durni ze swych widzów. Właśnie przedstawiłem Wam prawdziwych pseudokibiców. Wciąż przed telewizorami, jak zahipnotyzowani. Póki my żyjemy wojna będzie trwać z
mediami. Boli mnie jak telewizja robi durni ze swych widzów. Właśnie przedstawiłem Wam prawdziwych pseudokibiców. Wynalazki na stadionach – wynik waszej propagandy. I tak nigdy nie
zniszczycie chuligańskiej bandy. 3. Wasza wieczna nagonka zaczyna sięgać zenitu, a Szpakowski
podczas gwizdów zachwala pikników. Dziadkowie w grobie przewracają się przez *** co są w
stanie rozciąć flagę Polski dla regulaminu. Tych prawdziwych już tam nie ma, ich nie bawi EuroŚciema. Może przyjdzie taki czas że zaczniecie nas doceniać. Kamery, podsłuchy i wjazdy na chatę,
a nikt nie prześwietli Latę bo za dużo daje w łapę. Niestety macie pecha bo kibica taka cecha –
uparcie broni swego, walczy z wrogiem, nie ucieka. Się nie boi głosić prawdy bez naboi ale z dumą.
Boli was to jak obserwatora hasło "Precz z komuną". Żadną gumową kulą, gazem czy zakazem nie
zmusicie by na władzę patrzeć jak w święty obrazek. Wy wolicie dać na tacę a my na wypiski. Piłka
nożna dla kibiców więc ***!
11
Badania własne, Arek, lat 19.
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udział w bójce („a jak już ktoś chce dziecko na mecze zabierać, to ma nierówno pod sufitem i tyle”12).
Konsekwencje bójek:
Wszyscy rozmówcy przyznali, że zdarzyło im się przynajmniej raz (a większości
dużo częściej) odnosić poważne obrażenia w wyniku bijatyk. Były to przede wszystkim:
złamania (nosa, żeber, nadgarstka), uszkodzenia twarzy i głowy, najczęściej wymagające
zakładania szwów, a także – w przypadku dwóch z nich – wybicie kilku zębów. Badani
zdawali się być bardzo dumni ze swych „ran wojennych”, traktowali je na równi z honorowymi orderami.
Jedynie dwóch badanych zostało kiedykolwiek zatrzymanych przez policję za
uczestnictwo w „zadymach” w czasie lub po meczu.
Stosunek do innych ludzi oraz pozostałe cechy charakterystyczne:
1. Stosunek do części społeczeństwa która nie akceptuje ich zachowań: wszyscy
rozmówcy zdawali sobie sprawę, że przez większość ludzi są postrzegani negatywnie, są
uważani za chuliganów. Część z nich nie przejmowała się tym, że są źle postrzegani przez
społeczeństwo, mówili, że jest im to obojętne, lub wręcz chełpią się tym, że wzbudzają lęk
oraz są akceptowani i podziwiani przez innych pseudokibiców ze swojej grupy. Choć to
daje im poczucie siły, w przypadku części respondentów można mówić o poczuciu odrzucenia. 23-letni Maluch stwierdził, że „czepiacie się nas a nic nie rozumiecie”13, 25-letni
Bartek stwierdził, że „ludzie mają nas w d… albo z kolei nienawidzą”14, „piszą o nas bzdury w gazetach i Internecie, jak studenctwo zadymy w juwenalia robi, to też jest potem, że
kibice”15.
2. stosunek do obcokrajowców: w przypadku badanych pseudokibiców można mówić
o relatywnie częstym (u ponad połowy badanych – 13 osób) występowaniu poglądów rasistowskich, ksenofobii. Respondenci zapytani o to, jak reagują na czarnoskórych zawodników
w polskich zespołach odpowiadali, „że zaśmiecają klub”, „że to granda”16, najbardziej drastyczna wypowiedź brzmiała „należy sprzątnąć śmieci z naszego podwórka”17, łagodniejsze,
choć nadal rasistowskie było stwierdzenie: „nasz bambus, to dobry bambus”18.
Czterech badanych stwierdziło, że ma obojętny stosunek do piłkarzy o innym kolorze skóry, natomiast zaledwie trzech było do nich pozytywnie nastawionych. (Zaledwie
jeden z pseudokibiców, który emocjonuje się nie tylko polską ligą, ale również Ligą Mistrzów, mówił, że wśród jego ulubionych zawodników jest wielu czarnoskórych piłkarzy,
że ich podziwia i szanuje za to jak grają19.)
3.Stosunek do rodziny, bliskich:
- W tym przypadku można mówić o swoistym braku wrażliwości – znaczna większość respondentów zadeklarowała, że nie interesuje ich to, że ich rodziny się o nich martwią (nawet najstarszy z nich, 29-letni, który ma żonę, ale nie posiada dzieci);
- Brak odpowiedzialności – większość z rozmówców nigdy nie zastanawiała się nad
tym, co by było gdyby stało im się coś złego, nie dopuszczają do siebie myśli, że ich spo12

Badania własne, Miras, lat 18.
Badania własne, Maluch, lat 23.
14
Badania własne, Bartek, lat 25.
15
Badania własne, Alan, lat 20.
16
Badania własne, grudzień 2015.
17
Badania własne, Gruby, lat 28.
18
Badania własne, Merkiusz, lat 27.
19
Badania własne, Pablo, lat 19.
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sób życia może doprowadzić do kalectwa lub śmierci, nie myślą też o tym, co by było
gdyby trafili do więzienia, jak na to zareagowaliby ich bliscy.
4. Stosunek do przyjaciół pseudokibiców:
Bardzo, bardzo pozytywny. Sympatia, zrozumienie, zaufanie, lojalność, solidarność.
Analizując wypowiedzi respondentów, można mówić o wyjątkowości tych relacji, które
nierzadko zdają się być bardziej zażyłe, niż w przypadku relacji z członkami rodziny.
5. Podejście do kibiców przeciwnej drużyny: przeważa nienawiść i pogarda w stosunku do „przeciwników” – tylko dwóch respondentów traktowało przeciwników ze pewnego
rodzaju szacunkiem – wyrażali uznanie dla nich, gdy ci okazali się „dobrzy w walce”20.
Warto zaznaczyć, że tym, co jednoczy i łączy wszystkich pseudokibiców, to nienawiść i pogarda do policji. Wszyscy badani zadeklarowali, że są gotowi przyłączyć się do
wrogiej grupy kibiców w walce z policją – mogą to uczynić tylko i wyłącznie w tym konkretnym przypadku.
Podsumowanie
Środowisko pseudokibiców wywiera określony wpływ na zachowanie młodych ludzi. System wartości, reprezentowany przez szalikowców można określić mianem negatywnego. Osoby identyfikujące się ze wspomnianą grupą sprawiają trudności wychowawcze – są agresywne, wulgarne, wykazują skłonność do zachowań nacechowanych przemocą, nie rozumieją, co jest dobre, a co złe. W ich przypadku hamulce negatywnego zachowania są mocno zredukowane, a zabiegi wychowawcze mocno utrudnione.
Streszczenie
Młodzi ludzie potrzebują wzorców postępowania. Na swojej drodze nierzadko spotykają osoby, które im imponują i chcą postępować tak, jak one. Jest to pożądane wyłącznie w przypadku pozytywnych wzorców, mających pożądany wpływ na socjalizację młodych pokoleń. Inaczej jest w przypadku negatywnych postaci, które niczym magnes –
przyciągają do siebie młodzież. Niezasadne przekraczanie granic, wyrzekanie się siebie,
najbliższych, nadużywanie alkoholu i środków odurzających, niewłaściwe, nieakceptowane społecznie zachowania – to tylko niektóre z aspektów związanych z wzorowaniem się
na negatywnych autorytetach. Do grup mających niepożądany wpływ na młodych ludzi
należą m.in. pseudokibice (szalikowcy). Osoby identyfikujące się z nimi mają skłonność
np. do chuligańskich zachowań, nacechowanych agresją czy niechęcią do sympatyków
innych drużyn. W artykule zostały ukazane negatywne oddziaływania związane z identyfikowaniem się ze środowiskiem pseudokibiców.
Słowa kluczowe: pseudokibice, młodzież, wzorce, autorytet, wychowanie
Summary
Negative rules and the education of youth
Young people need practice. Often they meet people who impress them and they
want to be like new idols. This is desirable only in case of positive role models, having the
desired impact on the socialization of young generations. In contrast, in negative form,
which like a magnet - attracting young people to each other. Unjustified crossing borders,
denying themselves, loved ones, abuse of alcohol and drugs, inappropriate, socially unacceptable behavior - these are just some of the aspects of modeling on the negative prominent figures. For groups with an undesirable impact on young people include, among oth20
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ers hooligans (szalikowcy). People identify with them tend eg. for hooligan behavior,
marked by aggression or unwillingness to fans of other teams. The article show negative
impacts associated with identifying with the environment hooligans.
Keywords: hooligans, youth, patterns, authority, education
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