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WSTĘP

Prezentowany zbiór stanowi numer specjalny czasopisma
„Bezpieczeństwo dawniej i dziś. Świat – Europa – Polska”. Teksty
zebrane i zaprezentowane w niniejszym numerze to debiuty młodych
naukowców, dyplomantów kierunku bezpieczeństwo narodowe WSB
w Poznaniu, zainteresowanych zagadnieniami szeroko rozumianego
bezpieczeństwa.
Numer otwiera tekst Radosława Domagalskiego „Utrzymanie
pasów startowych i dróg kołowania”. Autor w prezentowanej pracy
przedstawił zagadnienia dotyczące właściwego wykorzystania
środków chemicznych, stosowanych podczas przeciwdziałania
w tworzeniu się pokrywy lodowej na pasach startowych. Wymienił
i opisał on wybrane maszyny, służące do odśnieżania i nanoszenia
środków chemicznych m.in. takie jak oczyszczarka lotniskowa,
wirnikowy zgarniacz śniegu oraz urządzenie zraszające, które
zapewniają obsługę lotniska w czasie wystąpienia niesprzyjających
warunków atmosferycznych.
Mateusz Huck w artykule zatytułowanym „Ryzyko kolizji statków
powietrznych z ptakami a bezpieczeństwo lotów”, przedstawił
możliwe ryzyko zderzeń statków powietrznych z ptakami oraz ich
skutki. Zaprezentował on zagadnienie zarządzania ryzykiem kolizji
statków powietrznych z ptakami oraz sposoby zapobiegania tym
zderzeniom.
Mikołaj Kaźmierczak zaprezentował artykuł „Zagrożenia
naturalne spowodowane przez naturę, które mogą wystąpić w porcie
lotniczym”. Artykuł koncentruje się na zagrożeniach, jakie mogą
wystąpić w wyniku mgły, oblodzenia statków powietrznych lub pasa
startowego.
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Marian Kryłowicz i Feliks Winiarski przedstawiają możliwości
resocjalizacji skazanych mężczyzn w warunkach penitencjarnych
w Polsce w kontekście pełnej readaptacji społecznej. Autorzy
charakteryzują metody resocjalizacyjne prowadzone w polskim
systemie
penitencjarnym,
opisując
jego
mankamenty
uniemożliwiające pełną resocjalizację. Autorzy przedstawiają również
pozytywne możliwości resocjalizacji w dojściu do pełnej readaptacji
społecznej oraz ukazują „pracę” jako warunek dobrej readaptacji
społecznej, wskazując jednocześnie „probację” jako drogę do pełnej
readaptacji społecznej.
Zespół młodych badaczy w osobach Agnieszka Napieralska,
Robert Woźniak oraz Łukasz Małolepszy w artykule „Zagrożenia
sieci obliczem procesu globalizacji” przedstawiają Internet jako
element
postępu
technologicznego,
będący
niewątpliwie
dobrodziejstwem XXI wieku. Wskazują zarówno na jego pozytywne
aspekty dla życia i pracy jak i negatywy w postaci udogodnień dla
przestępców, w poczuciu anonimowości i bezkarności.
Jacek Skitek w artykule „Zarys historyczny działalności wodnego
ochotniczego pogotowia ratunkowego w Wielkopolsce” przedstawił
tytułowe zagadnienie w kontekście historycznym i współczesnym
oraz obszary działalności WOPR.
Justyna Urbańska w artykule „Czynnik ludzki zagrożeniem dla
bezpieczeństwa lotów” przedstawia newralgiczny punkt organizacji
lotnictwa cywilnego, na który wpływa czynnik ludzki. Analizuje
pojęcie aktu bezprawnej ingerencji i terroryzmu jako części
niepożądanego działania człowieka. Przedstawia model SHELL
i model Jamesa Reasona jako przykład relacji ludzkich z otoczeniem.
Jesteśmy przekonani, iż przedstawione teksty w Numerze
Specjalnym Zeszytów Naukowych Stowarzyszenia Edukacja
dla Bezpieczeństwa „BEZPIECZEŃSTWO DAWNIEJ I DZIŚ.
ŚWIAT – EUROPA – POLSKA” wpisują się w tematykę czasopisma,
jednocześnie pełni optymizmu prezentując wyniki analiz
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w materiałach teoretycznych i empirycznych młodych adeptów badań
nad bezpieczeństwem, oczekujemy ich dalszego rozwoju
naukowego.

Marian Kopczewski, Marian Kryłowicz

Radosław DOMAGALSKI
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
UTRZYMANIE PASÓW STARTOWYCH I DRÓG KOŁOWANIA
Streszczenie
W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące właściwego wykorzystania
środków chemicznych stosowanych podczas przeciwdziałaniu w tworzeniu się
pokrywy lodowej na pasach startowych, drogach kołowania i płaszczyznach
postojowych portów lotniczych, co zapewni minimalny na ile to możliwe wpływ
substancji chemicznych na środowisko naturalne. Wymieniono i opisano wybrane
maszyny, służące do odśnieżania i nanoszenia środków chemicznych m.in.
oczyszczarka lotniskowa, wirnikowy zgarniacz śniegu oraz urządzenie zraszające,
które zapewniają obsługę lotniska w czasie wystąpienia niesprzyjających
warunków atmosferycznych. Wszystkie maszyny lotniskowe pełnią bardzo ważne
funkcje, są niezastąpione na każdym porcie lotniczym, dlatego tak ważna jest ich
odpowiednia eksploatacja i poprawność działania.
Słowa kluczowe: lotnisko, pas startowy, droga kołowania, płaszczyzna
postoju, oczyszczarka lotniskowa, NORVDWAY, CRYOTECH E 36 LRD,
MELTWAY AF.
MAINTENANCE RUNWAYS AND TAXIWAYS
Summary
The paper presents issues concerning the proper use of chemicals used in
the prevention of the formation of ice cover on the runways, taxiways and parking
planes airports to ensure minimal as possible impact of chemicals on
the environment. Lists and describes the selection of equipment, which are used
to apply the chemicals include airport cleaner, rotary snow scraper and airport
sprayer, which provides support for the airport at the time of unfavorable weather
conditions . All machines Airport serve very important functions are irreplaceable
at each airport, so it is important to their proper operation to work properly .
KEY WORDS: airport, runway, taxiway, parking plane, airport cleaner,
NORVDWAY, CRYOTECH E 36 LRD, MELTWAY AF.
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Wstęp
Na każdym lotnisku, jednym z podstawowych problemów
angażującym olbrzymie siły i środki jest utrzymanie pasów
startowych, dróg kołowania i płaszczyzn postojowych w stanie
zapewniającym bezpieczeństwo dla wykonywanych na nich operacji
lotniczych. W okresie zimowym utrzymanie czystości nawierzchni
pasa startowego w gotowości niezależnie od panujących warunków
pogodowych wymaga użycia wykwalifikowanego personelu,
wyspecjalizowanego sprzętu jak i odpowiednich środków
chemicznych. W każdym porcie lotniczym prace związane
z
zapewnieniem
bezawaryjnego
funkcjonowania
urządzeń
lotniskowych i płaszczyzn trwają cały rok, a remonty i przeglądy
poszczególnych elementów prowadzone są według ustalonych
harmonogramów. Celem artykułu jest zaprezentowanie schematów
postępowań służb lotniskowych przy zaistnieniu różnych warunków
pogodowych w okresie zimowym, mogących występować
na lotniskach usytuowanych na terenie Polski. W dalszej kolejności
przybliżenie obowiązków osób funkcyjnych oraz rodzajów substancji
chemicznych używanych do odladzania w portach lotniczych.
Tak postawiony cel i warunki zmuszają zespoły uczestniczące
w procesie eksploatacji, aby przy wykonywaniu zadań stale podnosić
sprawność użytkowania i obsługi, optymalizować oddziaływanie
procesu eksploatacji maszyn na środowisko oraz w każdej jej fazie
dbać o odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Proces eksploatacji
maszyn wspomagają systemy informacyjne, które dostarczają
danych o stanie układu, o historii użytkowania oraz ograniczeniach.
Systemy diagnozujące, analizujące oraz prognozujące pozwalają
ocenić
przedmiot
użytkowania
pod
kątem
przydatności
eksploatacyjnej oraz wspomagają decyzje dotyczące jego
eksploatacji w przyszłości1.
1

K. Pietrykowski, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych, Politechnika Lubelska, Wydział
Mechaniczny, Katedra Termodynamiki.
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Przykładowe urządzenia lotniskowe
Służby techniczne lotniska dysponują nowoczesnymi maszynami
służącymi do utrzymania czystości pasa startowego, dróg kołowania i
płyty postojowej w należytym stanie niezależnie od warunków
atmosferycznych. Takim urządzeniem jest przedstawiona na rys.1
oczyszczarka lotniskowa. Urządzenie usuwa zalegający śnieg, błoto
śniegowe, olej,
piasek, lód, kurz, stojącą wodę oraz inne
zanieczyszczenia, które muszą być skutecznie usuwane,
aby zapobiec ich nagromadzeniu na nawierzchni lotniska.
Ma to szczególne znaczenie zimą, kiedy mimo opadów śniegu
czy marznącej mżawki należy zapewnić utrzymanie ciągłości ruchu
statków powietrznych.

Rysunek nr 1: Oczyszczarka lotniskowa Jetbrom
Źródło:https://www.google.pl/search?q=Oczyszczarka+lotniskowa+Jetbroom&source
pobrano 01.04.2016r.

Kolejnymi urządzeniami wykorzystywanymi na
przedstawionymi na rys. 2 i rys. 3 są:
- samojezdne urządzenie do odgarniania śniegu,
- urządzenie zraszające.

lotniskach
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Rysunek nr 2: Wirnikowy zgarniacz śniegu
Źródło:
01.04.2016r.

https://www.google.pl/search?q=wirnikowego+zgarniacza+%C5%9Bniegu&source,

Rysunek nr 3: Urządzenie zraszające
Źródło:https://www.google.pl/search?q=opryskiwacz+pas%C3%B3w+lotniskowych
pobrano 01.04.2016r

pobrano
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Obowiązki osób funkcyjnych w zakresie utrzymania lotniska
w okresie zimowym
Dyżurny Meteorolog Lotniska - odpowiada za odpowiednio
wczesne dostarczenie Dyżurnemu Pogotowia Zimowego informacji
meteorologicznych niezbędnych do sprawnego i skutecznego
utrzymania lotniska w gotowości eksploatacyjnej.
Do jego obowiązków należy:
- codzienne informowanie Dyżurnego Pogotowia Zimowego
o stanie
i przewidywanych zmianach warunków
atmosferycznych na lotnisku,
- bieżące ostrzeganie Dyżurnego Pogotowia Zimowego
o wystąpieniu lub spodziewanym wystąpieniu niebezpiecznych
zjawisk pogody i warunków atmosferycznych mających wpływ
na sprawność eksploatacyjną lotniska, np. spodziewany opad
deszczu, śniegu, spadek temperatury, możliwości wystąpienia
gołoledzi.
Dyżurny
pogotowia
zimowego
–
jest
bezpośrednio
odpowiedzialny za sprawność eksploatacyjną lotniska. Odpowiada
za wydzielenie i właściwe przygotowanie personelu i sprzętu Grupy
Pogotowia Zimowego.
Do jego obowiązków należy2:
- nadzór nad przygotowaniem lotniska do okresu zimowego,
- nadzór nad przygotowaniem maszyn, pojazdów, sprzętu, oraz
materiałów, które będą wykorzystywane do odśnieżania
i odladzania,
- przeszkolenie podległego mu personelu w zakresie
odśnieżania i odladzania lotniska,
- rozdzielenie maszyn, pojazdów, sprzętu i materiałów w celu
właściwego wykorzystania sprzętu i właściwej organizacji
pracy,
- nadzór nad utrzymaniem sprzętu w sprawności technicznej,
gotowości do pracy oraz sprawnego usuwania niesprawności,
- organizowanie akcji odśnieżania i odladzania lotniska,
2

Opracowanie własne na podstawie Instrukcji utrzymania sprawności operacyjnej lotniska Powidz
w okresie zimowym.
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- nadzór nad właściwym i zgodnym z przepisami stosowaniem
środków chemicznych do likwidacji gołoledzi i oblodzenia na
lotnisku,
- składanie meldunków o gotowości sił i środków do
odśnieżania i odladzania oraz o stanie eksploatacyjnym
lotniska.
Materiały używane do odladzania lotnisk
Nordway jest słabo wybarwionym, lekko opalizującym płynem na
bazie octanu potasu do stosowania na drogach startowych i innych
elementach pola ruchu naziemnego. Termin ważności: 3 lata –
gwarancyjny okres przechowywania od daty produkcji (przechowując
dłużej niż 1 rok, zaleca się zamieszanie produktu przed
rozpoczęciem używania).Temperatura zamarzania płynu Nordway 1
= do -60 °C.
Nanoszenie
przez
rozpylenie
urządzeniami
zraszającymi.
Tabela nr 1: Zakres stosowania płynu o stężeniu 50% w g/m²:

Temperatura powietrza
w ºC
0 do -10
-10 do -15
15 do – 20
powyżej -20

Tryb zapobiegania
oblodzeniu
20 g/m²
25 g/m²
30 g/m²
50 g/m²

Tryb usuwania
oblodzenia
40 g/m²
50 g/m²
60 g/m²
80 g/m²

Źródło: Opracowanie własne na podstawie specyfikacji produktu

CRYOTECH E 36 LRD
Cryotech E 36 LRD - jest ciekłym odladzaczem na bazie
octanu potasu. Może być stosowany zapobiegawczo celem
wytworzenia cienkiej warstwy na powierzchni zapobiegającej
tworzeniu się lodu ze śniegu lub zamarzającego deszczu,
jest aktywny przy bardzo niskich temperaturach (do -30 oC).
Jest mniej śliski niż produkty na bazie glikolu, nie zawiera glikolu ani
mocznika. Okres przydatności produktu nie jest określony.
Zapobiegawczo stosuje się w wypadku możliwości wystąpienia
oblodzenia nawierzchni powstałego z padającego śniegu
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lub marznącego deszczu. Dawka stosowania 25 g/m2.Nanoszenie
poprzez
swobodne
rozpylanie
urządzeniami
zraszającymi.
Po naniesieniu powstaje cienka powłoka uniemożliwiająca
przyleganie opadu do powierzchni betonu. Do użycia lub po ustaniu
efektu należy mechanicznie za pomocą pługów odśnieżnych
i szczotek oczyszczarek usunąć naniesienia.
Jako odladzacz środek stosuje się w temperaturach od 0 0C
do -12 oC przy maksymalnej grubości powłoki lodowej 25 mm Dawka
stosowania: 50 g/m2. Nanoszenie należy realizować przez natrysk
ciśnieniowy urządzeniami zraszającymi, zapewniając miejscowe
wnikanie. Po naniesieniu powstaje cienka powłoka uniemożliwiająca
przyleganie opadu do powierzchni betonu. Do użycia lub po ustaniu
efektu należy mechanicznie za pomocą pługów odśnieżnych
i szczotek oczyszczarek usunąć naniesienia. W razie potrzeby
ponownie nanieść powłokę.
Cryotech NAAC jest środkiem do odladzania nawierzchni
w postaci granulatu. Produkt na bazie bezwodnego octanu sodu,
zawierający 97% wagowo aktywnego składnika. Cryotech NAAC jest
środkiem egzotermicznym tzn. wydziela ciepło podczas kontaktu
z lodem, przez co szybko rozpuszcza powłokę lodową nie powodując
zagrożenia korozją chlorową – nie zawiera chlorków, a dodatkowo
wzbogacony jest o inhibitory korozji. Cryotech NAAC jest bezpieczny
dla nawierzchni dróg startowych, co potwierdza certyfikat FAA.
Spełnia też wymagania normy AMS 1431A. Preparat penetruje śnieg
i lód odrywając go od powierzchni przed odśnieżaniem. Zakres
działania: do -18 °C.
Stosowanie:
- 15 ÷ 25 g/m2 przy temperaturze ok 0 °C na cienki lód
- 50 ÷ 75 g/m2 poniżej -12 °C na lód o grubości 25 mm.
Wysiew środka przy użyciu rozsiewacza nawozów. Cryotech
NAAC można stosować równolegle z płynnym Cryotech E-36 przy
dawce: Cryotech NAAC: 50 g/m2, Cryotech E-36: 7 g/m2. Cryotech
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NAAC rozpuszcza się w wodzie i łatwo ulega biodegradacji. Termin
ważności: 3 lata od daty dostawy3.
MELTWAY AF (POSTAĆ STAŁA)
Meltway AF jest środkiem do odladzania nawierzchni
w postaci granulatu. Produkt jest na bazie bezwodnego octanu sodu
związku esteru sodu. Jeżeli grubość lodu przekroczy 3mm Meltway
AF można stosować równolegle z płynnym Nordway. Preparat
penetruje śnieg i lód odrywając go od powierzchni przed
odśnieżaniem. Zakres działania: nie krzepnie i nie zamarza i jest
skuteczny do -20 °C
Tabela nr 2: Stosowanie MELTWAY AF

Warunki
powierzchni
Przed opadem
śniegu lub
podczas opadu
podczas opadu
Po utworzeniu
pokrywy lodowej

Temperatura
od 0
do -5 ºC

Temperatura
od -5
do -10 ºC

Temperatura
od -10
do -15 ºC

Temperatura
poniżej -15 ºC

20 g/m2

25 g/m2

35 g/m2

40 g/m2

35 g/m2

45 g/m2

50 g/m2

55 g/m2

40 g/m2

50 g/m2

55 g/m2

60 g/m2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie specyfikacji produktu

Rodzaje i przyczyny oblodzeń nawierzchni oraz procedury
odśnieżania
Odladzanie polega na usuwaniu z nawierzchni sztucznych
zalegającej na nich warstwy lodu. Powierzchnia odladzania i grubość
powłoki lodowej zależą od warunków, w jakich się ona formuje.
Cienka, szklista warstwa gołoledzi lub lodu, powodując nagłe
obniżenie wartości współczynnika tarcia (5-6 razy przy prędkości
60 km/h w stosunku do nawierzchni suchej) może uczynić drogi
startowe całkowicie nieprzydatnymi do wykonywania startów
i lądowań samolotów. Nadmierna śliskość utrudnia utrzymanie
3

Opracowanie własne na podstawie, Instrukcji utrzymania sprawności operacyjnej lotniska Powidz
w okresie zimowym.
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samolotu na kierunku osi drogi startowej, narusza jego stateczność
przy hamowaniu lub kołowaniu, powoduje niewłaściwą pracę
urządzeń hamulcowych, poślizgi, zarzucanie albo wykołowywanie
samolotu poza drogę startową. Ten i tak już niski współczynnik tarcia
maleje dodatkowo ze wzrostem prędkości samolotu lub jest jeszcze
bardziej obniżony podczas przyziemienia i hamowania samolotu
w wyniku wytwarzania się cienkiej warstwy wody z roztopionego lodu
przez obciążone i rozgrzane do wysokiej temperatury bieżniki opon.
Woda ta zachowuje się jak smar, powodując poślizg jak przy
wodowaniu samolotu, prowadzący do utraty przyczepności kół
do nawierzchni, co może być przyczyną niemożności opanowania
układu sterowniczego samolotu. Warstwa lodu na nawierzchni może
pochodzić z dwóch źródeł, może powstać z osadu atmosferycznego
lub występować jako zjawisko wtórne po nie usuniętym lub nie
dostatecznie usuniętym opadzie atmosferycznym. W pierwszym
przypadku nosi nazwę gołoledzi, w drugim zaś lodowicy.
Osad atmosferyczny powstaje na nawierzchni w następujących
warunkach:
Gołoledź – jednorodna i przezroczysta warstwa lodu grubości
1 do 2 mm (na nawierzchni, która ma temperaturę ujemną)
spowodowana deszczem, roszącą mżawką lub mgłą – występuje
najczęściej przy ujemnej lub niewiele wyższej od 0ºC temperaturze
powietrza i dużej wilgotności powietrza przekraczającej 90%.
Szron – występuje wtedy, gdy nawierzchnia tracąc ciepło przez
wypromieniowanie (najczęściej podczas pogodnej nocy) oziębia
się poniżej punktu rosy. Ilość pary wodnej w powietrzu staje
się wtedy zbyt duża w stosunku do oziębionej nawierzchni, nadmiar
jej skrapla się i osiada, tworząc osad z kryształków lodu.
Sadź (szadź) jest to osad składający się z białych kryształków
lodowych, który może powstać w dowolnej porze doby,
gdy nawierzchnia ma temperaturę ujemna, wilgotność powietrza
zbliżona jest do 100% i występują mgły oraz słaby wiatr.
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Szron i sadź są opadami o charakterze nietrwałym, przeważnie
szybko niknącymi w wyniku działania czynników naturalnych, takich
jak wzrost temperatury czy wiatr. W wyjątkowych przypadkach przy
obfitej sadzi można ją usunąć przez zamiatanie, ale osady
te nie stanowią zagrożenia dla ruchu samolotów.
Gołoledź występuje w polskim klimacie przeciętnie kilka razy
w roku. Usuwa się ją za pomocą środków chemicznych.
Lodowica jest zjawiskiem podobnym do gołoledzi, powstającym
w wyniku zamarzania na nawierzchni wody pozostałej po deszczu
lub ze stopionego śniegu lub lodu. Tworzy się ona najczęściej
po
przejściu
frontu
chłodnego
poprzedzonego
odwilżą.
Im gwałtowniejsza jest odwilż i im silniejsze po niej ochłodzenie, tym
intensywniejsza jest lodowica. Warstwa powłoki lodu w przypadku
lodowicy może być znaczna, nawet do kilku centymetrów. Tworzeniu
się lodowicy można w dużej części zapobiec przez oczyszczanie
nawierzchni „do czarna” ze śniegu, zwłaszcza z mokrego śniegu
w czasie odwilży lub przez usuwanie wszelkich zastoisk i kałuż wody.
Z powyższego wynika, że odladzających środków chemicznych
używa się wyłącznie do usunięcia śliskości spowodowanej typową
gołoledzią.
Przy odśnieżaniu jednospadkowych nawierzchni lotniskowych
odśnieżanie można prowadzić jednym pługiem lub zespołem pługów.
Śnieg należy usuwać z nawierzchni lotniskowej na pobocze,
przy
którym
znajduje
się
ściek
asfaltobetonowy
wraz
z odwodnieniem. W zależności od ilości zalegającego śniegu na
jezdni należy używać odpowiednich pługów lub zespołów pługów.
W przypadku zespołu składającego się z dwóch pługów należy
zachować między nimi bezpieczną odległość (min. 50 m),
a przesunięcie między lemieszami powinno być takie, aby na jezdni
nie pozostawał śnieg.
Prędkość robocza pługów uzależniona jest od stanu drogi oraz
panujących warunków atmosferycznych i wynosi zwykle 15÷30 km/h.
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W przypadku odśnieżania jednospadkowej nawierzchni
lotniskowej bez ścieku asfaltobetonowego zalegający śnieg należy
spychać na krawędź czyszczonej płaszczyzny, a następnie odrzucić
go na odległość około 30m za pomocą wirnikowego zgarniacza
śniegu. Przy dużej ilości zalegającego śniegu w przypadkach kiedy
jest to konieczne, powinien on być wywożony. Do załadunku należy
używać ładowarek, śniegoładowarek, a do wywozu samochodów
samowyładowczych. Śnieg należy wywozić na składowisko
wyznaczone przez Inspektora Ochrony Środowiska w rejonie
wschodniego podejścia.
Wnioski
Moim zdaniem wykorzystanie odpowiednich sił i środków oraz
podejmowanie odpowiednich działań w określonym czasie
ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo operacji lotniczych oraz
utrzymanie portów lotniczych w ciągłej dostępności a zarazem
przyczynia
się
do
minimalizacji
ponoszonych
kosztów
wydatkowanych na środki chemiczne i eksploatację maszyn.
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w okresie zimowym
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„Wystarczy, że raz doznasz lotu,
a będziesz zawsze chodził z oczami zwróconymi w stronę nieba,
gdzie byłeś i gdzie pragniesz powrócić”
Leonardo da Vinci

Wstęp
Ptaki w lotnictwie od samego początku odgrywają bardzo ważną
rolę, jak nie najważniejszą. To dzięki nim człowiek zapragnął latać.
Pierwsze maszyny latające były zainspirowane między innymi
właśnie anatomią ptaków. Człowiek budując i eksploatując statki
powietrzne zaingerował w ich naturalne środowisko jakim
jest przestrzeń powietrzna. Można by więc stwierdzić, że to my
stwarzamy zagrożenie ptakom, jednak biorąc pod uwagę hierarchię
w przyrodzie, człowiek i jego bezpieczeństwo klasują się znacznie
wyżej. Pierwsza kolizja z ptakami miała miejsce już na samym
początku lotnictwa. W 1905 roku Orville Wright wykonując
lot pokazowy zderzył się ze stadem ptaków, w rezultacie czego
samolot zaznał niewielkich uszkodzeń. Natomiast pierwsza
odnotowana katastrofa będąca konsekwencją kolizji ptaka
z samolotem miała miejsce w 1912 roku w Long Beach w Kalifornii.
Mewa wlatując w linki układu sterowania samolotu zaplątała się w nie
i zablokowała, przez co pilot stracił możliwość sterowania maszyną.
Samolot rozbił się podczas awaryjnego lądowania, a pilot zginął.1
Wraz z rozwojem lotnictwa wzrasta poziom zagrożenia kolizji statków
powietrznych z ptakami. Głownie poprzez znaczny przyrost liczby
statków powietrznych, ich prędkości i gabarytów, a także liczby
wykonywanych operacji powietrznych.

1

J. Szymczak, Kolizje wojskowych statków powietrznych z ptakami na lotniskach w Polsce, [w:]
Bezpieczeństwo lotów w aspekcie ryzyka kolizji statków powietrznych ptakami, J. Ćwiklak (red.),
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Dęblin2009, s. 28.
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Rysunek nr 1: Ptaki w obrębie samolotu.
Źródło: http://www.altair.com.pl/files/news/photos/11/11151/birdswarm.jpg, pobrano 29.03.2016r.

Duży wpływ na zwiększenie ryzyka miało wprowadzenie
do użytku silników odrzutowych, ponieważ są one bardzo wrażliwe
na uszkodzenia. Ponadto zmniejszenie głośności pracy silników ma
negatywne skutki w tym aspekcie, ponieważ ptaki mają mniej czasu
na reakcję i uniknięcie zderzenia ze statkiem powietrznym.
Najbardziej narażone na uszkodzenia spowodowane przez ptaki
są wojskowe samoloty jednosilnikowe, które latają z dużymi
prędkościami na niskich pułapach. Największe prawdopodobieństwo
zaistnienia takiej sytuacji występuje w obrębie lotnisk, podczas
startów i lądowań. Dodatkowo na wysokich pułapach samoloty
te osiągają duże prędkości i nawet najmniejszy ptak może
spowodować bardzo poważne w skutkach uszkodzenia. Pomijając
bardzo groźne awarie silnika lub też płatowca, mogą one przebić się
przez osłonę kabiny i ciężko ranić pilota, albo nawet go zabić.
Natomiast dla samolotów wielosilnikowych uszkodzenie jednego
z silników nie jest tak groźne, ponieważ może on kontynuować lot
na pozostałych
i bezpiecznie
wylądować.
Ptaki
oprócz
bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia załogi oraz
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pasażerów, powodują bardzo duże straty finansowe dla właścicieli
statków powietrznych.2
Charakterystyka kolizji statków powietrznych z ptakami
Podczas kolizji statku powietrznego z ptakiem wytwarzana jest
bardzo duża energia. Prawa fizyki jednoznacznie określają, że im
większa jest masa poruszającego się obiektu, tym większą
dysponuje on energią. Wynika z tego, że zniszczenia poniesione
przez statek powietrzny, zależą od tego, z jak dużym ptakiem
się zderzy, czy będzie to więcej niż jeden ptak oraz z jaką prędkością
porusza się samolot. I tak większe gatunki lecące w pojedynkę
lub stada mniejszych ptaków stanowią dużo większe zagrożenie
niż pojedyncze małe gatunki. W wyniku tego przyjęto podział
na kategorie kolizji statków powietrznych z ptakami, w zależności od:
- wielkości ptaków,
- zachowania się ptaków (tworzenie stad).
Wszystkie badania i analizy zebranych danych na temat kolizji
przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa lotów. Dzięki nim
producenci silników mogą zwiększać sprawność ich działania.
Obecne technologie pozwalają na pracę silnika po utracie nawet
do 25% siły ciągu. Większość zarejestrowanych zderzeń stanowią
uszkodzenia silnika. W drugiej kolejności są uszkodzenia skrzydeł,
a najmniejszą liczbę zderzeń odnotowano na kadłubach samolotu.
Ponadto 1/3 kolizji ptaków z silnikiem prowadzi do jego poważnej
awarii i zniszczenia. Większość usterek powstawała w samolotach
z napędem turboodrzutowym i turbośmigłowym.3 Rysunek nr 2
przedstawia przykładowe uszkodzenia spowodowane kolizją
samolotów z ptakami. Defekty te mogą być dużo większe.

2
P. Nalepa, Zderzenia statków powietrznych z ptakami, [w:] Seminarium dyplomowe 2001/2002:
Lotnictwo-Pilotaż, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2002, s. 1
3
M. Skakuj, P. Szmit, Ptaki, lotniska, samoloty – określenie konfliktu, http://ulc.gov.pl/_download/
bezpieczenstwo_lotow/biuletyny/2012/opracowanie_0612.pdf (pobrano 29.03.2016r.), s. 2-3
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Rysunek nr 2:Uszkodzenia spowodowane przez ptaki: a) silnik; b) skrzydło; c)kadłub
Źródło: a) http://media2.s-nbcnews.com/j/MSNBC/Components/Photo/_new/090115-bird-strike-02.grid-6x2.jpg,
pobrano 29.03.2016r.
b) http://fodnews.com/wp-content/uploads/2012/12/bird_in_wing.jpg, pobrano 29.03.2016r.
c) http://www.tripbase.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/front-plane1.jpg,pobrano 29.03.2016r.

Liczba incydentów z udziałem statków powietrznych z ptakami
dominuje na niskich pułapach, przeważnie w fazie startu i lądowania
na wysokości do 500m. Samoloty podchodząc do lądowania osiągają
taki pułap około 9km od pasa startowego. Jednak najwięcej zderzeń
zachodzi na pułapie do 300m, to jest około 3km od lotniska. Faza
startu i lądowania są jednymi z trudniejszych manewrów dla załogi.
Manewrowanie jest częściowo ograniczone poprzez małą prędkość
i niski pułap. Biorąc pod uwagę odległość od pasa startowego,
większość zderzeń ma miejsce w obrębie kilku kilometrów
od lotniska. Dla załogi i pasażerów statków powietrznych ma
to korzystny wpływ na prawdopodobieństwo bezpiecznego
wylądowania maszyny. Najlepszym przykładem takiego zderzenia
jest wypadek samolotu Airbus – 320 linii US Airways. Podczas fazy
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startu samolot zderzył się ze stadem ptaków, czego skutkiem było
unieruchomienie obydwu silników. Na szczęście dzięki podjęciu
przez załogę odpowiednich decyzji i czynności, udało się wodować
maszyną na rzece Hudson. Podobny incydent miał miejsce
w Gdańsku, gdzie samolot po starcie z lotniska im. Wałęsy, uległ
kolizji z tak zwanym dużym ptakiem. Wynikiem tego pilot awaryjnie
lądował na lotnisku startowym.4
Okoliczności incydentów wojskowych statków powietrznych
różnią się nieznacznie od cywilnych. Otóż ze względu na rodzaj
wykonywanych zadań lotniczych oraz rodzaj statków powietrznych,
większość kolizji odbywa się na niższych pułapach oraz z dużo
większą prędkością. Skutkuje to dużo bardziej poważnymi
uszkodzeniami maszyn. W przeciwieństwie do lotnictwa cywilnego
w wojskowym do większości zdarzeń dochodzi w trakcie przelotu, a
nie w fazie startu czy lądowania.5
Zarządzanie ryzykiem kolizji statków powietrznych z ptakami
Na obecność ptaków w obrębie lotnisk ma wpływ wiele
okoliczności. Są to między innymi takie czynniki jak:
- ograniczony dostęp ludzi,
- drzewa i krzewy dające schronienie ptakom,
- hangary i budynki, na których budują gniazda,
- duża ilość pożywienia (trawy, chwasty, robaki, owady, itp.).
Okresy, w których można zaobserwować najbardziej wzmożony
ruch ptaków to przede wszystkim migracje na wiosnę i jesień oraz
końcówka lata. W tym czasie odnotowuje się najwięcej kolizji ptaków
ze statkami powietrznymi. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego,
że stado ptaków jest dla samolotów czy śmigłowców dużo
„łatwiejszym celem” niż pojedyncze sztuki.6
4

Ibidem, s. 3-4.
Ibidem, s. 4.
6
E. Klich, Zarządzanie ryzykiem zderzeń statków powietrznych z ptakami, [w:] Bezpieczeństwo lotów w
aspekcie ryzyka kolizji statków powietrznych ptakami, J. Ćwiklak (red.), Wyższa Szkoła Oficerska Sił
Powietrznych, Dęblin 2009, s. 11.
5
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W celu dążenia do poprawy bezpieczeństwa lotów człowiek stara
się podejmować odpowiednie działania. Polegają one na analizie
zagrożeń, ocenie ryzyka związanego z kolizją z ptakami oraz
podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych.7 E. Klich uważa,
że proces zarządzania ryzykiem kolizji statków powietrznych
z ptakami powinien zawierać następujące etapy działania:
- „rozpoznanie i opis zagrożeń zderzeń z ptakami,
- ocenę ryzyka zderzeń i ich skutki,
- wybór i wdrożenie działań profilaktycznych zmniejszających
ryzyko zderzeń,
- sprawdzenie skuteczności zastosowanej profilaktyki,
- działania korekcyjne.”8
Prawidłowa ocena ryzyka jest zależna od odpowiedniego
rozpoznania ryzyka kolizji statków powietrznych z ptakami na danym
obszarze. Do obserwacji zachowań ptaków najbardziej nadają
się ornitolodzy lub lokalni obserwatorzy, czy też odpowiednio
wykwalifikowani meteorolodzy. Na tym etapie procesu mogą
oni uzyskać takie informacje jak:
- gatunki występujących ptaków – każdy gatunek zachowuje
się w inny sposób, ma różną wielkość, a co za tym idzie ma
inny wpływ na poziom zagrożenia dla statków powietrznych;
- liczba ptaków – duże znaczenie ma, czy ptaki latają
pojedynczo, czy stadami oraz jak dużo w tym stadzie ich leci;
- rozmieszczenie ptaków –ważne jest, żeby wiedzieć gdzie ptaki
zakładają swoje gniazda, szukają pokarmu lub odpoczywają,
gdyż niezwykle niebezpieczne jest znajdowanie się ptaków
w obrębie drogi startowej;
- zachowanie ptaków – istotna jest obserwacja zachowań
poszczególnych gatunków i określenie czasu największej
aktywności, ponieważ w różnych rejonach i okresach
zachowania ptaków mogą być inne.9
Po rozpoznaniu i opisaniu zagrożeń oraz ich analizie można
ocenić ewentualność wystąpienia zdarzeń. Posiadając wiedzę
7

Ibidem, s. 16.
Ibidem, s. 16.
9
Ibidem, s. 16-17
8
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na temat okresów największego zagrożenia możliwe jest ustalenie
planu lotów tak, by zminimalizować liczbę operacji lotniczych w tym
czasie. Prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji z ptakami może być:
bardzo małe, małe, średnie, znaczne lub duże. Jego zwiększenie
może być spowodowane bardziej poprzez ich zwyczaje
niż zachowania. Przyczynić się do tego mogą częste zmiany
w środowisku naturalnym. Często lotniska umiejscowione są poza
miastami, a w ich otoczeniu znajdują się pola uprawne, łąki, zbiorniki
wodne, wysypiska śmieci, które są wręcz idealnymi miejscami
do żerowania przez ptactwo.10
Wielkość i ewentualne skutki zderzenia zależą nie tylko
od samych ptaków, ale również od konstrukcji statków powietrznych
oraz od wrażliwości silników na zderzenia. Dlatego konstruktorzy
ciągle pracują nad ulepszeniem konstrukcji zarówno silników, jak
i elementów płatowca. Natomiast prawdopodobieństwo wystąpienia
wypadku w efekcie zderzenia z ptakiem nie jest łatwe
do przewidzenia. Ptaki tego samego gatunku mogą spowodować
całkiem inne skutki, a załoga uszkodzonego statku powietrznego
w podobnej sytuacji może zareagować w zupełnie inny sposób.11
Rezultatami takich sytuacji są nie tylko bardzo duże straty materialne
ponoszone przez właścicieli maszyn, ale również niestety śmierć
ludzi.
Profilaktyka przeciw zderzeniom statków powietrznych z ptakami
zależy od wielu czynników, między innymi od poziomu możliwości
wystąpienia ryzyka, możliwości finansowych, technicznych oraz ilości
czasu jakim dysponujemy. Wszelkiego rodzaju działania prowadzące
do zapobieżenia tym incydentom mają swoje zalety, jak i wady.

10

Ibidem, s. 18
Ibidem, s. 18-19

11
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Rysunek nr 3:Śmigłowiec Black Hawk po zderzeniu z żurawiem.
Źródło:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/IAF_UH-60_after_birds_strike_outside.jpg,
pobrano 31.03.2016r.

Najważniejsze, żeby urozmaicać te działania w celu uzyskania
jak najlepszych rezultatów. Podstawowym zabiegiem profilaktycznym
jest zmniejszenie liczby ptaków przebywających w obrębie lotnisk
lub ustalenie tras lotów tak, aby ominąć ich największe skupiska.
Działania takie możemy podzielić w następujący sposób:
- modyfikacja środowiska naturalnego w obrębie lotniska w celu
zmniejszenia jego atrakcyjności,
- systematyczne odstraszanie ptaków dążące do usunięcia
lub chociaż zmniejszenia ich liczby.12
Zmniejszenie atrakcyjności środowiska może polegać głównie
na ograniczeniu dostępu do pożywienia. Działania te to przede
wszystkim redukcja tych miejsc, w których pokarmu jest najwięcej.
Należą do nich takie miejsca jak: wysypiska śmieci, pola uprawne,
łąki, miejsca podmokłe lub też miejsca, w których hodowane
są zwierzęta. Innymi przedsięwzięciami, jakie mogą być podjęte
są melioracja i drenowanie terenów lotnisk. Można również wycinać
rośliny ziarnowe i jagodowe oraz inne, które dają schronienia

28

owadów i robaków będących podstawą diety ptactwa. Kolejne
czynności możliwe do wykonania to malowanie głównie budynków,
a nawet trawy przy pasie startowym kolorami i wzorami
odstraszającymi ptaki. Innym działaniem prewencyjnym może być
utrzymywanie wyższej trawy na terenie lotniska, co uniemożliwi
szukanie pokarmu ptakom oraz ograniczy czas reakcji na ataki
drapieżników. Odrębnym postępowaniem może być ograniczenie
ilości miejsc lęgowych ptaków.13
Do odstraszania ptaków na lotniskach zalicza się takie metody
jak:
- ptaki drapieżne i psy tresowane w tym celu,
- środki chemiczne i pirotechniczne,
- wizualne i akustyczne sposoby odstraszania,
- mechaniczne środki i sygnał świetlne,
- stosowanie zdalnie sterowanych modeli ptaków drapieżnych,
- kamuflaż statków powietrznych,
- metody fizyczne – odstrzeliwanie ptaków.
Wykorzystanie specjalnie szkolonych psów ma bardzo dużo
plusów. W przeciwieństwie do ptaków drapieżnych mogą one
pracować w każdych warunkach atmosferycznych w dzień
i w nocy. Powstrzymują wszystkie gatunki ptaków, a także inne
zwierzęta zagrażające bezpieczeństwu lotów. W naszym lotnictwie
bardzo dużą popularność
w odstraszaniu ptaków zyskało
14
sokolnictwo. Metoda ta polega na przepłaszaniu ptactwa z terenów
lotnisk za pomocą ptaków drapieżnych, takich jak sokoły
lub jastrzębie. Wybór drapieżnika zależy od wielu czynników, głównie
od gatunków występujących ptaków, jego lokalizacji, ilości
wykonywanych lotów oraz szaty roślinnej na terenie lotniska i wokół
niego.15Do zalet tej metody możemy zaliczyć przede wszystkim
12

Ibidem, s. 21
Ibidem, s. 21-23
14
Ibidem, s. 24
15
M. Szymczak, Biologiczna ochrona lotniska metodą sokolniczą – praca sokolnika, [w:]
Bezpieczeństwo lotów w aspekcie ryzyka kolizji statków powietrznych ptakami,. J. Ćwiklak (red),Wyższa
Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Dęblin 2009, s. 111.
13
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szybkość reakcji agresora oraz długi czas jej działania. Mianowicie
większość gatunków ptaków po odstraszeniu przez drapieżnika
przez dłuższy czas nie wraca w to miejsce. Dodatkowo sokolnik
zajmujący się odstraszaniem ptactwa może pełnić również funkcję
obserwatora w programie profilaktycznym. Niestety minusem
tej metody jest fakt, że nie wszystkie gatunki ptaków boją
się poszczególnych drapieżników.16 Kolejna metoda to środki
pirotechniczne i akustyczne. Zazwyczaj stosowane są automatyczne
działka gazowe, petardy, naboje wybuchowe i broń palna.
Rozpylanie chemicznych preparatów odstraszających jest również
skuteczną metodą odstraszania, ale znacznie mniej stosowaną
i znaną. Używana jest głównie do rozpylania w powietrzu, a także
nanosi się ją na elementy budynków najchętniej oblegane przez
ptaki. Substancje używane w tym celu to głównie naftaliny
i ich podstawowym działaniem jest wydzielanie nieprzyjemnych
zapachów. Innym środkiem odstraszającym jest odtwarzanie głosów
trwogi. W czasie nadawania krzyków strachu ptaki na jakiś czas
się oddalają. Jednak dużą wadą tego sposobu jest to, że po pewnym
czasie się do niego przyzwyczajają. Możliwe jest również stosowanie
różnego rodzaju sygnałów świetlnych i środków mechanicznych,
a także łączenie tych metod. Odrębną metodą jest stosowanie
kamuflażu statków powietrznych. Chodzi w niej przede wszystkim
o malowanie części lub całych powierzchni jaskrawymi kolorami
odstraszającymi ptaki. Jednym z wzorów jest rysowanie
stylizowanych oczu ptaków głównie w pobliżu wlotów do silników.17
Wnioski
Ptaki od zawsze towarzyszyły lotnictwu, gdyż to na nich
wzorował się człowiek konstruując pierwsze maszyny latające.
Od zawsze patrzyliśmy z zazdrością jak szybują nad naszymi
16

E. Klich, op. cit., s.24.
Ibidem, s. 24-26.

17
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głowami. Moim zdaniem to człowiek wkroczył na ich terytorium
i przez to stworzył dla nich zagrożenie. Jednak życie ludzkie jest dla
nas dużo cenniejsze i na pierwszym miejscu musimy stawiać
bezpieczeństwo człowieka. Nasza walka z ptakami przypomina
trochę walkę Don Kichota z wiatrakami, ponieważ ciężko wygrać
z naturą. Uważam, że obecnie wykorzystywane metody są dobre,
ale nie są skuteczne w 100%. Ptaki do większości z nich się
po prostu przyzwyczajają i w mniejszym lub większym stopniu
przestają się ich bać. Myślę, że najlepiej jest stosować metody
naprzemiennie i kilka jednocześnie w celu uzyskania jak najlepszych
rezultatów.
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RESOCJALIZACJA SKAZANYCH MĘŻCZYZN W WARUNKACH
PENITENCJARNYCH W POLSCE A PEŁNA READAPTACJA SPOŁECZNA
Streszczenie
Niniejszy tekst obrazuje możliwości resocjalizacji skazanych mężczyzn
w warunkach penitencjarnych w Polsce w kontekście pełnej readaptacji społecznej.
Autor wyjaśnia terminy: system resocjalizacyjny i system penitencjarny.
Przedstawia przepisy prawne przygotowujące skazanych do społecznej
readaptacji. Mankamenty polskiego modelu penitencjarnego uniemożliwiające
pełną resocjalizację. Charakteryzuje metody resocjalizacyjne prowadzone
w polskim systemie penitencjarnym. Pod koniec wywodu, autor przedstawia
pozytywne możliwości resocjalizacji w dojściu do pełnej readaptacji społecznej
oraz ukazuje „pracę” jako warunek dobrej readaptacji społecznej. Wreszcie autor
ukazuje „probację” jako drogę do pełnej readaptacji społecznej.
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REHABILITATION OF MEN CONVICTED UNDER penitentiary POLAND
A FULL social re-adaptation
Summary
This paper shows the possibility of social rehabilitation of sentenced men
under penitentiary in Poland in the context of full social reintegration. The author
explains the terms: the rehabilitation system and the penitentiary system.
Legislation to prepare the convicts for social reintegration is presented.
Shortcomings of Polish penitentiary model preventing full social rehabilitation are
shown. It is characterized by methods of rehabilitation carried out in the Polish
penitentiary system. At the end of the argument, the author presents the positive
possibilities of rehabilitation in reaching the full social reintegration and reveals the
"job" as a prerequisite for good social adaptation. Finally, the author shows
"probation" as a way to full social reintegration.
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Wstęp
Marek Konopczyński pisze, iż „współczesna działalność
resocjalizacyjna,
zarówno
w
warstwie
teoretycznej,
jak
i metodycznej,
upatruje
możliwości
pomocy
osobom
nieprzystosowanym społecznie przede wszystkim przez korekcyjnie
modyfikowaną zmianę ich negatywnych cech osobowych oraz form
i sposobów prezentowania postaw społecznych”1.
Instytucje więzienne nie są cechą współczesnych społeczeństw.
Więzienia istniały już w starożytności, niemniej przez długi okres nie
były one zakładami karnymi w dzisiejszym znaczeniu. Ich zasadnicza
funkcja polegała nie na organizowaniu wykonywania kary
pozbawienia wolności – w dzisiejszym znaczeniu, a na
przetrzymywaniu podejrzanego i oskarżonego w czasie toczącego
się przeciwko niemu postępowania aż do wykonania wymierzonej
kary, którą najczęściej była karą śmierci albo kara okaleczającą.
Rozwój
kary
pozbawienia
wolności
nastąpił
dopiero
na przełomie XVIII i XIX w. Wprowadzono ograniczenie zakresu
stosowania kary śmierci oraz rezygnowano z kar cielesnych.
W miejsce tych kar w kodeksach karnych coraz częściej
wprowadzono karę pozbawienia wolności. Warto podkreślić,
że „niezależnie od teorii karania dominujących w różnych okresach
rozwoju prawa karnego i kryminologii, praktykom i teoretykom
więziennictwa od początku upowszechnienia kary pozbawienia
wolności bliska była idea rehabilitation, którą najogólniej można
określić jako dążenie do zmiany przestępcy w użytecznego członka
społeczeństwa”.2

1

M. Konopczyński, Współczesne systemy resocjalizacyjne, [w:] B. Urban, J.M. Stanik, Resocjalizacja,
Wydawnictwo Naukowe PWN i PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej,
Warszawa 2008, s. 204.
2
B. Stańdo-Kawecka, Wykonywanie kary pozbawienia wolności, z perspektywy współczesnej penologii,
[w:] P. Szczepaniak (red.) Polski system penitencjarny. Ujęcie integralno-kulturowe, Warszawa 2013, s.
11.
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W Polsce po przemianach ustrojowych roku 1989 nie ubyło
więzień i ludzi skazanych prawomocnie. Wręcz przeciwnie, przybyło
i przeraża ich liczba, bo to prawie 90 tys. osób, z tych blisko połowa
czeka na wolne miejsce. Do więzienia trafiają ludzie a często
wychodzą z nich przestępcy. To o tych, którzy są jeszcze ludźmi
i znaleźli się w zakładach karnych należy pamiętać i dla nich tworzyć
wedle możliwości państwa i zgody społecznej tzw. „prospołeczne”
więzienia
oraz
prowadzić
wszelkie
możliwe
programy
resocjalizacjpenitencjarnego powinny być skierowane na tzw. dojście
tych „ludzi zza murów” do pełnej ich readaptacji społecznej,
a ta oznaczać ma powrót skazanych do życia na wolności, zgodnego
z normami prawa. To prawo też winno towarzyszyć skazanemu
podczas jego pobytu w więzieniu, gdyż przez jego nieprzestrzeganie
tam przecież trafił. Więzień w toku odbywania kary w XXI wieku
powinien nabrać na przyszłość umiejętności życia na wolności
w poszanowaniu zasad panujących w społeczeństwie, w takim
stopniu, by nie trafił powtórnie do zakładu karnego, co leży w
interesie zdecydowanej większości ludzi funkcjonujących pozytywnie
i przestrzegających prawa.
M. Konopczyński podziela pogląd tych, którzy coraz częściej
wspominają „o potrzebie redefinicji zarówno samego procesu
resocjalizacji, jak i jego efektów”3.
Wyjaśnienie terminów: system resocjalizacyjny i system
penitencjarny
Przez system resocjalizacyjny należy rozumieć zespół metod
i zasad postępowania resocjalizacyjnego w określonych warunkach
organizacyjnych. Realizacja tego systemu ma na celu spowodowanie
zmian w obszarze osobowości więźnia, głównie w zakresie postaw,
w wyniku czego nie będzie chciał zajmować się1) ponownie

3

M. Konopczyński, Współczesne systemy…, op. cit., s. 205.
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działalnością przestępczą i podejmie wysiłki na rzecz readaptacji
i reintegracji społecznej.
System penitencjarny, będący pojęciem szerszym może mieć
cechy
systemu
resocjalizacyjnego.
Pojęcie
systemu
resocjalizacyjnego może być analizowane w aspekcie szerokim
lub wąskim. W aspekcie szerokim określa się w ten sposób „krajowy
system wychowawczy obowiązujący w więziennictwie danego
państwa (np. polski system resocjalizacji przestępców, szwedzki,
brytyjski, itp.)”4. W aspekcie wąskim określa się „system
resocjalizacyjny obowiązujący, czy też realizowany w danym
zakładzie karnym”5. Wówczas każda instytucja wychowawcza będzie
miała inne cechy charakterystyczne, ale zakład karny musi posiadać
cechy instytucji wychowawczej.
Przepisy prawne przygotowujące skazanych do społecznej
readaptacji
Resocjalizacja ma przede wszystkim przygotować skazanego do
społecznej readaptacji po wyjściu z więzienia i do życia na wolności.6
Pracę resocjalizującą ze skazanymi należy wdrożyć na 6 miesięcy
przed spodziewanym warunkowym zwolnieniem lub na 6 miesięcy
przed końcem kary. Wyznacza to indywidualnie komisja
penitencjarna za zgodą więźniów, a w określonych okolicznościach
sąd penitencjarny (art.164 §2 k.k.w. z 1997r.). W czasie tym
osadzeni mają dodatkowe uprawnienia, zaś administracje zakładów
karnych dodatkowe obowiązki. Więźniów należy umieszczać
w zakładach karnych położonych najbliżej ich przyszłego miejsca
zamieszkania. Mogą oni niekiedy opuścić zakład karny na okres

4

Zob. H. Machel: Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Wyd. „Arche”, Gdańsk 2006, s. 5053; tam Machel wymienia dziewięć warunków pozwalających na podjęcie i realizację procesu
penitencjarnej resocjalizacji. Dodatkowo daje obszerny komentarz do wszystkich dziewięciu punktów, s.
51-55.
5
H. Machel, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Wyd. „Arche”, Gdańsk 2006, s. 50-53.
6
Przewidziano dla niektórych więźniów (szczególnie długoterminowych) czas na intensywne
przygotowanie ich do życia na wolności. Jest to zawarte w Regułach Minimum ONZ z 1955r. (reg.
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14 dni, po to by znaleźć sobie pracę i zakwaterowanie, skontaktować
się z instytucjami, które organizują pomoc postpenitencjarną (są to:
fundacje, stowarzyszenia, samorządy lokalne, kościoły itp.- art.38
k.k.w.). Mogą też i powinni nawiązać kontakt z ich przyszłymi
kuratorami sądowymi, co ma zapobiec recydywie przestępczej.
Często trudność sytuacji społeczno-ekonomicznej osadzonego
skazuje go na recydywę. Machel „przywołuje słowa H. Wicherna,
wypowiedziane ponad sto lat temu. z chwilą zwolnienia więźnia
zaczyna się dla niego prawdziwe więzienie na wolności”.7
Mankamenty
polskiego
modelu
penitencjarnego
uniemożliwiające pełną resocjalizację
Mankamenty obecnego modelu penitencjarnego (k.k.w. z 1997r.)
przesądzają o tym, że intencje ustawodawców nie mogą być
realizowane zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa jak
i skazanych, w zakresie możliwości resocjalizacyjnych. Machel
wymienia siedem takich mankamentów, oddzielnie wyszczególniając
też siedem przy osadzonych młodocianych8. Wymienimy siedem
mankamentów, które uniemożliwiają prawidłowe stosowanie
resocjalizacji wg. polskiego modelu penitencjarnego z 1997r.. „Są to:
1) Bardzo poważne bezrobocie wśród więźniów w latach 19972002 zatrudniano około 30% osadzonych.
2) Niemożność objęcia procesem kształcenia wszystkich
skazanych, którzy tego wymagają.
3) Niemożność objęcia wszystkich więźniów pracą kulturalnooświatową i sportową, ponieważ przekracza to możliwości
więziennictwa (…).
4) Niemożność objęcia działaniami terapeutycznymi znacznej
liczby osób uzależnionych, głównie od alkoholu i narkotyków.
5) Wytworzyła się w polskim więziennictwie (…) tzw. kategoria
więźniów chronionych, zadłużonych i niemogących oddać
długów
(herbaty,
kawy,
papierosów,
pieniędzy),
80/81) oraz w Europejskich Regułach Więziennych (reg. 70; reg. 87-89). Te okresy przewiduje również
polski model penitencjarny z 1997r. Art.164 §1.
7
H. Machel, Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej- cazus polski (Studium penitencjarnopedagogiczne). op. cit., s. 136.
8
Ibidem, s. 141-142.
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wykorzystywanych seksualnie itp.. Więźniowie ci muszą być
chronieni przez administrację więzienną.
6) Niedomogi w zakresie profesji wychowawczych personelu
więziennego.
7) W Polsce zakłady penitencjarne są nadal bardzo
przeludnione.”9
Na mocy art.83 §2 i 3 k.k.w. z 1997r. w więzieniach powołano
ośrodki diagnostyczne. Mają one za zadanie sporządzanie diagnozy
w
tworzeniu
indywidualnych
programów
oddziaływania
wychowawców na skazanych. Wychowawcy jednak musieli
korzystać z pomocy psychologów, swoich kierowników, z pomocy
zawodowego kuratora sądowego, z pomocy starszych kolegów. Nie
byli to też specjaliści z zakresu pedagogiki penitencjarnej.
Ustawa Kodeks karny wykonawczy w rozdziale VII10 określa
zasady uczestnictwa społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń oraz
pomocy w społecznej readaptacji skazanych. Przepis art.38 §1 k.k.w.
wskazuje na to, że społeczeństwo uczestniczy w wykonywaniu
orzeczeń oraz pomocy w społecznej readaptacji skazanych.
Zaliczają się do tych różnego rodzaju stowarzyszenia, fundacje,
organizacje oraz instytucje, które realizują zadania określone
w rozdziale VII k.k.w.. Także kościoły i inne związki wyznaniowe oraz
osoby godne zaufania mogą uczestniczyć w prowadzeniu
działalności resocjalizacyjnej, społecznej, kulturalnej, oświatowej,
sportowej i religijnej w zakładach karnych i aresztach śledczych.
Takie zadania mogą prowadzić w porozumieniu z dyrektorem
jednostki (art.38 §2 k.k.w.). Te wszystkie podmioty mogą
uczestniczyć w społecznej kontroli nad wykonywaniem kar, środków
karnych,
zabezpieczających
i
zapobiegawczych.
Określa
11
to Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. Ustawa o Służbie
9

H. Machel: Więzienie jako instytucja karna, op. cit., s. 55-59.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. Nr 90, poz.557 z póz. zm..
11
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2003r. W sprawie szczegółowego zakresu
i trybu uczestnictwa podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających
i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem, Dz. U. Nr 211, poz.2051.
10
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Więziennej stanowi, że ta działa z organami państwowymi
i
samorządowymi,
stowarzyszeniami,
organizacjami
oraz
instytucjami, takimi jak kościół, związki wyznaniowe, szkoły wyższe,
placówki naukowe oraz osobami godnymi zaufania.12 Przepisy, które
dotyczą uczestnictwa społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń
i świadczeniu pomocy w społecznej readaptacji skazanych stanowią
bardzo ważne zmiany w reformowanym prawie karnym
wykonawczym, które to jest zgodne z postanowieniami Reguł
Minimum oraz Europejskich Reguł Więziennych.13
Indywidualizacja wysiłków pedagogicznych w polskiej
penitencjarystyce
W polskiej penitencjarystyce starano się stworzyć warunki dla
indywidualizacji kary oraz wprowadzić indywidualizację wysiłków
pedagogicznych. Zakłady karne powinny być zróżnicowane i nie
grupować zbyt wielu skazanych. Tylko w takich zakładach możliwy
jest wychowawczy kontakt personelu ze skazanymi oraz
wykorzystanie pozytywnych zależności i tak często mocno napiętych
w zakładach karnych. W Polsce funkcjonujący system karny jest
niezwykle represyjny. Przeprowadzona reforma prawa karnego
(nowa kodyfikacja karna z 1 września 1998r. ponoć
charakteryzowała się nadmierną liberalizacją prawa karnego- zob.
M. Melezini: Punitywność wymiaru sprawiedliwości karnej w Polsce
w XX wieku, Temida 2, którzy nie zgłaszają się do odbycia kary
w wyznaczonym terminie. Rząd przyjął program Białystok 2003,
s.9-10 i 166-169- tam też literatura). Celem przeprowadzonej reformy
prawa karnego było znaczne zredukowanie liczby osób

12
Ustawa z dnia 26 kwietnia 1996r. O Służbie Więziennej (art.1 ust.4 Ustawy O Służbie Więziennejtekst jednolity Dz. U. 2002r. Nr 207, poz.207 zm.).
13 Nowe kodeksy karne z 1997r. z uzasadnieniami, Warszawa 1998, s.539.; M. Kuć: Udział
społeczeństwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności. Wybrane problemy. W: F. Prusak (red.):
„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie”, Problemy Prawnicze nr3, Warszawa
2005, s.27-50.; M. Kuć: Współdziałanie Służby Więziennej ze szkołami wyższymi. Przykład Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W: W. Ambrozik, H. Machel i P. Stępniak (red.): Misja Służby
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pozbawionych wolności, niestety liczba skazanych nie zmniejszyła
się, ale wydatnie wzrosła (zbliżyła się do poziomu z czasów PRL).
Stworzono szczególny „klimat penalny”, który nie sprzyja
racjonalizacji polityki karnej. Więzienia są przeludnione, pojawia się
problem osób oczekujących na wykonanie kary pozbawienia
wolności (np. w roku 2005 było to 44 tys. osób).14 Ogromne
przeludnienie jednostek penitencjarnych pogarsza warunki socjalnobytowe więźniów. Dodajmy, że Polska od wielu lat jest upominana za
przeludnienie więzień przez Europejski Komitet ds. Zapobiegania
Torturom i Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu i Karaniu
(CPT).15 Polska ma obowiązek podnieść normy mieszkaniowe do
czterech metrów kwadratowych na jednego więźnia. Przeludnienie
więzień
pogarsza warunki socjalno-bytowe, ułatwia też
rozprzestrzenianie się chorób u osób umieszczonych w tak bardzo
małej przestrzeni. Może to prowadzić do rozprzestrzeniania się
chorób zakaźnych oraz powodować stan zagrożenia epidemią
u skazanych. Przeludnienie ogranicza możliwości resocjalizacji,
powoduje narastanie stresu i ciągłej agresji więźniów, tworzy
dodatkowe, bardzo ważne warunki sprzyjające przestępczości
i wiktymizacji w zakładach karnych i aresztach śledczych.16
Dodatkowo ciasnota powoduje ciężkie warunki pracy personelu
więziennego i zwiększa poziom stresu wśród kadry.17 Przeludnienie
prowadzi też do naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka
Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych. IV Polski Kongres
Penitencjarny, op. cit., s. 359-360.
14
M. Melezini: O kryzysie polskiego systemu penitencjarnego. W: W. Ambrozik, H. Machel i P. Stępniak
(red.): Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych.
IV Polski Kongres Penitencjarny, op. cit., s. 387-392.
15
Sprawozdania wizytatorów Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom i Nieludzkiemu lub
Poniżającemu Traktowaniu i Karaniu z 1996r., 2000r. i z 2004r., Przegląd Więziennictwa Polskiego,
1999r., nr24-25; 2000r., nr 36; 2006r., nr 50.
16
M. Melezini, op. cit., s. 391. Przez pojęcie wiktymizacji należy rozumieć pokrzywdzenie. Pojęcie i
rodzaje wiktymizacji opisuje M. Kuć: Kryminologia. wyd. 2, Wyd. C.H. BECK, s. 66-67.
17
Raport o stanie więziennictwa w Sejmie (tekst przygotowała J. Cegielska), Przegląd Więziennictwa
Polskiego 2002, nr34-35, s. 211-216; Sprawozdanie dla Polskiego Rządu z wizyty Europejskiego
Komitetu ds. Zapobiegania Torturom i Nieludzkiemu oraz Poniżającemu Traktowaniu lub Karaniu (CPT)
w dniach od 4 do 15 października 2004r., „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, 2006, nr50, s.149-184;
O stresie i stresogennych warunkach pracy personelu więziennego pisze w rozdziale 3 H. Machel:
Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, op. cit., s. 96-122.
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oraz powiększa liczbę skazanych, którzy nie zgłaszają się do odbycia
kary w wyznaczonym terminie. Rząd przyjął program rozbudowy
istniejących zakładów, co nie rozwiąże problemu (ma powstać 17 tys.
nowych miejsc, zaś 40 tys. skazanych z różnych przyczyn jej nie
odbywa). Konieczna jest zmiana polityki kryminalnej w kierunku
standardów prawnych obowiązujących w państwach Unii
Europejskiej. 18
Polska wstąpiła do Unii Europejskiej 1 maja 2004r., co umożliwiło
ubieganie się i korzystanie z funduszy przedakcesyjnych,
a następnie strukturalnych Wspólnoty Europejskiej. Unia umożliwiła
korzystanie z programów pomocowych także w więziennictwie. Nowy
program, w którym uczestniczy Służba Więzienna to „Nowa droga
dla byłych więźniów”- program, gdzie partnerem wiodącym jest
Centralny Zarząd Służby Więziennej. W program ten zaangażowano
13 jednostek penitencjarnych z terenu całej Polski, oraz projekt
„Czarna owca- skazani na ochronę przyrody”.19 Funkcjonuje też
projekt „Wyjść na prostą”. Projekt ten ma na celu stworzenie systemu
wsparcia osób skazanych w ich integracji i reintegracji zawodowej
w oparciu o Służbę Więzienną, kuratorską służbę sądową,
organizacje szkoleniowe, urzędy pracy i organizacje pozarządowe.
System ten ma jednak słabość ponieważ wszystkie jego ogniwa
stosują odmienne narzędzia pracy z osobami skazanymi, inne
metody diagnozy ich problemów i potrzeb oraz osobne,
niekomplementarne rodzaje wsparcia. W poczynaniach brakuje
jednolitej metodologii, czytelnych procedur wymiany informacji,
harmonizacji i synergii działań. Partnerstwo na Rzecz Rozwoju
„Wyjść na prostą” utworzyły np. następujące instytucje i organizacje:
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
„OIC Poland” w Lublinie jako partner wiodący, Okręgowy Inspektorat
18

M. Melezini: Stan populacji więziennej a problem spójności orzekania karnego na szczeblu
europejskim. W: T. Dukiet- Nagórska (red.): Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej.
Wydawnictwo „Sto” Katowice: Uniwersytet Śląski, Bielsko-Biała 2006, s. 322-323, 330-331.
19
Projekt ten to efekt współpracy Zakładu Karnego w Wołowie z Polskim Towarzystwem Przyjaciół
Przyrody „Pro Natura”.
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Służby Więziennej w Lublinie, Zakład Karny w Hrubieszowie, Zakład
Karny w Zamościu, Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Lublinie,
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie oraz Stowarzyszenie
„Patronat” Oddział w Lublinie. Misją „OIC Poland” jest zapobieganie
bezrobociu i promowanie rozwoju gospodarczego, wdrażanie
programów edukacyjnych i doradczych. Fundacja ma doświadczenie
w realizacji wielu projektów z funduszu PHARE i ESF. Pozostali
działają w obszarze szeroko pojętej resocjalizacji przestępców- tak
działa Lubelski Zakład Doskonalenia Zawodowego. Partnerstwo
to projekt odpowiadający Tematowi A Programu Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL, tj. „Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek
pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją na
rynku pracy celem promowania rynku pracy otwartego dla
wszystkich”.20 W Strategii i opisie projektu „Wyjść na prostą”, jego
rezultaty dotyczyć będą beneficjentów ostatecznych, czyli osób
skazanych uczestniczących w programowanych oddziaływaniach.21
Skomplikowana droga resocjalizacji skazanych
Dokumenty prawa międzynarodowego dotyczące wykonywania
kar wobec skazanych podkreślają „znaczenie poszanowania
godności ludzkiej”22, co powinno skutkować poprawą więźnia. Po to
by przygotować osadzonego do prowadzenia życia zgodnego
z prawem i dającego środki utrzymania winniśmy „szanować jego
człowieczeństwo, przestrzegać jego praw w procesie karnym

20
A. Nowosad: Innowacyjny model wsparcia osób pozbawionych wolności. Projekt „Wyjść na prostą”
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. W: W. Ambrozik, H. Machel i P. Stępniak (red.): op. cit., s. 859-863
21
Strategia i opis projektu stanowią załącznik nr 1 do umowy o Partnerstwie na Rzecz Rozwoju „Wyjść
na prostą” z dnia 2 grudnia 2005 r.
22
J. Zagórski: Europejskie Reguły Więzienne i ich stosowanie w polskim prawie i praktyce
penitencjarnej (Zarys problematyki). W: G.B. Szczygieł i P. Hofmański (red.): Model społecznej
readaptacji skazanych w reformie prawa karnego: aktualne problemy prawa karnego wykonawczego.
Wyd. Temida 2 przy współ. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1999, s.135 in.; P.
Kosmol: Potrzeba etycznej refleksji nad sądowym wymierzeniem kary.; W: J. Szałański (red.): WinaKara- Nadzieja -Przemiana. Metody I Krajowego Sympozjum Penitencjarnego. Wyd. UŁ, CZSW,
COSSW, Łódź- Warszawa- Kalisz 1998, s. 54 in.
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i miejscu izolacji”.23 „skazany wyrokiem sądu sprawca (…) traci część
swoich praw (…) o charakterze zasadniczym”, a tym przecież jest
prawo do wolności, „jednak nigdy nie traci prawa do ludzkiej
godności. To prawo przysługuje człowiekowi niezależnie od jego
zasług czy win, na mocy samego człowieczeństwa”.24
W warunkach wykonywania, szczególnie kary pozbawienia
wolności, skazany winien zrozumieć istotę i szkodliwość
popełnionego przestępstwa, otworzyć się na odnowienie moralne a
w „efekcie na integrację ze społeczeństwem”.25
Metody resocjalizacyjne prowadzone w polskim systemie
penitencjarnym
„H. Machel pisze, że przez metodę resocjalizacji penitencjarnej
należy rozumieć sposób oddziaływania penitencjarnego, za którego
pomocą można dokonywać określonych zmian w osobowości
więźniów (…) i uzyskać pożądane zmiany w ich zachowaniu. (…).
pierwszą zasadą dotarcia do więźnia jest uzyskanie z nim dobrej
interakcji z zasadą indywidualizacji i tzw. otwartości wychowawcy na
drugiego człowieka”.26 Kontakt z wychowawcą więzień ma prawie
zaraz po przybyciu do zakładu, zaś nawiązanie dobrego kontaktu nie
jest rzeczą prostą. Zawsze potrzebna jest spokojna swoboda
i uprzejmość. Wychowawca nie powinien okazywać obojętności,
uprzedzenia lub wrogości, unikać nieprzemyślanych rad,
nierozważnych przestróg i tzw. mentorstwa. Więzień powinien mieć
do wychowawcy zaufanie oraz liczyć na jego pomoc
w rozwiązywaniu więziennych i życiowych problemów. Wychowawca
powinien zbudować sobie autorytet (to staje się powoli), wtedy
więzień jest skłonny uwzględniać jego sugestie, opinie lub rady
23

J. Zagórski: Koncepcje zmian w sposobie postępowania z osobami pozbawionymi wolności. W: B.
Hołyst, W. Ambrozik, P. Stępniak (red.): Więziennictwo. Nowe wyzwania. II Polski Kongres
Penitencjarny. Wyd. UAM oraz Centralnego Ośrodka Służby Więziennej, Warszawa- Poznań- Kalisz
2001, s. 623,624 .
24
Ibidem, s. 624.
25
Ibidem, s. 624.
26
H. Machel: Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Wyd. „Arche”, Gdańsk 2006, s. 250
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w sterowaniu swoim zachowaniem. Brak autorytetu będzie wymuszał
zmiany nieakceptowane przez więźnia i wyrachowane, a byłyby to
zmiany nietrwałe i pozorne.
Wymienimy niżej i omówimy krótko wszystkie metody
resocjalizacyjne opisane bardzo szeroko w pracy H. Machela i w
licznych innych opracowaniach.27 Są to:
1) Metody oparte na wpływie osobistym- takie może wprowadzić
wychowawca, którego łączy z więźniem stosunek wewnętrzny
a wychowawca ma autorytet, jest osobą odniesienia dla
więźnia zaś jego zachowanie ma dla skazanego wartość
nagradzającą.
2) Przykład własny- metoda ta polega na naśladownictwie, czyli
na odwzorowywaniu wychowawcy przez więźnia, zaś zakres i
stopień tego odwzorowywania może być różny. Metoda ta jest
bardziej skuteczna jeśli stosuje się ją z innymi metodami.
3) Doradzanie wychowawcze- metoda ta polega na sugerowaniu
wyboru zachowania tej osobie, która tego potrzebuje
(delikatnie wyrażona sugestia lub jasno sprecyzowana
konkretna rada). Metodę tę stosuje się w dwóch sytuacjach:
po pierwsze, gdy więzień znajdzie się w przypadkowych
okolicznościach, lub po drugie gdy wychowawca zorganizuje
warunki widząc złe zachowanie więźnia.
4) Przekonywanie- celem tej metody jest zmiana przekonań,
które mają istotne znaczenie dla zmiany postaw. „Ta metoda
musi oddziaływać na świadomość i uczucia za pomocą
argumentacji opartej na rzeczowej informacji, z pomocą
spokojnej i zrównoważonej dyskusji oraz za pomocą, tzw.
„łechtania uczuć”, czyli oddziaływania na emocje celem
wzruszenia więźnia”.28 Nie stawia skazanemu poleceń w
formie rozkazów a zastępuje je sugestią i prośbą.
5) „Metody oparte na wpływie sytuacyjnym- na człowieka
wywierają wpływ sytuacje, w których się znajduje. Sytuacjami
tymi można manipulować, można celowo człowieka stawiać w
określonych sytuacjach”29, tak by ich wpływ na więźnia był
zgodny z życzeniami wychowawcy.
27

Ibidem, s. 251-264.
Ibidem, s. 253.
29
Ibidem, s. 253.
28

43

6) Organizowanie doświadczeń- metoda ta polega na stwarzaniu
sytuacji, w których „pozytywne (…) zachowania więźnia
wpływają w sposób (…) naturalny na pozytywne osiąganie
celu, do którego więzień dążył. W sposób naturalny więzień
wtedy unika kar a jeśli zachowa się niepożądanie to wywołuje
u niego naturalną reakcję karzącą. Jest to trening wyboru
przez więźnia zachowań z dwóch lub kilku możliwości.
Więzień sam odbiera efekty swojego działania jako karzące
lub nagradzające. Wychowawca w tej sytuacji jest pasywny”.30
Drugi wariant tej metody polega na włączeniu osadzonego do
grupy więźniów, w której funkcjonuje określony już system
norm, wartości i sankcji. Biorąc jednak pod uwagę istnienie
podkultury więziennej metoda ta może nastręczać kłopoty.
7) Nagradzanie i karanie dyscyplinarne- pierwszy cel to
utrwalenie tendencji do wykonywania pewnej czynności przez
skazanego w określonej sytuacji; drugi cel to spowodowanie
intensyfikacji tej czynności (zachowania). W tej sytuacji
wychowawca oczekuje lepszego, większego zaangażowania
więźnia. Nagroda w obu przypadkach ma spełniać funkcję
wzmacniającą. Nagrody muszą być atrakcyjne i nie spóźnione.
Nagroda zapowiedziana a nie spełniona przynosi odwrotny
skutek.
8) Karanie dyscyplinarne- to metoda, której zadaniem jest
osiągnięcie zmian wychowawczych przez eliminowanie
niektórych zachowań lub intensyfikacja czynności, za które
więzień może być nagrodzony. Kary awersyjne mają wywołać
strach, przykre doznania, których więzień będzie unikał (np.
odebranie prawa do przepustki, która jest atrakcyjną nagrodą).
Kary „negatywne” polegają na odebraniu czynnika
atrakcyjnego, mogą wzbudzić gniew a tym samym uruchomić
różne czynności agresywne. Kary takie mogą wywołać trzy
reakcje u skazanego: agresję-atak, zapobieganie-omijanie
sytuacji karzącej przez modyfikację zachowania, ucieczkęuciekanie od sytuacji karzącej bez modyfikacji zachowania.
Nadzieją na resocjalizację jest reakcja druga a najbardziej
niekorzystna jest reakcja pierwsza, czyli agresja (werbalna lub
fizyczna, nawet na sprzęt, na własną odzież, darcie tej lub
autoagresja czyli atak na siebie, próba samouszkodzenia lub
30

Ibidem, s. 254.
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próby samounicestwienia się. Kary i nagrody są stosowane
wraz z metodą wymagań. Przy wymierzaniu kar powinno się
zwracać uwagę na indywidualizację osobowości więźnia i
odpowiednie dobranie kary do wagi czynu, stopniowanie kary,
czyli za pierwszy czyn naganny łagodniejsza kara, za drugi
surowsza, kara winna być wymierzana konsekwentnie (karę
zawieszoną traktuje się jako byłą), nie wolno stosować
zbiorowej odpowiedzialności. Kary mogą okazać się
nieskuteczne, jeśli jawią się jako „bardzo atrakcyjne”, kara
wywołuje gniew i złość, ukarany nie akceptuje karzącego lub
kary. W więzieniu kara jest zawsze odczuwana subiektywnie.
Zbyt częste stosowanie kar jest przeszkodą w procesach
resocjalizacji.
9) Uświadamianie skutków zachowań. To metoda, która polega
na zapowiadaniu wzmocnień dodatnich, czyli nagród pod
warunkiem określonego zachowania skazanego, np. brak
czynów nagannych, w tym naruszających ustalenia
regulaminu więziennego, co da więźniowi dodatkową
przepustkę. Więzień wybiera to czy coś czynić się opłaca, czy
nie.
10)
Trening. To metoda, która ma stworzyć „odpowiednie
warunki i sytuację, w których więzień powtarzałby czynności
pozytywne, które chcemy u niego utrwalić”.31 Można u więźnia
utrwalić kulturalne współdziałanie organizując pracę, naukę i
rekreację. Do tej metody należy też zorganizowanie i
zmotywowanie osadzonego do uczestniczenia w zajęciach
zespołowych. Dobry trening to: uczenie się, utrwalanie
samokontroli nad własnymi reakcjami, nabywanie umiejętności
uczuciowego reagowania więźnia w kontaktach z innymi
osobami (jest to trening interpersonalny). Trening ten jest
zabiegiem psychokorekcyjnym, co ma pozwolić skazanemu
pokonać samego siebie i co daje szansę na resocjalizację
prawie pełną (taki trening dotyczy też więziennych
narkomanów).
11)
Grupa społeczna jako teren resocjalizacji. Jest to
metoda oddziaływania przez małe grupy, liczące co najmniej
trzy osoby, tzw. „zespół”, czyli pewną całość spojoną więzią
społeczną. Na tę więź składają się konkurencyjne dążenia,
31

Ibidem, s. 256
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aspiracje, zainteresowania itp. Niestety trudno w więzieniu
stworzyć dobre grupy konkurencyjne, zdalnie sterowane przez
wychowawców. Na ogół tworzą się łatwo złe grupy (też na
wolności) przyszłych skazanych.
12)
Metoda samorządu- polega na tworzeniu namiastki
demokracji, np. w pomieszczeniu mieszkalnym, tak by na
uwadze było dobro ogółu. Wychowawca musi dyskretnie
sprawować kontrolę, po to by samorząd nie stał się kliką, a
jego członkowie nie powinni być traktowani przez pozostałych
więźniów jak aktywiści w administracji penitencjarnej. Machel
twierdzi, że „resocjalizacyjna wartość samorządu w więzieniu
jest bardziej teoretyczna niż praktyczna”.32
13)
Znaczenie grup zajęciowych. Te powstały lub powstają
dla celów resocjalizacyjnych, z uwagi na elementy więzi
społecznych
(wspólne
interesy,
ambicje,
poczucie
odrębności). Są to: grupy oświatowo-wychowawcze, sportowe,
muzyczne, zespoły zainteresowań. Wychowawca winien
sterować grupą, koordynować działalność tej, ustalać cele i
politykę grupy, (np. wobec innych grup), planować sposoby i
środki osiągania celów przez grupę, reprezentować grupę na
zewnątrz, kontrolować stosunki skazanych, typować do kar i
nagród, być arbitrem, mediatorem i ekspertem grupy, ale tak
by nie wpływać na grupę sztucznie. Nie można bowiem
dopuścić do wytworzenia w grupie klik i tzw. „elit” i
„robotników”.
14)
Metody zorganizowane to po pierwsze „nauczanie
resocjalizacyjne, tj. uzupełnienie brakującego wykształcenia,
przygotowanie do zawodu (…), poddanie się treningowi
szkolnemu (spokój, praca nad sobą, zdyscyplinowanie,
pełnienie pewnych funkcji szkolnych) (…). uzyskane
świadectwa nie mogą mieć znamion szkoły więziennej”.33 Po
drugie praca jest zasadniczym elementem życia ludzkiego. W
resocjalizacji to „praca jest jednym z najbardziej zasadniczych
czynników, wyrabia umiejętność i potrzebę pracy u więźnia
(więźniowie często przed skazaniem włóczyli się, kradli itp.)”.34
Niestety procesy resocjalizacyjne zakłóca brak pracy po
1990r. (pracuje tylko 20-30% skazanych). Funkcjonuje też,
32

H. Machel, op. cit., s. 258
Ibidem, s. 259.
34
Ibidem, s. 260.
33
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jako proces resocjalizacyjny, metoda pracy kulturalnooświatowej, której celem jest nauczanie skazanych
pożytecznego spędzania wolnego czasu (jest to: malarstwo,
rzeźba, pisarstwo, koncerty, prelekcje, dyskusje, kluby
muzyczne, modelarskie, językowe i literackie). „Za
resocjalizację można uważać też rekreację i sport. Te zajęcia
zagospodarowują skazanym wolny czas, pozwalają na
odprężenie i wyładowanie energii, wyzwalają aktywność,
utrzymują higienę psychiczną itd.”35
15)
Metody psychokorekcyjne. Psychokorekcja obejmuje
jednostki z zaburzeniami osobowości: psychopatów,
psychosomatyków, neurotyków, psychotyków reaktywnych,
toksykomanów-narkomanów, lekomanów oraz alkoholików.
Metody te dzielą się po pierwsze według typów aktywności,
a więc
werbalno-dyskusyjne,
psychoanamestyczne,
psychopantomimiczne, muzykokorekcyjne, choreokorekcyjne,
hipnokorekcyjne, ergokorekcyjne, zajęciowe i bibliokorekcyjne.
Po drugie według sposobów oddziaływania: racjonalne,
sugestywne, relaksacyjno-odreagowujące, interpersonalniekorektywne, treningowe. Po trzecie według orientacji
teoretycznej a więc: psychoanalityczne, behawioralne itp..
Tylko specjalnie wykształcony specjalista może prowadzić
taką terapię indywidualną lub grupową. Grupa powinna być
zawsze zintegrowana. W więzieniu ważne jest doradztwo
grupowe, psychodrama, psychopantomima, relaks, trening
autogenny i muzykoterapia. Spotkania powinny odbywać się
raz w tygodniu i trwać dwie godziny.36
W resocjalizacji niekiedy używa się metody tzw. treningu
asertywności, czyli posiadania umiejętności otwartego wyrażania
własnych przekonań i uczuć, tak, by nie narażając innych bronić
swoich praw, które przez innych są naruszane. Więzienie przy
resocjalizacji powinno współpracować z rodzinami więźniów. To
35
Ibidem, s. 260; duże znaczenie metod zorganizowanych przy resocjalizacji podkreśla B. Hołyst:
Oddziaływania penitencjarne jako sposób zapobiegania przestępczości. W: W. Ambrozik, H. Machel i P.
Stępniak (red.): Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań
społecznych. IV Polski Kongres Penitencjarny. Wyd. UAM, UG, Pedagogium, WSPR i CZSW, PoznańGdańsk- Warszawa- Kalisz 2008, s. 135-148. Problemy związane z resocjalizacją więźniów dostrzega
B. Hołyst w pracy Kryminologia. wyd. IX Lexis Nexis, Warszawa 2007, cz. VII, rozdz. LKXXIV, s. 14771480 i rozdz. LKXXV, s. 1480- 1500.
36
H. Machel, op. cit., s. 261-264.
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bardzo ważne, by rodzinę stosować do celów poprawczych.
Osadzonego trzeba kierować w stronę rodziny i odwrotnie, tak, by
chronić rodzinę przed rozpadem. W każdym przypadku trzeba starać
się rodzinę utrzymać przy więźniu i wzmocnić, tak, by po wyjściu
skazanego zrekonstruować jego przyszłe, osobiste środowisko
społeczne.
Wśród więźniów alkoholików i narkomanów- a tych jest spora
grupa wśród przestępców (do tego dochodzą zarażeni wirusem
AIDS) konieczna jest resocjalizacja wysoce wyspecjalizowana,
odmienna, ponieważ ci więźniowie mają ogromne spustoszenia
w osobowości. W więzieniach podejmuje się leczenie odwykowe.
Centralny Zarząd Służby Więziennej widzi uzasadnienie
i pożyteczność takiego działania współpracując z Państwową
Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Leczenie
alkoholików musi odbywać się za ich zgodą- inaczej nie daje
to rezultatów (reguluje to art.96 i 97 K.K.W.).
Obok alkoholu czynnikiem kryminogennym jest też narkomania.
Minister Sprawiedliwości wydał rozporządzenie regulujące sposób
postępowania w więzieniach z narkomanami. Musiano zwiększyć
specjalistyczny personel, czyli psychiatrów i instruktorów
terapeutycznych. Powstało siedem pododdziałów specjalnychterapeutycznych w: Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu,
Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Oddziały te współpracują
z Monarem a kierownikami tych oddziałów są psychologowie
(postępowanie to określa K.K.W. art. 96 i 97). Resocjalizacja
więzienna alkoholików i narkomanów niestety wymagałaby
dodatkowego wsparcia finansowego.
Codzienność więzienna a funkcja resocjalizacyjna
Przedstawione powyżej metody resocjalizacyjne są realizowane
lub winny być prowadzone w specyficznej przestrzeni społecznej,
czyli w instytucji izolowanej, a więc w zakładzie karnym, w który
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wpisany jest codzienny rytm życia, działania i relacje dzielone
z innymi osobami. Niestety codzienność, którą jest funkcja izolacyjna
więzienia zdecydowanie dominuje nad funkcją resocjalizacyjną.
Skazani z zakładu karnego wynoszą najczęściej dwa obszary
doświadczeń, po pierwsze napiętnowanie, które starają się wyrzucić
ze swojej pamięci i przechodzą z tym do codzienności. Po drugie
„zniewolenie przestępcze, w wyniku którego byli więźniowie włączają
się w poznany świat podziemia przestępczego i wiążą się z nim”.37
Sama struktura więzienia jako instytucja totalna blokuje funkcje
resocjalizacyjne, ponieważ:
- „codzienny tok całego życia przebiega w jednym i tym samym
miejscu i podlega jednej władzy,
- osadzeni przez cały czas zmuszeni są przebywać w otoczeniu
licznej grupy współwięźniów (…) i wykonywać z góry
przewidziane i regulowane czynności,
- cały tok dnia jest ściśle zaplanowany i podlega bacznej
kontroli odpowiednich służb,
- wszystkie
czynności
są
przymusowe
i
wynikają
z podstawowych funkcji więzienia jako instytucji wykonywania
kary pozbawienia wolności”.38
„Cechy więzienia, które jest instytucją totalną pacyfikują
podstawowe sfery życia więźniów, pracę, życie rodzinne
i wypoczynek, co uruchamia procesy degradacji osobowości, które
wyrażają się:
- w
deprawacji
biologicznej,
sensoryczno-informacyjnej
i emocjonalnej,
- w konieczności poddania się rygorom istniejących
regulaminów, systemu kar i nagród,
- w wytwarzaniu przez skazanych odpowiednich technik
przystosowania się do warunków więzienia, a więc technik
wycofania, buntu, zadomowienia bądź konwesji”.39

37
W. Ambrozik: Resocjalizacja osadzonych w codzienności działania. W: W. Ambrozik i P. Stępniak
(red.): Służba więzienna wobec problemów resocjalizacji penitencjarnej, op. cit., s. 75.
38
Ibidem, s. 75.
39
Ibidem, s. 75.
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Życie społeczne w więzieniu z jednej strony jest dla więźnia
stabilne, z drugiej zaś oparte o przymus i konflikt. Źródła konfliktów
należy szukać w specyfice więzienia. Tych jest kilka. Po pierwsze,
realizacja celów wykonania kary pozbawienia wolności, która odbywa
się niezależnie od woli więźnia. Więzień ma obowiązek poddania się
resocjalizacji. Większa część osadzonych nie chce poddać się tym
oddziaływaniom, ponieważ uważają się za normalnych członków
społeczeństwa i nie wymagają specjalnych programów przywracania
ich społeczeństwu. Te zachowania prowadzą też do frustracji
personelu więziennego, który musi prowadzić resocjalizację również
wobec tych, którzy sobie tego nie życzą. Po, drugie więzienie ma
charakter deprywacyjny.40 Dolegliwością izolacji jest niemożność
zaspakajania potrzeb psychicznych i kulturalnych, także niemożność
zaspakajania
potrzeb
o
charakterze
socjalno-bytowym,
uwzględniającym,
np.
upodobania
i gusty
indywidualne.
Dolegliwością uwięzienia jest pozbawienie wolności, stałego kontaktu
z rodziną i bliskimi, niemożność swobodnego poruszania się po
więzieniu, kontaktowania się często z innymi więźniami. Dolegliwy
jest też obowiązujący regulamin i ustalony porządek, również
architektura więzienna (mury, siatki, kraty, uzbrojone wieżyczki
wartownicze itp.). Więzienie zapewnia skazanemu byt w którym
ważne jest tylko utrzymanie zdrowia. Ogranicza się posiadanie
rzeczy własnych i środków, które mogą zaspakajać potrzeby
luksusowe. Więzień jest pozbawiony kontaktów heteroseksualnych
dlatego często interesuje się pornografią lub skłania się ku
homoseksualizmowi, który generalnie nie jest akceptowany
w społeczności więziennej. Skazany musi poddać się władzy
personelu więziennego pod groźbą sankcji dyscyplinarnych lub
środków przymusu bezpośredniego. „Dominuje pionowy przekaz,
czyli rozkaz-wykonanie. Więzień może być poddany w każdym
40
M. Kuć: Kryminologia. wyd. 2, Wyd. C. H. BECK, Warszawa 2013, s. 175; Deprywacyjny charakter
więzienia- to koncepcja podkultury więziennej, która tkwi w specyfice izolacji więziennej (chodzi o
zaspokojenie potrzeby kontaktu z innymi osobami.
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czasie, w każdym miejscu rewizji. Najgorszą rzeczą w więzieniu jest
fakt, że trzeba żyć w nim razem z innymi więźniami, obcować z nimi
nawet jeśli są to więźniowie wykazujący skłonności do zachowań
agresywnych lub konfliktowych. Osadzony żyje zatem w napięciu
i niepewności”.41 R. Musidłowski w swoim artykule, powołując się na
30 lat doświadczeń odstępstw w regulaminie, w polskich więzieniach
uważa, że takie powinny być racjonalnie kontynuowane
i dostosowane do zmian w polskim prawie penitencjarnym.42
„Społeczność więzienna dzieli się na dwie grupy, my i oni, czyli
pozostali. Swojej grupie przypisuje się cechy pozytywne (…),
pozostali stanowią zagrożenie (…) i budzą wrogość”.43 Więźniowie
nie biorący udziału w podkulturze więziennej to ludzie drugiej
kategorii, tych nazywa się frajerami i można stosować wobec nich
przemoc. Uczestnicy podkultury najbardziej atakują więźniów, tzw.
poszkodowanych. Podkultura więzienna44 powoduje też konflikty
wewnątrzgrupowe. Grupa podkulturowa ma ścisłą, shierarchizowaną
strukturę. Układ ten podlega zmianom. Największą agresję wśród
uczestników podkultury budzą osadzeni, którzy dobrowolnie wyrzekli
się uczestnictwa w podkulturze. W wyniku wzmożonej akcji
przeciwko sobie karany więzień wzmacnia swoje zachowania, które
traktuje jako samoobronę i atak w kierunku piętnujących. Koniec tego
efektu to akceptacja statusu naznaczonego przestępcy oraz podjęcia
przez niego roli przypisywanej reakcją społeczną na zachowania
41

K. Jędrzejak: Konflikty w izolacji więziennej. W: B. Hołyst i S. Redo (red.): Problemy więziennictwa u
progu XXI wieku, I Polski Kongres Penitencjarny. Kalisz 3-5 czerwca 1996. wyd. I Centralny Zarząd
służby Więziennej, Agencja Wydawnicza CB, Warszawa- Wiedeń- Kalisz 1996, s. 340-343
42
Zob. R. Musidłowski: Odstępstwo od sposobu wykonywania kary pozbawienia wolności. W: B. Hołyst
i S. Redo (red.): Problemy więziennictwa u progu XXI wieku. I Polski Kongres Penitencjarny Kalisz 3-5
czerwca 1996. op. cit., s. 424-429; załącznik: Zestawienie stosownych odstępstw od określonego w
regulaminie sposobu wykonywania kary pozbawienia wolności; dotyczy skazanych kobiet,
młodocianych wymagających stosowania szczególnych środków leczniczo-wychowawczych,
niepełnosprawnych fizycznie, w podeszłym wieku, chronicznie chorych nie wymagających leczenia
szpitalnego, rekonwalescentów, kobiet ciężarnych i karmiących, też wszystkich skazanych wg.
odstępstw dokonywanych w celu doskonalenia metod i środków oddziaływania resocjalizacyjnego, zob.
tabela s. 429.
43
K. Jędrzejak: Konflikty w izolacji…, op. cit., s. 343
44
Zob. na ten temat S. Przybyliński: Podkultura więzienna- wielowymiarowość rzeczywistości
penitencjarnej. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010
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określane mianem dewiacyjnych.45 Personel więzienny wykonuje
różne zadania, m.in. o charakterze ochrony, często czynności
rutynowe powielane i powtarzane wielokrotnie, których celem jest
profilaktyka. Więzień podlega rewizji, kontroluje się jego rzeczy
osobiste, celę, a tym czynnościom towarzyszy brak zaufania do
skazanego. Skazany poddaje się tym czynnościom pod groźbą
przymusu. K. Jędrzejak opisuje działanie podejmowane przez
skazanych w sytuacji konfliktu.46 W więzieniu konfliktowi towarzyszą
zachowania agresywne, które mają na celu wyrządzenie szkody lub
przykrości. Możemy podzielić zachowania agresywne na
instrumentalne lub stanowiące cel sam w sobie. Wyróżniamy agresję
fizyczną i werbalną i werbalną oraz czynną i bierną. Możemy mówić
też o agresji bezpośredniej i przemieszczonej. Agresja bezpośrednia
to atak skierowany na przedmiot będący powodem frustracji
i możliwym tylko w jego obecności. Agresja przemieszczona jest
skierowana na obiekty zastępcze, tzn. na osoby lub rzeczy, które nie
są przedmiotem zachowań agresywnych. Ta agresja jest bardzo
częstym sposobem rozładowania napięcia emocjonalnego.
Agresywność więźnia może stać się autoagresją. Autoagresja, czyli
zachowania samoagresywne prowadzą do samobójstw lub
samookaleczeń.
Konflikty można zażegnać metodami słownymi (werbalnymi),
ruchowymi i metodami będącymi połączeniem metod ruchowych
i słownych. Stosowanie metod uzależnia się od warunków, w których
dochodzi do konfliktu. Metody słowne charakteryzują się procesem
komunikowania:
nadawca-komunikat-odbiorca.
Napotyka
się
poważne przeszkody w skutecznym komunikowaniu się, np. różnice
w postrzeganiu, szumy, emocje, niezgodne komunikaty werbalne
i pozawerbalne takie jak ruchy ciała, ubiór, gesty, wyraz twarzy, itp.,
nieufność wobec osoby niewiarygodnej. Bardzo pomocna
45

K. Jędrzejak: Konflikty w izolacji więziennej. W: B. Hołyst i S. Redo (red.): Problemy więziennictwa u
progu XXI wieku, I Polski Kongres Penitencjarny, op. cit., s. 340-343
46
Ibidem, s. 344-345
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w rozwiązywaniu konfliktów jest umiejętna perswazja. Polega ona na
skutecznym tłumaczeniu, namawianiu i przekonywaniu. Jest to
podstawowy warunek przygotowania osadzonych do rozwiązywania
konfliktów metodami pozasiłowymi.
Konflikty rozwiązuje się też metodami ruchowymi. Polegają one
na ucieczce lub uniku. Funkcjonariusz więzienny powinien stosować
przymus ale robić to sprawnie i bez tworzenia dodatkowych
dolegliwości skazanemu. Do podstawowych zachowań obronnych
funkcjonariusza należy np. krępowanie ruchów przeciwnika. Personel
więzienny w wypadku dużego zagrożenia może stosować środki
przymusu bezpośredniego a nawet broń palną.
Metody słowno-ruchowe stanowią zbiór sposobów działania
w połączeniu metod słownych i ruchowych np. stosuje się je przy
negocjacjach z terrorystą żądającym uwolnienia. Funkcjonariusze
obok umiejętności komunikacyjnych powinni korzystać ze swego
przygotowania sprawnościowego. Pracownik więzienia powinien
zachowywać
się
jednak
etycznie
np.
przy
chwytach
obezwładniających na tyle, by opanować agresję. Nie powinien
nadużywać swojej przewagi i winien respektować zasady
humanitaryzmu.
Niekiedy w więzieniach dochodzi do buntu, jest to tzw. eskalacja
konfliktu. Powinno się dzielić przyczyny wywołujące bunt, na te które
wywołują predyspozycje do buntu oraz te które wyzwalają bunt. Do
pierwszych tu wymienionych zalicza się np. niskie morale więźniów,
złe żywienie, źle realizowaną politykę zwolnień warunkowych, spory
członków
personelu
więziennego
z
kilkoma
więźniami.
Nagromadzenie tych konfliktów wywołuje bezpośredni bunt ale
potrzebne jest zdarzenie, które go wyzwoli. Bunty przebiegają
w czterech okresach:
- pierwszy charakteryzuje się gwałtowną przemocą i agresją
wobec personelu, demolowaniem pomieszczeń, używaniem
niebezpiecznych przedmiotów. Jest to wynik złego
zorganizowania się personelu;
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- drugi okres charakteryzuje się wyłanianiem przywódców buntu
a personel więzienny organizuje tak siły by nie mógł być
pokonany;
- trzeci okres to poddanie się więźniów; takowe następuje po
pertraktacjach, po użyciu siły lub po zagrożeniu użyciem siły;
- czwarty, to okres wyciągania wniosków, zastanawiania się jak
wzmocnić system ochrony i zmienić pracę wychowawczą.
Oferty resocjalizacyjne- instytucja tzw. indywidualizacji
penitencjarnej i oczekiwania skazanych wobec ofert
Kodeks karny wykonawczy, który wszedł w życie 1.09.1998r.
wprowadził nową instytucję tzw. indywidualizacji penitencjarnej, którą
nazwano „systemy”. Ta nałożyła na wychowawców penitencjarnych
bardzo dużo zadań i czynności. Objęto tym „systemem” tzw.
wykonywanie kary wg. oddziaływania zwykłego, terapeutycznego
i programowego (art.81 k.k.w.). „Systemem” tym objęto tylko 62,1%
wszystkich osadzonych w latach 1998 do 2002, 31,6% osadzonych
objęto systemem zwykłym a 6,3% terapeutycznym. „System” ten od
razu pozbawiony został mocy i skuteczności, z powodu nadmiernego
obciążenia pracą wychowawców penitencjarnych. Wychowawca
z racji obowiązków znajduje się najbliżej skazanego i jest
zobowiązany do utrzymywania z więźniem stałych kontaktów,
motywowania go do realizacji zadań określonych w indywidualnym
programie.47 W „systemie” programowego oddziaływania odbywają
karę skazani młodociani, skazani dorośli, którym przedstawia się
program i muszą oni wyrazić zgodę na współudział w jego
opracowaniu i wykonaniu (art.95 §1 k.k.w.). Zachodzą jednak
problemy ze zbyt dużymi grupami wychowawczymi a te są związane

47
Powołując się na Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2002r. w sprawie
sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.
U. Nr58, poz.537, §7 ust.2 pkt.10 Rozporządzenia). Dane przytacza A. Nawój: Problemy realizacji
systemu programowego oddziaływania. W: W. Ambrozik i P. Stępniak (red.): Służba więzienna wobec
problemów resocjalizacji penitencjarnej, op. cit., s. 341
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z przeludnieniem więzień i z dodatkowym obciążeniem pracą
wychowawców.48
O trwałości rezultatów wychowawczych decyduje motywacja
skazanych. Warto zwrócić uwagę, że taka motywacja może mieć
charakter instrumentalny, ponieważ naturą więźniów jest
instrumentalne podejście do każdej sytuacji, która łagodzi skutki
izolacji więziennej. Recydywiści w 98,6% wybierają „system”
programowego oddziaływania po to by uzyskać łatwiej przepustkę
lub widzenie poza terenem więzienia. Osoby, które odbywają karę
pierwszy raz liczą na łatwiejsze uzyskanie warunkowego zwolnienia
z odbywania reszty kary. Młodociani wiążą ten „system” z nadzieją
na wejście w „system przepustowy”. Gotowość zmiany swojego
dotychczasowego życia wykazują zatem osoby odbywające karę po
raz pierwszy. Z reguły recydywiści traktują system jako przepustkę
do odbywania kary w zakładzie typu półotwartego. Większość
skazanych, przystępując do „systemu”, ma na celu osiągnięcie
własnych korzyści szukając jednocześnie gotowych efektów pracy
wychowawcy z którego czerpią korzyści.49
Skazani jeśli rezygnują z systemu programowego to dlatego,
że nie otrzymali konkretnych korzyści, jakich oczekiwali, czyli zgody
na przepustki, odmowy warunkowego przedterminowego zwolnienia,
nie otrzymali pracy. Jest to tzw. grupa, która nie ma nic do stracenia.
Druga grupa rezygnująca to więźniowie „grypsujący”, którzy uznali,
że uczestnictwo w tym „systemie” oznacza współpracę
z administracją więzienia. Konsekwencją dla więźnia z rezygnacji
z indywidualnego „systemu” jest przeniesienie go do „systemu”
zwykłego (art.95 §3 k.k.w.), co wiąże się ze zmianą limitu przepustek
(art.91 pkt.7 i art.92 pkt.9 k.k.w.). Skazani dorośli pierwszy raz nigdy
nie byli przenoszeni do „systemu” zwykłego, czyniło się ten zabieg
48
Grypsujący- to osoba zgadzająca się na całkowite przestrzeganie wartości, norm, wzorów
zachowania i sposobów porozumiewania się więźniów- to obowiązujące przepisy hierarchiczne i
niejawne. zob. M. Szaszkiewicz: Tajemnice grypserki. Wyd. Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków
1997, s. 12-15
49
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niezwykle rzadko. Wychowawca winien weryfikować oceny postępów
skazanego w „systemie” (art.95 §3 k.k.w.; §14 ust.4 rozporządzenia
i §60 ust.2 regulaminu). Kontrola ma na celu wpływać mobilizująco
i aktywizująco na osadzonych. Aktywizacja wpływa pozytywnie na
więźniów, zmusza ich do aktywności, pobudza ich świadomość,
że są rozliczani z zadań zawartych w „systemie”, mogą liczyć na
bieżące
korzyści,
czyli
nagrody,
przepustki,
warunkowe
przedterminowe zwolnienia, mogą zabiegać o lepsze warunki
odbywania kary, mają świadomość, że ten program daje im
pozytywną prognozę kryminologiczno-społeczną.50
Ten system wychowawczy przejęliśmy z Anglii już w 1995r..51
Nie wszyscy skazani wiedzą o możliwości skorzystania z porad
kuratora penitencjarnego mimo, że mówią o tym wychowawcy, inni
skazani i widnieją ogłoszenia na tablicy. Są to jednak osoby z bardzo
małymi wyrokami. Według badań kontakt z kuratorem ma 1/3
więźniów a personel więzienny jest bardzo życzliwy dla tych, którzy
chcą nawiązać kontakt z kuratorem. Niestety, w niektórych zakładach
karnych przypada jeden kurator na 400 osób i nie wszyscy mogą
skorzystać z jego usług.52 Kuratorzy poświęcają więcej czasu
osobom skazanym, które wychodzą po 6 miesiącach na wolność.
Przeprowadzają rozmowy, spotykają się z rodziną więźnia oraz
instytucjami świadczącymi pomoc skazanemu na wolności. Wielu
skazanych (ok. 20%) rezygnuje z kontaktu z kuratorem, który nie
może mu nic załatwić. Jeśli więźniowie zgłaszają się do kuratora,
to często po to, „by pogadać” (prawie 1/3) z osobą z innego świata,
ludzi wolnych, ponieważ kurator mu nie zagrozi, może wyjaśnić wiele
problemów np. jak wrócić do rodziny, jak załatwić sprawy
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Opublikowany W: W. Ambrozik i P. Stępniak (red.): Służba więzienna wobec problemów resocjalizacji
penitencjarnej, op. cit., s. 377-388
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na wolności itd..53 Rozmowa taka bardzo często rozwiązuje emocje,
pozwala skazanemu na inne spojrzenie na siebie. Tematy, które
osadzeni podejmują są związane albo z pobytem w zakładzie
karnym lub zaraz po opuszczeniu więzienia. Kurator może dotrzeć
do rodziny, co może pozwoli nawiązać kontakt z tą, po wyjściu
więźnia na wolność. Kurator nie może jednak zmusić rodziny do
kontaktu ze skazanym, jeśli ona tego nie chce, stąd rozgoryczenie,
które panuje wśród ok. 20% więźniów i stwierdzenie, że „kurator nic
nie może”.54 Prawie połowa osadzonych ze swoimi kłopotami udaje
się do wychowawców. Niektórzy skazani chcą, by po wyjściu na
wolność przydzielono im kuratora, po to, by ich dopilnował. Sami
wychowawcy więzienni podkreślają, że instytucja kuratora jest
bardzo potrzebna i oceniają ich pracę bardzo wysoko. Blisko 100%
wychowawców sądzi, że przydatne są materiały zebrane przez
kuratorów, które dotyczą: rozpoznania w rodzinie i oczekiwań rodziny
po przyjściu z więzienia skazanego, opracowania programów
zwolnieniowych,
wniosków
o
przedterminowe
zwolnienie,
o przepustki, organizowanie pomocy po znalezieniu się na wolności
przez więźnia, pomoc w nawiązaniu kontaktu z rodziną, możliwości
adaptacyjnych w życiu na wolności.55 Najmniej osób procentowo
decydowało się na rozmowę w sprawach związanych
ze szkodliwością nadużywania alkoholu (tylko ok. 15%).
Kurator ma pomóc skazanemu w powrocie do społeczeństwa.
Wychowawca pracuje jedynie w zakładzie karnym. Kuratorzy są
cenni ponieważ biorą aktywnie udział w posiedzeniach komisji
penitencjarnych, szczególnie jeśli te rozpatrują sprawy przepustek.
Uznaje się potrzebę pracy kuratorów dla więźnia przez cały okres
jego pobytu penitencjarnego. Zgłoszono postulat, by instytucję
kuratora wprowadzić do k.k.w. oraz zwiększyć liczbę kuratorów,
co usprawniłoby pracę wychowawców. G. B. Szczygieł podkreśla,
53
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że wtedy gdy działał kurator więźniowie wracali z przepustek
w terminie i poprawiały się relacje skazanych z rodziną. Kurator
penitencjarny jest też potrzebny i pomocny kuratorowi zawodowemu,
który więźniem ma opiekować się na wolności. Informacje potrzebne
kuratorowi zawodowemu o więźniu opisuje w swoim artykule
G. Szczygieł.56 Autorka artykułu podkreśla, że kurator penitencjarny
ma dostęp do bardzo wielu informacji, dotyczących osoby skazanej,
a tym samym pozwala na realizowanie „programu zwolnieniowego”,
tak by więźniowi zwolnionemu zaplanować życie i ograniczyć
możliwości powrotu do przestępstwa. Niestety ustawowo nie
ujednolicone są zasady pracy kuratorów penitencjarnych.
Art. 88 §1 i art. 95 §1 k.k.w. zapisują zasadę o odbywaniu kary
przez młodocianych w zakładach typu półotwartego. Młodociani,
to osoby, które nie ukończyły 24 roku życia, niekiedy też dorośli
skazani pierwszy raz, wyróżniający się dobra postawą mogą karę
odbywać tam za swoją zgodą, też dorośli skazani w uzasadnionych
przypadkach,
którzy
kontynuują
proces
wychowawczy
w indywidualnym programie. Każda praca ze skazanymi
młodocianymi, których jest ok. 9% regulowana jest i rozpatrywana
indywidualnie przez Komisję Penitencjarną. Niestety w takiej grupie
skazanych są już osoby wysoce zdemoralizowane, co utrudnia pracę
w programie przymusowego oddziaływania. To oni przy okazji
demoralizują młodych w małym stopniu zdemoralizowania.
Wielu funkcjonariuszy więziennych, też i wychowawców uważa,
że resocjalizacja w zakładach karnych zamkniętych jest bardzo
trudna, jeśli w ogóle możliwa. Młodociani w Polsce odbywają karę w
30 oddziałach zamkniętych i w bardzo przeludnionych. Na
młodocianych więźniów powinna oddziaływać praca, nauka,
działalność kulturalno-oświatowa, społeczna, wychowanie fizyczne,
56
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zajęcia sportowe, nagradzanie i karanie. K. Setla w artykule „Skazani
młodociani w zakładach karnych typu zamkniętego” zwraca uwagę
na to, że młodociani odmawiają podjęcia pracy z różnych powodów
(norm podkulturowych, nie chcą pracować- „praca jest dla frajerów”,
oferowana praca im nie odpowiada, jest za trudna, za mało płatna
itd.). Oferowana praca i to dla mniejszości, jest mało atrakcyjna
i mało płatna oraz nie spełnia funkcji resocjalizacyjnych.57 Funkcji
resocjalizacyjnych nie spełnia też do końca przymusowe nauczanie
na poziomie podstawowym, ponadpodstawowym i zawodowym,
ponieważ pozbawione jest nowoczesnych form nauczania, np. pracy
na komputerach, zajęć w grupach itd. Bardzo ważne wychowawczo
są kontakty osadzonych ze światem zewnętrznym. Tych nie jest
jednak wiele (korespondencja, paczki, widzenia). Widzenia z rodziną,
oczekiwane przez więźniów, niestety odbywają się pod okiem
funkcjonariusza- nie ma swobody w rozmowie. Nawet katolicka Msza
św. (największe zgromadzenie więźniów) dodatkowo jest
zabezpieczana. Osadzeni otrzymują paczki żywieniowe od rodziny,
ale nie wszyscy. To świadczy o dobrym kontakcie z rodzinami, ale ci
wszyscy uważani są za tzw. „dobrze stojących”, zaś biedni
więźniowie oddają swoje talony na paczki papierosów bogatym,
ponieważ papierosów nie wolno przesyłać. Zorganizowanie
najprostszych zajęć np. turnieju tenisa stołowego napotyka na
trudności. W zakładach karnych najbardziej dba się o to by zapewnić
skazanym bezpieczeństwo. Wiele zajęć jest organizowanych z góry,
w dobranych grupach. W zajęciach uczestniczy niewielka grupa
więźniów. Zdarzają się wyjątkowe zakłady karne np. w Nysie, które
organizują regularnie zajęcia kulturalno-sportowe. Należałoby
w wielu przypadkach zmienić wychodzącemu z więzienia
środowisko, bo inaczej często wraca do pierwotnego.58
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Wśród młodocianych pozytywna resocjalizacja może odbywać
się przez sport. Sport jest tą dziedziną, która jest najbardziej
popularna i lubiana, nawet wtedy, gdy w turniejach sportowych
uczestniczą funkcjonariusze więzienni i klerycy z seminarium. Na
takie turnieje funkcjonariusze muszą niestety poświęcać swój wolny
czas i cały wolny dzień. W normalnych godzinach pracy
wychowawcom brak czasu, ponieważ poświęcają go na pracę
administracyjną. Panuje ogromna biurokracja. Wychowawcy muszą
wszystko zapisywać, a na rozmowę ze skazanymi mówią „nawet
godzinę trudno znaleźć w ciągu dnia”. Więźniom proponuje się w
ramach uprawiania sportu zwykle tenisa stołowego, rzadko piłkę
nożną, powszechnie pozostaje resocjalizacja za pomocą telewizora,
szczególnie zimą, przy czym popularne jest oglądanie filmów
naszpikowanych przemocą i gwałtem. W procesie resocjalizacyjnym
kary i nagrody powinny odgrywać rolę pozytywną. Czy umożliwia to
katalog kar i nagród i czy spełnia oczekiwania skazanych. Wątpliwa
wydaje się kara zakazu otrzymywania przez trzy miesiące paczek
z żywnością, zaś w katalogu nagród nie ma nagrody w postaci
możliwości otrzymywania dodatkowej paczki żywnościowej. Nie
wszyscy więźniowie paczki otrzymują. Czy zatem taka kara jest
zasadna? K. Setla dostrzega, że „podobnie jest z możliwością
podwyższania lub obniżania części wynagrodzenia za pracę”.59
Więzień nie powinien wyjść z zakładu karnego gorszy niż wtedy
kiedy do niego trafił. Tak jednak nie jest. Skazany nic z siebie nie
musi dać. Przepisy prawa penitencjarnego dają gwarancję
otrzymywanych należności, beztroskie więzienne życie nie
przygotowuje do samodzielnego życia na wolności, a główne zabiegi
wychowawcze skupiają się na udzieleniu pomocy skazanemu po
wyjściu. Władze i społeczności lokalne nie są przygotowane do
kierowania losem opuszczających więzienie. Kuratorów jest zbyt
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mało a kuratorzy społeczni też niewiele mogą. Sądy robią swoje,
więzienie swoje a system resocjalizacji ma nikłe osiągnięcia.
Pozytywne możliwości resocjalizacji w dojściu do pełnej
readaptacji społecznej
Każdy skazany ma prawo wrócić do społeczeństwa
i przestrzegać obowiązującego prawa w tym, ale z własnej woli. By to
było możliwe, prawo nakazuje pomóc skazanemu w tym procesie
podczas jego pobytu w zakładzie karnym. Więzień wówczas
powinien nauczyć się jak należy korzystać ze swoich praw,
jednocześnie nie naruszając praw pozostałych skazanych
i personelu. Najbliższe otoczenie więźnia, a tym jest rodzina dla
większości stanowiła i stanowi oparcie psychiczne u podłoża, którego
leżą relacje uczuciowe. To rodzina i kontakty z nią utrzymywane
w więzieniu pozwalają na jakąkolwiek readaptację po uzyskaniu
wolności. Kontakty te jednak ograniczone są nie tylko barierami
prawnymi,
regulującymi
widzenia,
ich
ilość
i
długość,
korespondencję, pomoc materialną ale też warunkami materialnymi
tej rodziny, z której pochodzi więzień. Skazani jednak najbardziej
liczą na „wsparcie psychiczne”, pod którym to pojęciem rozumieją
życzliwą i wyrozumiałą postawę wobec ich sytuacji, lub
współczujący, czynny stosunek rodziców, rodzeństwa, żon, dzieci itd.
Do ich problemów i trudów codzienności. T. Szymanowski podkreśla,
że większość ludzi po wyjściu na wolność ma brak pewności siebie,
jest zagubiona, odczuwa lęk przed odtrąceniem najbliższego
otoczenia, co znajduje odbicie w ankietach recydywistów lub
w opisach w pamiętnikach skazanych.60 Skazani po wyjściu
na wolność oczekują poparcia, zaakceptowania swojej osoby przez
otoczenie, oczekują życzliwego traktowania, nie chcą być
napiętnowani a to zwiększa możliwość ich readaptacji. Badania
T. Szymanowskiego wykazały, że większość rodzin skazanych
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przyjęła tych po wyjściu na wolność z życzliwością i akceptacją oraz
czynnie zauważała ich problemy. „Najbardziej zaangażowały się
matki (akceptacja nie recydywistów wynosi 87% a recydywistów
94%). To matki są najbardziej wierne w uczuciach, nawet
w najgorszych i najtrudniejszych sytuacjach.”61 Niewielki jest procent
więźniów, którzy nie mają dokąd wrócić, nie akceptuje ich
środowisko i to oni potrzebują najwięcej pomocy i życzliwości
od społeczeństwa. Dane procentowe w prowadzonych badaniach
znajdziemy w pracy T. Szymanowskiego.62 W pierwszym okresie
po wyjściu z więzienia mimo wsparcia psychicznego potrzebne jest
wsparcie finansowe, nie wspominając o takiej konieczności wobec
byłych skazanych, którzy nie mają rodzin. Wszystkim wolnym
skazanym należy się pomoc ale wtedy, jeśli zwrócą się do Komisji
Postpenitencjarnej Pomocy Społecznej.63 Jedynie 1/3 zwolnionych
po odbyciu kary może liczyć i liczy na pomoc rodziny; reszta tej nie
ma lub rodzina jest materialnie niewydolna. W trudnej sytuacji
szczególnie są byli skazani, którzy opuszczają więzienie po długim
pobycie, do tego odbywali karę w całkowitej izolacji. W nowszym
systemie przygotowania skazanego do pobytu na wolności, w tzw.
systemie progresywnym, kontakty więźnia z bliskimi osobami
wpisano do programu wychowania, co jest jednym z elementów
wykonywania kary. Akty prawne zabezpieczają też możliwość
kontaktu skazanego z rodziną.64 Zalecane jest (stało się to już
zasadą), by skazany odbywał karę w zakładzie karnym, który
znajduje się możliwie jak najbliżej miejsca zamieszkania rodziny
więźnia.65 Ta zasada umożliwia w razie otrzymania przez
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osadzonego przepustki na częstsze wizyty u rodziny. Zaleca się też
umieszczanie skazanych za lżejsze czyny w zakładach otwartych.
Skazani najczęściej jednak kontaktują się z rodziną i ze
znajomymi poprzez korespondencję. To najtańsza forma kontaktów
obu stron. Art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka gwarantuje
prawo do poszanowania korespondencji, jednak Reguły Minimalne
(reguła 37) wprowadzają nakaz nadzoru nad korespondencja
skazanych. Europejska Konwencja Praw Człowieka precyzuje cele
kontroli korespondencji, wtedy kiedy zagrożone może być
bezpieczeństwo państwa, społeczeństwa, dobrobyt gospodarczy
kraju, ochrona porządku, zdrowia, moralności, praw i wolności innych
oraz wtedy, gdy może dojść do zorganizowania następnego
przestępstwa. Uwzględnia się przy tych prawach stosunki panujące
w danym kraju (państwie). Szczególnej ochronie prawnej podlega
korespondencja skazanego z jego adwokatem. Trybunał Praw
Człowieka dozwala kontrolę tej korespondencji, ale tylko w postaci
otwarcia koperty a nie czytania listu.
Europejskie Reguły Więzienne (reguła 43) wskazują, że należy
umożliwić skazanemu przyjmowanie wizyt jak najczęściej,
przynajmniej w wysokości jednej godziny w tygodniu oraz umożliwić
mu 20 minut czasu na rozmowy telefoniczne. Określone są też
pomieszczenia na wizyty tak, by nie odbiegały wyglądem zbytnio
od warunków przyzwoitych spotkań na wolności. Reguły Minimalne
przewidują w czasie spotkań skazanych z wizytującymi nadzór, ale
bez możliwości słuchania rozmów. Reguły Minimalne oraz
Europejskie Reguły Więzienne nie piszą o problemie tzw. widzeń
intymnych. Te rozwiązywane mogą być jedynie przy wykorzystaniu
przepustek.66 Najbardziej pożądaną rzeczą przez skazanych są
przepustki i te zalecane są przez Komitet Ministrów Rady Europy
i Europejskie Reguły Więzienne w formie nagrody. Przepustki
zalecane są z przyczyn medycznych, edukacyjnych, zawodowych,
66
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rodzinnych jako integralna część programu postępowania
resocjalizującego. Więźniowi można odmówić przepustki, jeśli
nadużył zaufania, należy zawsze informować skazanego
o przyczynach odmowy, od której może się też odwołać.
Reguły Minimalne (reguła 60.2) zalecają, że skazanemu
administracja zakładu karnego ma zapewnić stopniowy powrót do
społeczeństwa w postaci zabezpieczenia środków materialnych
i pracy. Skazani powinni liczyć na porady zarówno ze strony służby
więziennej, jak i pracowników socjalnych oraz instytucji społecznych
funkcjonujących na wolności (reguła 64). Jeszcze podczas
odbywania kary pracownicy socjalni i kuratorzy powinni
współpracować z administracją więzienia w sprawach więźnia i jego
readaptacji społecznej.
Praca warunkiem dobrej readaptacji społecznej
Najbardziej pozytywną rolę w readaptacji społecznej więźnia
spełnia praca. Były skazany znajduje się w towarzystwie personelu
działającego w ramach przyjętego przez społeczeństwa prawa, który
oddziaływuje na niego pozytywnie. Praca zajmuje każdemu
człowiekowi znaczny czas z dnia, człowiek musi samoczynnie
kontrolować swoje postępowania, przy tej okazji może zostać
zaangażowany w inne działania społeczne lub kulturowe. Skazany
do pracy na wolności winien być przygotowany już w zakładzie
karnym- powinien pracować w podobnych warunkach, jak te na
wolności, w podobnym wymiarze czasu i z podobnym
wynagrodzeniem (skazani jednak nie otrzymują pełnego
wynagrodzenia). Osadzeni maja prawo do ubezpieczenia
i odszkodowania za wypadek lub chorobę. Niestety teoria sobie,
a praktyka sobie. Więźniowie wykonują w zakładach karnych tylko
lekkie prace fizyczne, które nie przygotowują ich do zdobycia
kwalifikacji do pracy na wolności. Większości państw, w tym także
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Polski, nie stać na nakłady finansowe, zapewniające zorganizowanie
sensownej pracy dla skazanych wychodzących na wolność.67
„Praca winna mieć charakter twórczy”- to zapis w deklaracjach
i przepisach prawnych- „ma utrwalać nawyk pracy i przygotować
więźnia do każdej pracy”. Jednak zakłady karne z różnych względów
nie mogą przygotować więźniów do pracy bo tej z reguły nie ma.
Skazani wykonują tylko proste prace fizyczne w zakładach karnych
a przez to nie zdobywają jakichkolwiek kwalifikacji do podjęcia pracy
na wolności. Do braku finansów na te cele dochodzi problem braku
kwalifikacji zawodowych skazanych, którzy szkołę ukończyli, często
ok. 15 roku życia i nie pracowali nigdy na wolności. Oczywiście,
w zakładach karnych, zarówno w półotwartych, jak i w otwartych
podejmuje się próby rozwiązania tego problemu. Na wolności szansę
na znalezienie pracy mają tylko więźniowie posiadający kwalifikacje
zawodowe. Dlatego ważne jest w procesie resocjalizacji
wprowadzenie, jeśli to tylko możliwe finansowo, naukę zawodu i to
przed wyjściem skazanego na wolność. Zaleca się prowadzenie
rozmaitych kursów, nagród za naukę zawodu, szczególnie widać to
w krajach Europy Zachodniej. O tym typie resocjalizacji w krajach
Europy Zachodniej obszernie pisze G. B. Szczygieł.68
W Polsce w czasach przed transformacją ustrojową prowadzono
dozór nad więźniami zwolnionymi warunkowo, po to by nie wrócili do
przestępstwa. Starano się tym dopomagać w dojściu do
samodzielnego życia i pełnej readaptacji społecznej. Bardzo wielu
badanych-skazanych po wyjściu na wolność było poddanych opiece
kuratora społecznego (aż 93%). Jednak dozór organizacji
społecznych i różnego rodzaju instytucji był ograniczony prawie do
zera. Skazani (1/3) kontaktowali się z kuratorem około dwóch razy w
miesiącu. 50% badanych kontaktowało się z kuratorem raz na dwa
miesiące lub rzadziej. Kuratorzy udzielali spokojnych rad wobec
67
Ibidem, s. 86-88; o walorach pracy zob. też T. Szymanowski, op. cit., rozdz. VII, s. 191-244- dotyczy
to lat 1980-1989.
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postępowania zwolnionych więźniów, niekiedy traktowali byłych
skazanych obojętnie i niewłaściwie, mówiąc ogólnie niedbale.
Funkcjonowali też kuratorzy, którzy utrzymywali z nimi relacje
bezinteresowne i bardzo ludzkie co podopieczni bardzo sobie cenili.
Autorzy licznych prac na temat społecznej readaptacji skazanych
po wyjściu tych na wolność uważają, że nie należy do instytucji
więziennych (nawet ustawowo) zapewnienie byłym więźniom
pomocy postpenitencjarnej, ale taką powinny zapewniać różne
instytucje i organizacje społeczne specjalnie powołane do tego
celu.69 Skazany obok środków do życia i jednorazowej zapomogi
pieniężnej po wyjściu z zakładu karnego musi gdzieś mieszkać, sam
sobie znaleźć pracę, leczyć się czy też kształcić. Rodzinom
skazanych często pomagał i pomaga kościół, ale brak danych na ten
temat. W latach transformacji społecznej większość bezdomnych
rekrutowała się z ludzi wychodzących z więzień na wolność. Pomoc
tym osobom zapewniały tylko nieliczne organizacje społeczne ( w 5%
Towarzystwo Pomocy im. Adama Chmielowskiego we Wrocławiu
i Warszawie. Też niewystarczająca była pomoc od Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej (PKPS), który był oficjalnie powołaną
organizacją do świadczenia pomocy bezdomnym. W teorii,
w literaturze
naukowej
dostrzegano
konieczność
istnienia
stowarzyszenia typu patronackiego, którego działacze powinni
nawiązywać kontakty ze skazanymi już w czasie odbywania przez
nich kary, by po wyjściu na wolność rozwiązać problemy pracy
i bezdomności. PKPS nie współpracował z kuratorami, nie miał
kontroli nad środkami finansowymi, miał małe kompetencje i niejasne
przepisy, do tego często urzędnicy napotykali na trudności
w załatwianiu spraw. Interesantów przychodziło wielu, ale w stanie
nietrzeźwym. Wówczas, podobnie jak obecnie dla skazanych bardzo
ważna jest pomoc pieniężna (w 80%), żywność, odzież i obuwie
69
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(w 16%), załatwianie mieszkania i pracy (w 10%).70 Wówczas połowa
osób zgłaszających się otrzymywała pracę. Wielu nie znajdowało
pracy z uwagi na kłopoty ze zdrowiem (gruźlica, wrzody żołądka,
choroby kręgosłupa, itd.). Byłym więźniom chorym usiłowano
załatwiać leczenie, kierowano ich na komisję lekarską w celu
uzyskania renty inwalidzkiej, udzielano pomocy w rozwiązywaniu
konfliktów rodzinnych oraz udzielano licznych porad prawnych.
Wszystkie postulaty pomocy ze strony byłych więźniów i oczekiwania
tych niemożliwe były do zrealizowania, podobnie jak dzisiaj. Podjęcie
pracy ma pierwszorzędne znaczenie w procesach readaptacji
społecznej więźniów (art. 67 § 3 k.k.w.), Zarówno w zakładach
karnych, jak i na wolności. Zatrudnienie skazanego powinno mu
umożliwić zdobycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych (także art.
67 § 3 k.k.w.). Skazani moją obowiązek podjęcia pracy, ale ten
ograniczony jest art. 107 § 1 k.k.w., że takiego obowiązku nie mają
skazani z motywacji politycznej, religijnej lub przekonań ideowych,
też z uwagi na zły stan zdrowia, który określa lekarz (art. 121 § 5
k.k.w.). Również komisja penitencjarna może zwolnić skazanego
z obowiązku podjęcia pracy, jeśli więzień uczy się lub są inne ważne
przyczyny (art. 121 § 6 k.k.w.). Od 1988r. co rok liczba procentowo
zatrudnionych malała w zastraszającym tempie.71 Od kilku lat brakuje
pracy dla ludzi wolnych, zatem posiadanie pracy stało się super
przywilejem a nie może być obowiązkiem. Więzień może pracować
w zakładzie karnym lub poza jego terenem, jeśli odbywa karę
w zakładzie półotwartym. Więźniowie, którzy stwarzają szczególne
zagrożenie lub skazani są na dożywocie nie maja takich możliwości.
Zatem tak cenny element jak resocjalizacja przez pracę w polskiej
penitencjarystyce jest niemożliwy do zrealizowania.
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„Probacja” drogą do pełnej readaptacji społecznej
„Probacja” oznacza, że orzeczenie o karze czasowo zawiesza
się lub karę wstrzymuje się. Dotyczy to osób, które maja być
ukarane, ale ich zachowanie rokuje całkowitą poprawę. Na takie
osoby nakłada się określone zobowiązania i dozoruje je kurator.
„Probacja” ma być środkiem alternatywnym wobec kary więzienia.
W niektórych państwach zaskutkowało to wprowadzeniem rozwiązań
prawnych (legislacyjnych). Kary w postaci probacji powinny
dostrzegać sądy, prokuratorzy, policja, funkcjonariusze więzienni, też
społeczeństwo, bo ono ponosi koszty resocjalizacji, która może być
w ten sposób efektywniej prowadzona. Ta efektywność w krajach,
które ją wprowadziły mieści się w granicach 10-20% osób, które już
nie wracają na drogę przestępstwa. W ramach „probacji” prokurator
i sąd może warunkowo umorzyć postępowanie, jeśli jest mała
szkodliwość czynu i są szanse na poprawę sprawcy a ten nie jest
karany za przestępstwo umyślne (zagrożone karą tylko do 3 lat).
Jeśli
obwiniony
z
poszkodowanym
uzgodnił
warunki
zadośćuczynienia a kara za to przewiduje otrzymanie wyroku do 5 lat
sąd może podjąć decyzję i umorzyć postępowanie (art. 66 k.k. § 1-3).
Przy „probacji” wyznaczony jest okres próby od 1 roku do 2 lat, wtedy
następuje uprawomocnienie wyroku. Jeśli wobec skazanego
orzeczona jest kara 2 lat więzienia sąd może zawiesić wykonanie
kary warunkowo i zamienić tę na karę grzywny itd.. W ramach
probacji funkcjonuje jeszcze zwolnienie warunkowe z odbycia reszty
kary, jednak skazany musi odbyć co najmniej połowę kary i to
w ciągu 6 miesięcy. Przestępca taki ma wyznaczony okres próby nie
mniejszy niż 2 lata a nie dłuższy niż 5 lat. W systemie „probacji” sąd
wyznacza kuratora, osobę godna zaufania, stowarzyszenie,
instytucję, która ma sprawować nadzór nad osoba pozostającą na
wolności. „Probacja” dotyczy tez osób skazanych na dożywocie a
okres próby wynosi 10 lat. Instytucją probacyjną jest kara
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zawieszona warunkowo w tzw. trybie złagodzenia szczególnego, jeśli
przestępstwo popełnione było w grupie, a współprzestępca udzielił
informacji na temat tego przestępstwa. „Probację” stosuje się też do
sprawców niepoczytalnych, z częściową poczytalnością i
uzależnionych.72
Podsumowanie
Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego
aresztowania oraz innych środków skutkujących pozbawienie
wolności należy do organów państwowych.73
W nowoczesnym ujęciu mianem polityki penitencjarnej określa
się „ogólny program postępowania ze skazanymi w warunkach
pozbawienia wolności i różnych form jej ścieśnienia oraz z osobami
izolowanymi i nadzorowanymi na innych legalnych podstawach
w ramach zwalczania i profilaktyki przestępczości”.74 Niewątpliwie
istnieją
mankamenty
polskiego
modelu
penitencjarnego
uniemożliwiające
pełną
resocjalizację,
niemniej
dzięki
wyselekcjonowanym metodom resocjalizacyjnym prowadzone
w polskim systemie penitencjarnym można u części więźniów
uzyskać pozytywne możliwości resocjalizacji w dojściu do pełnej
readaptacji społecznej.
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ZAGROŻENIA NATURALNE SPOWODOWANE PRZEZ NATURE,
KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W PORCIE LOTNICZYM
Streszczenie:
W rejonie portu lotniczego może wystąpić wiele zagrożeń. Artykuł
ten został napisany mając na uwadze zagrożenia, jakie mogą być spowodowane
przez mgłę, oblodzenie statków powietrznych lub pasa startowego. Wynika
to z tego, że zagrożenia występujące w porcie lotniczym nie są spowodowane tylko
błędem ludzkim. Sama natura w niektórych momentach stwarza zagrożenia
na które nie mamy wpływu.
Słowa kluczowe: mgła, oblodzenie, pas startowy, port lotniczy.
NATURAL HAZARDS THAT MAY OCCUR AT AN AIRPORT
Summary:
In the area of the airport may occur many risks. This article was written
bearing in mind the risks that may be caused by fog, icing the aircraft or the
runway. This is due to the fact that the hazards that may exist at the airport are not
only caused by human error. The very nature at times pose a risk for which we
have no influence.
Key words: fog, icing, airstrip, airport.
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Wstęp
Port lotniczy jest dużą i złożoną organizacją. Zadaniem portu
lotniczego jest stworzenie dogodnych warunków do obsługiwania
pasażerów jak i towarów, które mają odbyć swoją podróż za pomocą
statków powietrznych. W trakcie prawidłowego funkcjonowania portu
lotniczego mogą pojawiać się zakłócenia spowodowane nie tylko
przez naturę ale również przez człowieka. Pisząc ten artykuł skupiam
się na zagrożeniach spowodowanych przez siły natury
a nie zagrożeniach spowodowanych przez człowieka. W artykule tym
zostaną wymienione cechy charakterystyczne lotniska zwracając
uwagę na bezpieczeństwo i wyszczególnię zagrożenia naturalne,
które swoim oddziaływaniem mogą doprowadzić do sytuacji
kryzysowej w porcie lotniczym.
Budowa portu lotniczego
W celu przybliżenia zagrożeń jakie mogą wystąpić na terenie
portu lotniczego należy omówić budowę lotniska oraz przeznaczenie
portu lotniczego oraz przytoczyć definicję lotniska. Posiłkując
się zapisami ustawy o prawie lotniczym, lotniskiem nazywamy
obszar wydzielony na lądzie, wodzie w całości lub części
i przeznaczony do wykonywania startów, lądowań oraz naziemnego
lub nawodnego ruchu statków powietrznych, wraz ze znajdującymi
się w jego granicach obiektami i urządzeniami budowlanymi
o charakterze stałym, które są wpisane do rejestru lotniska1.
Po wyjaśnieniu pojęcia lotniska należy przybliżyć budowę
infrastruktury portu lotniczego, na którą może składać się wiele
ważnych obiektów oraz urządzeń. Obiekty i urządzenia ze względu
na ich przeznaczenie podlegają szczególnej ochronie, zaliczyć do
nich możemy:
1) Wieżę kontroli lotów.
2) Terminal pasażerski.
1

Ustawa z dnia 2 lipca 2002 roku. Prawo lotnicze, art. 2, pkt 4; (Dz. U. z 2002 r. Nr130, poz 1112).
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3) Terminal bagażowy.
4) Magazyn paliw i smarów.
5) Generatory.
6) Ujęcia wody.
7) Płyty postojowe dla statków powietrznych.
8) Systemy wentylacyjne oraz klimatyzacyjne.
9) Pas startowy oraz drogi kołowania.
10)
Hangary.
Naturalne zagrożenia mogące wystąpić na obszarze portu
lotniczego
Warunki atmosferyczne mają duży wpływ na funkcjonowanie
portu lotniczego. Istotnymi zagrożeniami ze strony przyrody mogą
być:
1) Mgła.
2) Gwałtowne porywy wiatru.
3) Opady śniegu i zamiecie śnieżne.
4) Oblodzenie statków powietrznych i pasa startowego.
5) Przemieszczanie się w powietrzu pyłów wulkanicznych.
Mgła
Mgła jest jednym z najbardziej powszechnych zjawisk
atmosferycznych. Mgła jest to skupienie drobniutkich kropelek wody
w przyziemnej warstwie atmosfery powodujące zmniejszenie
widoczności2.
Charakterystyczna
dla
mgieł
jest
ich
nieprzezroczystość, przez co znacznie ograniczają one widoczność,
nawet do paru metrów3. Jest bardzo niebezpieczna w czasie startów
i lądowań statków powietrznych na wszystkich portach lotniczych.
Z powodu występowania mgły samoloty są odwoływane a starty
ich są opóźnione co ma znaczący wpływ na funkcjonowanie portu
lotniczego. Jest to zjawisko atmosferyczne, które pojawia się nagle
i nie można w żaden sposób stwierdzić, jak długo będzie
2
Sz. Pilecki, Lotnictwo i kosmonautyka, zarys encyklopedyczny, Wydawnictwo Komunikacji i łączności,
Warszawa 1984, s. 297.
3
Meteorologia dla instruktorów spadochronowych i meteorologów grup zabezpieczenia desantowania,
DWLąd. Wewn. 192/2011, Warszawa 2011, s.35
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się utrzymywać. Duże zamglenie sprzyja występowaniu wypadków
i katastrof lotniczych.

Zdjęcie nr 1. Lądujący samolot we mgle.
Źródło:www.google.pl/search?q=lotnisko+we+mgle+zdj%C4%99cie&biw=1280&bih=647&tbm=isch&imgil=D6U
ncZtP2YhrEM%253A%253B9FLvG8u2VL6FQM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwarszawa.wyborcza.pl%2525
2Fwarszawa%25252F1%25252C34889%25252C14773385%25252CMgla_paralizowala_lotnisko_w_Modlinie__Przeki
erowane.html&source=iu&pf=m&fir=D6UncZtP2YhrEM%253A%252C9FLvG8u2VL6FQM%252C_&usg=__qht6XBQFV
yHH7oUM4Ke57byIgf0%3D&ved=0ahUKEwj1qfnOv8jLAhWB-w4KHe0SAoYQyjcIJA&ei=FQvrVrXLFIH3O2liLAI#imgrc=r7z4biW-OytIRM%3A 4.

Oblodzenie statków powietrznych i pasa startowego
Oblodzenie jest to powstawanie powłoki lodowej na powierzchni
statku powietrznego. Zjawisko oblodzenia należy do najbardziej
niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych, które niekorzystnie
działają na statek powietrzny, a nawet w skrajnych przypadkach
oblodzenie może doprowadzić do uszkodzenia samolotu5.
Najgroźniejszymi skutkami wystąpienia oblodzenia są:
1) Niewłaściwe działanie sterów.
2) Pogorszenie właściwości aerodynamicznych.
3) Wzrost masy.
4) Spadek mocy silnika.
5) Pogorszenie widoczności na skutek oszronienia szyb
w samolocie.
4
5

strona www., pobrano 17.03.2016 r.
Sz. Pilecki, Lotnictwo i kosmonautyka, opti cit. s.305
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6) Niewłaściwe wskazania przyrządów.
Gołoledź spotyka się w chmurach zawierających duże
przechłodzone kropelki, które zamarzają po zderzeniu się
z częściami samolotu, wystawionymi pod wiatr; w innych
przypadkach może ona pokryć wszystkie części samolotu, które
są wystawione na działanie przechłodzonego opadu6.
Istnieje kilka rodzajów oblodzenia samolotów i może występować
w kilku postaciach takich jak: lód matowy, lód szklisty oraz szron lub
szadź. Najbardziej narażone na oblodzenie są wtedy stery pionowe
i poziome, układy sterowania, wloty powietrza do silników, śmigła
i szyby kabiny pilotów7.

Zdjęcie 2. Oblodzone skrzydło samolotu w czasie lotu.
Źródło:www.google.pl/search?q=oblodzony+samolot&biw=1280&bih=647&tbm=isch&imgil=ZJSkQ2FyEwSzoM
%253A%253BogyaSvRI8rA_vM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.altair.com.pl%25252Fnews%25252Fvie
w%25253Fnews_id%2525253D5384&source=iu&pf=m&fir=ZJSkQ2FyEwSzoM%253A%252CogyaSvRI8rA_vM%252
C_&usg=__wqps3pbEybuEhNCMKMq3hNprlk%3D&ved=0ahUKEwj27vKnw8jLAhVsIJoKHVsCCbEQyjcIKg&ei=9Q7rV
ragCzA6ATbhKSICw#tbm=isch&q=oblodzony+samolot+podczas+lotu&imgrc=_8.

Oblodzenie nie musi występować na statkach powietrznych.
Oblodzeniu ulega również pas startowy. Oblodzenie pasa startowego
stwarza zagrożenie nie tylko dla startujących statków powietrznych
6

Meteorologia dla instruktorów spadochronowych i meteorologów grup zabezpieczenia desantowania,
DWLąd. Wewn. 192/2011, Warszawa 2011, s.35
7
Sz. Pilecki, Lotnictwo i kosmonautyka, opti cit, s. 305.
8
strona www., pobrano 17.03.2016 r.
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ale również dla lądujących. Oblodzenie pasa startowego występuje
podczas np. marznącego deszczu lub deszczu zlodowaciałego.
Dogodne warunki do zamarzania „na ziemi” powstają, gdy
temperatura powietrza nie przekracza +3ºC i występuje wilgotność
w różnych formach opadów takich jak: deszcz, śnieg lub mgły.

Zdjęcie 3. Oblodzony pas startowy.
Żródło:www.google.pl/search?q=oblodzenie+pasa+startowego+powoduje&biw=1280&bih=645&source=lnms&t
bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjNwbGToubLAhVEWSwKHQZgA3AQ_AUIBigB#imgrc=fTl6SKRB6ylJGM%3A 9.

Bibliografia:
Pilecki Sz., Lotnictwo i kosmonautyka, zarys encyklopedyczny.
Wydawnictwo Komunikacji i łączności, Warszawa 1984.
Meteorologia dla instruktorów spadochronowych i meteorologów
grup zabezpieczenia desantowania, DWLąd. Wewn. 192/2011,
Warszawa 2011.
Ustawa z dnia 2 lipca 2002 roku. Prawo lotnicze, art. 2, pkt. 4;
(Dz. U. z 2002 r. Nr 130, poz. 1112).

9

strona www., pobrano 29.03.2016r.

Agnieszka Hanna NAPIERALSKA, Robert WOŹNIAK,
Łukasz MAŁOLEPSZY
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
ZAGROŻENIA Z SIECI – OBLICZEM PROCESU GLOBALIZACJI
Streszczenie
Internet stanowi element postępu technologicznego, będący niewątpliwie
dobrodziejstwem XXI wieku. Zakupy on-line, przelewy bankowe, poczta
elektroniczna, portale społecznościowe czy inne rozrywki byłyby bez Internetu
niemożliwe. Dla wielu z nas, Internet stanowi kopalnię wiedzy oraz podstawowe
narzędzie pracy. Niestety Internet jest również udogodnieniem dla przestępców,
umożliwiając im pełen wachlarz działań, w poczuciu anonimowości i bezkarności.
Słowa kluczowe: zagrożenia, przestępczość internetowa, sieć, globalizacja,
społeczeństwo informacyjne, system bezpieczeństwa.
THREATS WITH NETWORK-ASPECTS OF GLOBALISATION PROCESS
Summary
Internet is part of technological progress, which is undoubtedly a boon to the
twenty-first century. Shopping on-line, bank transfers, e-mail, social networking and
other entertainment would have been impossible without the Internet. For many of
us, the Internet is a source of knowledge and basic working tool. Unfortunately, the
Internet is also convenient for criminals, allowing them a full range of activities, with
a sense of anonymity and impunity.
Keywords: threats, Internet crime, network, globalization, the information
society, security system.
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Galopujący postęp technologiczny oraz coraz bardziej
powszechna cyfryzacja, stanowią nieodzowny element bieżących
czasów, co niewątpliwie czyni nas społeczeństwem informacyjnym.
Do zadań każdego państwa należy zapewnienie bezpieczeństwa
swym obywatelom, jednak podkreślenia wymaga fakt, iż system
zarządzania bezpieczeństwem, powinien w równym stopniu odnosić
się zarówno do bezpieczeństwa fizycznego jak również
do bezpieczeństwa teleinformatycznego. Bezpieczeństwo istotne jest
w każdej dziedzinie naszego życia, a świadomość o jego istnieniu,
umożliwia nam prawidłowe funkcjonowanie. Rozważając na temat
bezpieczeństwa, wymienić należy jego rodzaje: bezpieczeństwo
narodowe, bezpieczeństwo osobiste, bezpieczeństwo w środkach
transportu czy też bezpieczeństwo w systemach komunikacji
elektronicznej, na którym skupiono się w niniejszym artykule.
Postęp technologiczny oraz wciąż ewoluująca komputeryzacja,
praktycznie każdej dziedziny naszego codziennego życia, przyczyniły
się do znacznego wzrostu wartości informacji. Prawidłowy przepływ
informacji oraz ogólny do niej dostęp, stanowią kryterium należytego
funkcjonowania nie tylko administracji państwowej ale również
wszelkich służb oraz najważniejszych podmiotów każdego państwa.
Podkreślenia wymaga również fakt, iż natychmiastowy i skuteczny
dostęp do wszelkich informacji, nie byłby możliwy bez zastosowania
nowoczesnej technologii oraz systemów teleinformatycznych,
natomiast
bezpieczeństwo
przetwarzania
danych
wymaga
najwyższej jakości tych systemów oraz ich bezpieczeństwa i
niezawodności 1.
Początki Internetu
Pierwszą sieć komputerową- ARPANET uruchomiono w roku
1969. Utworzono ją głownie z zamysłem wykorzystania w ośrodku
1

J. Rychlica, Rola i miejsce służby kontrwywiadu wojskowego w systemie ochrony informacji
niejawnych, (w:) Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych. Materiały IX
Kongresu, Katowice 2013,s.151
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badawczym, współpracującym wówczas z Departamentem Obrony
USA (Pentagonem). Mimo pierwotnych zamierzeń, którymi były
wykorzystanie sieci do celów wojskowych, bardzo szybko zaczęto
posługiwać się Internetem także w celach komunikacyjnych (również
do prywatnych konwersacji). W roku 1983, doszło do rozwarstwienia
ARPANETu. Dokonano jego podziału na dwie części- ARPANET
oraz MILNET. ARPANET przeznaczono do celów naukowych,
natomiast MILNET do ściśle wojskowych. Zapoczątkowało to również
określanie obu sieci (wzajemnie połączonych) terminem INTERNET
(nazwa pochodziła od protokołu IP). Z czasem, nowa nazwa stawała
się coraz bardziej powszechna, natomiast znaczenie ARPANETu
stopniowo traciło na wartości, aż w roku 1990 nastąpił jego całkowity
rozpad2. Filarem Internetu stał się NSFNET lecz jego działalność
przerwano w połowie lat dziewięćdziesiątych, co nastąpiło na skutek
rozwoju prywatnych sieci komercyjnych oraz komunikacyjnych sieci
non-profit. Państwo utraciło wówczas swą władzę nadzorującą,
natomiast odpowiedzialność za monitorowanie konfiguracji
technicznych oraz nadawanie adresów internetowych przejęły
instytucje powstające w latach rozwoju Internetu 3.W tym samym
roku, we wrześniu, uruchomiono również pierwsze internetowe łącze
analogowe w Polsce. Ministerstwo Obrony USA, nadało Instytutowi
Fizyki Jądrowej w Krakowie (jako pierwszemu w Polsce) adres IP,
a nastąpiło to w dniu 19 listopada 4. Mając na celu bardziej
szczegółowy opis początków Internetu, warto cofnąć się do roku
1978.Wizja światowej sieci komunikacyjnej zdeterminowała
informatyków
do
utworzenia
protokołu
przesyłowego,
umożliwiającego transmisję we wszystkich rodzajach sieci.
Opracowano protokół sterowania transmisją, po czym dokonano jego
podziału na dwie części:
2

Witryna internetowa: http://www.wsp.krakow.pl/kbin/bss/hinter/strona2.html
M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007, s.58.
4
Witryna internetowa: http://www.komputerswiat.pl/nowosci/wydarzenia/2011/40/prawdziwy-poczatekinternetu-w-polsce-nieznany-fakt.aspx
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- TCP, protokół komputer-komputer,
- IP, protokół sieciowy.
Utworzony w latach 80-tych protokół TCP/IP stał się regułą
w łączności komputerowej, umożliwiającą transfer danych z dużo
większą prędkością. Kolejnym krokiem umożliwiającym łączność
pomiędzy komputerami, była adaptacja TCP/IP do systemu
operacyjnego, dająca możliwość
dostępu z komputera
do komputera. Opracowany w tym celu system UNIX, został
włączony do użytku w roku 1983, umożliwiając tym samym
utworzenie połączeń sieciowych, działających na znacznie większą
skalę (dzięki połączeniom sieci lokalnych z regionalnymi). Wersja
protokołu UNIX umożliwiła również komunikację komputerów za
pośrednictwem linii telefonicznej, dzięki czemu możliwe stało się
utworzenie forum dyskusyjnego on-line (USENET), które bardzo
szybko stało się systemem konwersacyjnym o bardzo znaczącym
zasięgu. Przedsięwzięcie to zapoczątkowało powstanie kolejnej sieci,
znacznie tańszej i łatwiejszej w obsłudze (FIDONET).
Podstawowym
przeznaczeniem
Internetu
miało
być
zastosowanie go na płaszczyźnie technologicznej, jednak
za największą jego zaletę uznano możliwość komunikacji
za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pomimo znacznego rozwoju
technologicznego oraz edukacji społeczeństwa w tym zakresie,
korzystanie z Internetu sprawiało trudność wielu użytkownikom
jeszcze na początku lat 90-tych. Problem stanowił zarówno dostęp
do informacji jak również ich wyszukiwanie oraz ograniczone
możliwości przesyłu grafiki. Progres technologiczny w tym aspekcie,
umożliwił popularyzację Internetu w społeczeństwie. Utworzono
nowy system sieci globalnej WWW co nastąpiło w Europie w roku
1990. Opracowano również hipertekstowy protokół transferu http,
umożliwiający łączność pomiędzy serwerami internetowymi oraz
przeglądarkami. Ponadto powstał format adresu URL, łączący
informację zapisaną w protokole z danymi adresu komputerowego,
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przechowującego poszukiwane informacje. Pierwsze witryny WWW
były darmowe, powstały dzięki światowym ośrodkom naukowobadawczym. Niebawem cały świat został owładnięty przez Internet,
co było można dostrzec w każdym aspekcie społecznego życia 5.
Globalizacja
Próba analizy zarówno procesów globalizacji jak również jej
negatywnych skutków, wymaga uprzedniego zdefiniowania samego
terminu. W ujęciu społecznym oznacza ona wzrost przepływu dóbr,
transportu, kapitału oraz siły roboczej. Globalizacja to także rozwój
komunikacji i telekomunikacji oraz transfer informacji. Nieodłącznym
elementem globalizacji jest ewolucja społeczna, kulturowa, ustrojowa
oraz polityczna 6.
Początkom globalizacji przypisuje się rewolucję w komunikacji
społecznej, co zawdzięczamy odkryciu czcionki oraz prasy
drukarskiej. Kolejnym jej etapem było powstanie kapitalizmu w XVI
wieku,7 następnie rewolucja przemysłowa jak również dominacja
społeczno-gospodarcza Zachodu w stosunku do reszty świata.
Następny etap globalizacji rozpoczął się zaraz po II Wojnie
Światowej, a jego efektem były porozumienia dotyczące zniesienia
ograniczeń wolnego handlu. Utworzono Światową Organizację
Handlu, której celem było eliminowanie wszelkich przeszkód
w handlu międzynarodowym jak również stwarzanie równorzędnych
szans wymiany handlowej, ze szczególnym uwzględnieniem państw
nisko rozwiniętych oraz rozwijających się 8. W celu redukcji ceł oraz
barier handlowych, zawarto Traktat o Unii Europejskiej oraz
Północnoamerykańskie Porozumienie Wolnego Handlu. 9 W latach
90-tych XX wieku nastąpił znaczny progres w procesie globalizacji.
5

M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007, s.59-63.
Witryna internetowa:https://mfiles.pl/pl/index.php/globalizacja
7
P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005, s.96.
8
Witryna
internetowa:http://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/instytucjeorganizacjemiedzynarodowe/wto-swiatowa-organizacja-handlu/
9
D. Walczak-Duraj, Podstawy współczesnej socjologii, Pabianice 2006, s.263.
6
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Zaobserwowano rozkwit organizacji rządowych oraz pozarządowych
jak również ogromny postęp technologiczny i rozwój Internetu 10.
Analizując globalizację w aspekcie kulturowym, należy podkreślić
iż jej rozwojowi sprzyja nowoczesna technika, gdyż ogromne
znaczenie w jej rozpowszechnianiu odgrywają media elektroniczne.
Istotną rolę w tym przypadku odgrywa również Internet, dzięki
któremu możliwy jest (natychmiastowy) przepływ informacji, bez
względu na strefy czasowe czy przestrzeń geograficzną. W efekcie
globalizacji, coraz mniejsze znaczenie mają granice terytorialne,
natomiast coraz bardziej widoczny staje się zanik barier kulturowych.
Oczywistym jest fakt, że mass media mają znaczący wpływ
na kształtowanie się naszych odczuć czy wiedzy, w związku z czym
uznano je podstawowym czynnikiem globalizowania się zakresu
ludzkiej świadomości 11.
W globalizacji dostrzega się pewien paradoks, gdyż z jednej
strony jest ona czynnikiem jednoczącym, z drugiej zaś
determinantem, który dzieli, zatem ma ona tyle samo zwolenników co
przeciwników. Niewątpliwą zaletą globalizacji jest nieograniczona
możliwość przemieszczania się oraz czerpania korzyści z światowej
kultury, wadą zaś coraz bardziej widoczny podział na grupy
społeczne oraz wykluczenie wielu z tych grup z podstawowego nurtu
rozkwitu ekonomicznego i kulturowego 12.
Społeczeństwo internetowe
Rozważając zagrożenia będące wynikiem globalizacji, należy
zastanowić się nad wpływem Internetu na relacje społeczne. Zdania
w tym temacie są podzielone, a dyskusje dotyczące społecznego
wymiaru Internetu, stanowią element wielu konferencji. Globalizacja
i nieustannie ewoluujące przemiany technologiczne, wywierają wpływ
na relacje społeczne, determinując jednocześnie do zmiany
10

A.Giddnes, Socjologia, Warszawa 2014, s.76.
Witryna internetowa:http://encyklopedia.pwn.pl/Haslo/globalizacja;3905881.html
12
Ibidem
11
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zachowań oraz rezygnacji ze stereotypów. Nasuwa się więc pytanie,
czy Internet ogranicza więzi społeczne czy może przyczynia się do
ich nasilenia 13?
Autor, Howard Rheingold pisze, że Internet tworzy nowoczesne
wspólnoty wirtualne, grupujące społeczność o wspólnych
zainteresowaniach i podobnych wartościach. Ponadto twierdzi on, że
znajomości on-line, bardzo często z biegiem czasu przybierają
realną formę 14. Społeczeństwo internetowe można podzielić na trzy
wirtualne grupy:
- grupę osób, które znają się osobiście lecz kontaktują się
między sobą wirtualnie (np. wymieniając w ten sposób
informacje),
- grupę ludzi nie znających się w rzeczywistości (osoby te mogą
spotkać się w realnym świecie w kolejnym etapie znajomości)
lecz kontaktujących się ze sobą ze wzglądu na wspólne
zainteresowania lub poglądy,
- grupę osób, które poszukują w Internecie jedynie możliwości
wirtualnego łączenia się z innymi osobami.
Różnica pomiędzy realnymi a wirtualnymi interakcjami
międzyludzkimi, polega przede wszystkim na możliwości
kształtowania ich według własnych upodobań oraz możliwości
zrezygnowania
z
nich
za
pomocą
jednego
kliknięcia.
Cyberprzestrzeń umożliwia nam wcielenie się w niemal każdą postać
oraz nadawanie tej postaci różnych cech (wyglądu, narodowości,
płci, stanu cywilnego) według własnych upodobań 15.
Agresja w Internecie
Wciąż powiększający się zasięg Internetu, w znaczny sposób
przyczynia się do wzrostu potencjalnych zagrożeń sieciowych.
Jednym z zagrożeń czyhających po drugiej stronie monitora jest
agresja w sieci, którą determinują poniższe czynniki:
13

Witryna internetowa:www.pg.gda.pl
M. Castells, Społeczeństwo… op. cit., s.362.
15
Witryna internetowa:www.pg.gda.pl

14
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- - anonimowość,
- - poczucie siły,
- - niewłaściwa interpretacja komunikatów przesyłanych drogą
elektroniczną,
- - traktowanie sieci jako narzędzia umożliwiającego osiągniecia
korzyści z nękania, szantażowania, ośmieszania czy
zastraszania (cyberbulling) 16.
Niewątpliwie najczęstszym czynnikiem zachęcającym do agresji
internetowej jest poczucie anonimowości, a co za tym idzie
– bezkarności. Świadomość anonimowości pozwala nam wyrażać
własne odczucia, myśli, opinie. Dodaje odwagi do własnego zdania
na każdy temat, w szczególności gdy jest on kontrowersyjny.
Niektórzy Internauci są przekonani, iż anonimowe serfowanie
w sieci umożliwia im pełną swobodę działania, bez ponoszenia
jakichkolwiek konsekwencji za swoje czyny. Nie wszyscy
użytkownicy Internetu mają też świadomość, że każde połączenie
z serwerem pozostawia po sobie ślad w postaci zapisu adresu IP
używanego komputera, nazwy i wersji przeglądarki internetowej czy
systemu operacyjnego, a dostawca usług internetowych
zobowiązany jest do przechowywania informacji dotyczących
użytkowników, którym dany adres IP został przydzielony 17.
W sytuacji podejrzenia o popełnienie czynu zabronionego, organy
ścigania uprawnione są do żądania udzielenia informacji
dotyczących użytkownika będącego potencjalnym sprawcą
przestępstwa. 18
Do najczęściej odnotowanych form elektronicznej agresji, należą:
- kradzieże cudzej tożsamości (podszywanie się pod inna
osobę),
- tworzenie witryn internetowych zmierzających do ośmieszania
lub poniżania,
- upowszechnianie i powielanie kompromitujących wiadomości,
16

Witryna internetowa:http://www.heuristic.pl/blog/internet/Cyber-przemoc-czyli-agresja-w-Internecieskad-sie-bierze;211.html
17
Witryna internetowa: http://browserspy.dk/
18
Witryna internetowa:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anonimowo%C5%9B%C4%87#Anonimowo.C5.9B.C4.87_w_Internecie
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- gromadzenie informacji na temat danej osoby, zmierzając do
ich użycia w celu skompromitowania tej osoby lub szantażu.
Zagrożenia
Dokonując analizy zagrożeń sieciowych, należy dokonać ich
podziału na dwie grupy. Grupę pierwszą stanowią zamierzone
działania nieuprawnionego użytkownika, natomiast grupę drugąwszelkie zagrożenia będące wynikiem działań nie zamierzonych
(przypadkowych). Wskazać tu należy awarie sprzętu, nieumyślne
działania użytkowników, braki zasilania oraz inne czynniki
zewnętrzne (woda, ogień, trzęsienie ziemi). Bez względu na to do
jakiej grupy zakwalifikujemy dane zagrożenia, każde z nich może być
tragiczne w skutkach 19.
Największe zagrożenie w aspekcie bezpieczeństwa systemów
stanowią jednak incydenty będące efektem działań człowieka. Mowa
tu o nielegalnym dostępie do systemów,
niszczeniu danych,
celowym obniżaniu poziomu bezpieczeństwa, infekowaniu wirusami
czy podsłuchu 20.
Analizujący problem, A.D. Russel oraz G.T. Gangemi doszli do
konkluzji, iż istnieją dwie kategorie zagrożeń osobowych, a określili je
jako zewnętrzne oraz wewnętrzne. Zagrożenie zewnętrzne stanowią
terroryści, agenci wywiadu gospodarczego, kryminaliści oraz hakerzy
natomiast zagrożenia wewnętrzne przypisano pracownikom oraz
byłym pracownikom, stażystom, klientom, dostawcom
oraz
21
konsultantom .
Reagowanie na incydenty
W
obliczu
współczesnych
zagrożeń,
bezpieczeństwo
cyberprzestrzeni należy do jednych z nadrzędnych zadań
strategicznych w aspekcie bezpieczeństwa państwa. Aktualnie
19

J.Stokłosa, T.Bilski, T.Pankowski, Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych, Warszawa
2001, s.18.
20
Ibidem, s.19.
21
D.Russel, G.T.Dangemi, Computer Security Basics, Sebastopol 1991, s.19.
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obowiązujące ustawy, dotyczące bezpieczeństwa cybernetycznego,
nie zapewniają zadowalającego systemu ochronnego. Zawarte w
nich zapisy, określają jedynie sposób reakcji państwa w sytuacji
zagrożeń cybernetycznych, determinujących do wprowadzenia stanu
nadzwyczajnego. Konieczne jest zatem podjęcie odpowiednich
kroków w kierunku innowacyjności dotyczącej ochrony systemów
informacji.22
W walce z przestępstwami komputerowymi, uruchomiono między
innymi SYSTEM REAGOWANIA NA INCYDENTY KOMPUTEROWE
(RON), który realizuje swe zadania w aspekcie koordynacji procesów
prewencyjnych. Ponadto zajmuje się lokalizowaniem incydentów
komputerowych dotyczących systemów i sieci teleinformatycznych
resortu obrony narodowej oraz reagowaniem na nie. Adekwatnie do
założeń NATO, SYSTEM REAGOWANIA NA INCYDENTY
KOMPUTEROWE RADY OBRONY NARODOWEJ składa się z
trójpoziomowej struktury:
- Poziom I –Centrum Koordynacyjne Systemu Reagowania na
Incydenty Komputerowe,
- Poziom II – Centrum Wsparcia Koordynacyjnego Systemu
Reagowania na Incydenty Komputerowe (powołane do
realizacji zadań adekwatnych do działań zespołów CERT23),
- Poziom III – Kierownicy komórek organizacyjnych oraz
systemów teleinformatycznych jednostek RON 24.
- Kluczowymi zadaniami SRnIK są:
- kontrola reagowania na incydenty komputerowe,
- analiza zdarzeń i incydentów,
- prowadzenie działań prewencyjnych oraz uświadamianie
użytkowników
sieci
w
zakresie
bezpieczeństwa
teleinformatycznego.
System Reagowania na Incydenty Komputerowe realizuje swe
zadania przy współpracy z jednostkami oraz komórkami
22

D. Mąka, Czy możemy mówić o innowacyjności w ochronie informacji niejawnych? Jak chronimy
nasze najważniejsze wartości informacyjne? [w:] Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych
osobowych. Materiały IX Kongresu, Katowice 2013, s.104.
23
CERT (Computer Emergency Response Team)-Zespół powołany do zwalczania naruszeń
bezpieczeństwa w Internecie.
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organizacyjnymi Resortu Obrony Narodowej jak również z innymi
organizacjami poza resortowymi 25.
W walce z incydentami komputerowymi, bardzo ważną rolę pełni
również Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe
(CERT.GOV.PL), który działa pod auspicjami Departamentu
Bezpieczeństwa Teleinformatycznego. Jego rolą jest szerzenie
zakresu kompetencji jednostek organizacyjnych administracji
publicznej RP w zakresie ochrony cyberprzestrzeni, a w
szczególności infrastruktury krytycznej. Do zakresu realizowanych
zadań Zespołu należy:
- formowanie
polityki
w
aspekcie
bezpieczeństwa
cybernetycznego,
- Kontrola współpracy podmiotów odpowiedzialnych za ten
obszar bezpieczeństwa,
- rozpoznawanie i wykrywanie zagrożeń cybernetycznych oraz
profilaktyka w tym aspekcie,
- ścisła współpraca z podmiotami resortowymi oraz instytucjami
i organizacjami państwowymi w obrębie bezpieczeństwa
cybernetycznego,
- reprezentacja Polski na arenie międzynarodowej w aspekcie
współpracy wojskowej wraz z Centrum Koordynacyjnym
Systemu Reagowania na Incydenty Komputerowe RON (I
Poziom),
- kompletowanie informacji na temat bezpieczeństwa oraz
potencjalnych zagrożeń dla teleinformatycznej infrastruktury
krytycznej,
- odpowiadanie
na
incydenty
bezpieczeństwa
teleinformatycznego,
- analiza zaistniałych incydentów,
- tworzenie polityki zabezpieczeń systemów oraz sieci
teleinformatycznych,
- edukacja w aspekcie zagrożeń sieciowych,
- sporządzanie okresowych raportów dotyczących zakresu
bezpieczeństwa teleinformatycznego 26.
24

RON (Rada Obrony Narodowej).
Witryna internetowa: http://srnik.wp.mil.pl/pl/index.html
26
M. Młotek, M. Siedlarz, Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL [w:]
Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warszawa 2011, s.158.
25
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Podsumowanie
Internet stał się niezaprzeczalnym elementem postępu
technologicznego. Dla wielu z nas stanowi podstawowe narzędzie
pracy, komunikacji czy rozrywki, bez którego nie potrafimy
funkcjonować jak dawniej. Zakupy on-line, przelewy bankowe, poczta
elektroniczna, portale społecznościowe czy inne rozrywki osiągalne
za pomocą Internetu, bez wątpienia stanowią dobrodziejstwo XXI
wieku. Nie należy jednak zapominać, że oprócz tych wszystkich
pozytywnych aspektów istnieją też negatywne, bowiem coraz
większe zagrożenie stanowi cyberprzestępczość. Poczucie
anonimowości i bezkarności, daje przestępcom internetowym, coraz
większy wachlarz możliwości, a ich działania, mogą zagrażać
również bezpieczeństwu państwa. W świetle potencjalnych
zagrożeń, bezpieczeństwo cyberprzestrzeni stało się jednym
z nadrzędnych zadań strategicznych wszelkich podmiotów,
organizacji i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszego
kraju.
Uświadomiono
sobie
również
istotę
systemu
teleinformatycznego, a także konieczność jego ochrony oraz jakości.
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Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
ZARYS HISTORYCZNY DZIAŁALNOŚCI WODNEGO OCHOTNICZEGO
POGOTOWIA RATUNKOWEGO W WIELKOPOLSCE
Streszczenie
Niniejszy artykuł przedstawia w zarysie działalność Wielkopolskiego Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ujęte zostały aspekty formalnoprawne
działalności WOPR w kontekście historycznym i współczesnym oraz obszary
działalności.
Słowa kluczowe: Bezpieczeństwo, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
BRIEF HISTORY OF THE VOLUNTEER EMERGENCY WATER RESCUE
IN WIELKOPOLSKA
Summary
This article outlines the activities of the Wielkopolska Volunteer Water Rescue
Service. Formal and legal aspects of WOPR activities were discussed in
a historical and contemporary context and areas of activity.
Keywords: Safety, Volunteer Water Rescue Service
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Rys historyczny ratownictwa wodnego
Idea i konieczność ratowania ludzi „utopionych” pojawiała się
zawsze w historii ludzkości. W różnych narodach, różne stosowano
zabiegi, aby przywrócić funkcje życiowe topielcom. Bardzo wcześnie
zauważono, że zachowanie oddechu jest równoznaczne
z zachowaniem życia. Dlatego też historia sztucznego oddychania
jest o wiele starsza niż historia innych czynności ratowniczych.
Polskim źródłem, uważanym za najstarsze, informacji
o ratowaniu na wodach jest zapis z 1604 roku o ufundowaniu przez
starostę sandomierskiego Hieronima Gostomskiego w Sandomierzu
klasztoru i szpitala. Do obowiązków zakonników owego klasztoru
należało niesienie pomocy ofiarom Wisły. Przy klasztorze
umiejscowiono cmentarz, gdzie grzebane były osoby utopione. Po
zlikwidowaniu klasztoru działalność tę prowadziła katedra
sandomierska aż do lat 30. XX wieku1.
Lata działalności Komisji Edukacji Narodowej2 były okresem,
który wiele wniósł w zakresie upowszechnienia wychowania
fizycznego oraz ratownictwa tonących. W 1775 roku wydano
w Warszawie pierwsze w języku polskim opracowanie o ratowaniu
ludzi. Do wydania tego przewodnika przyczynił się ks. Adam
Czartoryski. W tym samym roku (1775) we Wrocławiu ogłoszono
Edykt względem prędkiego ratowania przez nagłe przypadki
zaginionych w wodzie, albo jakimkolwiek sposobem o utratę życia
przewidzianych osób. Należy zauważyć, że Wrocław terytorialnie
znajdował się z zaborze pruskim, a ów Edykt wydany został w języku
polskim przez króla pruskiego Fryderyka II. Ustawa ta zawierała
rozporządzenia ujęte w paragrafy, które nadawały ratownictwu status
prawny. Między innymi zobowiązywano każdego człowieka
do udzielenia pomocy poszkodowanemu3.
1

I. Tabaczek-Bejster, Działalność Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 1962-1989.
Warszawa 2012
2
Komisja Edukacja Narodowej działała w latach 1773-1794.
3
I. Tabaczek-Bejster, Działalność… op. cit.,
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Pod koniec XVIII wieku w Krakowie powołano do życia
Pogotowie Ratunkowe dla tonących. Rok 1820 upamiętnił się
w historii polskiego ratownictwa wodnego wydawnictwem Nauka
i sztuka pływania autorstwa Karola Hejnica, w której to opisuje
metody holowania ratowanych. W 1839 roku na terenie Królestwa
Polskiego wydano przepisy dopuszczające stosowanie resuscytacji.
W latach 80. XIX wieku w Kaliszu funkcjonowało
kółko wioślarskie prowadzone przez Józefa Radwana, prawnika
i dziennikarza. Była to działalność nielegalna, zabroniona przez
władze carskie, a wszelkie próby jej zalegalizowania kończyły się
fiaskiem. Dopiero w 1984 roku intensywne starania członków kółka
oraz poparcie gubernatora kaliskiego Michała Piotrowicza Daragana
przyniosły zgodę Zarządu Głównego Carskiego Rosyjskiego
Towarzystwa Ratowania Tonących w Petersburgu. Utworzono Okręg
Kaliski, na czele którego stanął Józef Radwan. W tym czasie była to
pierwsza legalnie działająca na ziemiach polskich organizacja
ratownicza. Jak wiadomo, niechęć Polaków do zaborców była
ogromna i dlatego omijano w nazwie organizacji wszelkie słowa
kojarzone z zaborcą („carski”, „rosyjski”) i powszechnie używano
nazwy Kaliskie Towarzystwo Ratowania Tonących. Józef Radwan
przyczynił się do prężnej działalności towarzystwa, które w roku 1898
liczyło 99 członków4. Jak podaje sprawozdanie, w rok po założeniu
organizacja posiadała: „8 łódek różnych typów oraz potrzebną ilość
sprzętu ratunkowego, budżet zaś wynosił 900 rubli”, co stanowiło
pokaźną sumę. Działalność Towarzystwa zyskała w krótkim czasie
uznanie władz w Petersburgu. Jak donosiła Gazeta Kaliska,
za wydawanym przez organizację biuletynem „Ratunek na wodach”,
w Kaliszu przebywał inspektor Oddziału Bałtyckiego Towarzystwa
kapitan I-go stopnia baron Nolken, skierowany przez Zarząd Główny
celem przeprowadzenia rewizji. Kontrolujący wysoko ocenił
działalność miejscowej organizacji, szczególnie umiejętności
4

Ibidem
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ratowników, a Zarząd Główny wyraził władzom kaliskiego okręgu
uznanie za „odpowiedni kierunek działalności”. Wspomniany biuletyn
„Ratunek na wodach” informuje również, że w Kaliszu utworzona
została szkoła pływacka. Donosi także, że rozpoczęto budowę nowej
przystani oraz podkreśla potrzebę dokonania pomiaru głębokości
rzeki Prosny5.
Jak podawał „Dziennik Poznański” z 23.11.1885 roku Magistrat
miasta Poznania ustanowił funkcję ratownika municypalnego, który
miał pełnić dyżur na kąpielisku wyposażonym w czółno i koła
ratunkowe6.
Odzyskanie niepodległości, powstanie polskiego państwa
pozwoliło na utworzenie jednolitych ogólnokrajowych związków
sportowych. W 1922 roku powstał Związek Polskich Związków
Sportowych, który postanowił powołać Polski Związek Pływacki.
W 1926 roku na posiedzeniu Polskiego Związku Pływackiego
powołano Komisję ds. Ratownictwa Wodnego z siedzibą
w Siemianowicach. W 1927 roku Komisja ustanowiła dzień 29
czerwca Dniem Ratownika, w którym to dniu należy organizować
pokazy ratownicze i kursy szkoleniowe. Przewodniczący Komisji
prowadził w 1927 roku jednodniowy kurs ratownictwa na odznakę
PZP, który został zorganizowany przez Warszawski Okręgowy
Związek Pływacki. Jednakże frekwencja była bardzo niska (udział
zgłosiło 12 uczestników) i także późniejsze lata działalności Komisji
ds. Ratownictwa Wodnego nie były znaczące.
W 1937 roku zarząd Polskiego Związku Pływackiego powołał
Referat Ratownictwa w PZP oraz w okręgach PZP. Na wniosek
Referatu powołano Komisję sportowo-Egzaminacyjną, która miała
prowadzić szkolenia i egzaminy na odznaki ratownicze oraz
organizować zawody i mistrzostwa Polski w ratownictwie. Natomiast
zadania Referatu przedstawiały się następująco:
5

Rzeka Prosna [w:] Kalisz w Internecie [online] http://www.infokalisz.internetdsl.pl/historia/prosna.htm
6 J. Ciereszko, K. Wochna, Jerszyński D., D. Gwiazdowski, Dorobek wielkopolskiego ratownictwa
wodnego w 50-lecie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Polsce. Poznań b.d.
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- Organizowanie i rozwój ratownictwa wodnego w Polsce,
- Popularyzowanie i szerzenie idei ratowania tonących wśród
społeczeństwa, a zwłaszcza wśród młodzieży,
- Popieranie i rozpowszechnianie umiejętności ratowania
tonących jako usprawnienia sportowego,
- zrzeszenie wszystkich ratowników, ujednolicenie ich pracy w
klubach, stowarzyszeniach sportowych itd.7
W 1939 roku po wybuchu II wojny światowej wszelkie
stowarzyszenia zawiesiły działalność.
W 1945 roku reaktywowano Polski Związek Pływacki, a w roku
1947 powołano przy PZP Referat Ratownictwa Wodnego. W 1952
roku z inicjatywy Dymitra Bogajewskiego, członka PZP i kierownika
Zakładu Pływania Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
ratowanie tonących wpisano do programu nauczania tejże uczelni.
W kolejnych latach ratownictwo wodne było już wpisane do
programów nauczania wszystkich uczelni Wychowania Fizycznego
w kraju.
W roku 1958 Warszawski Okręgowy Związek Pływacki
przeprowadził kurs dla ratowników wodnych, obejmujący program
realizowany w AWF. Rok później wprowadzone zostały jednolite
legitymacje dla ratowników II i I klasy oraz instruktorów ratownictwa
wodnego. Ujednolicono też programy nauczania. Wydano także
wznowienie pracy M. Witkowskiego Ratowanie tonących.
Pod koniec lat 50. Milicja Obywatelska alarmowała opinię
publiczną informacjami o corocznie zwiększającej się liczbie utonięć,
w tym w większości dzieci i młodzieży. Nastąpiło zapotrzebowanie
na ujednolicenie spraw ratownictwa wodnego, zabezpieczenie
wypoczynku nad wodą, prowadzenie działalności profilaktycznej,
upowszechnienie pływania. Zaczęły powstawać samorzutnie drużyny
ratownicze.

7

I. Tabaczek-Bejster, Działalność… op. cit.,
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Podstawy formalnoprawne działalności WOPR
Organizowanie się ratowników, działaczy sportowych,
popularyzatorów bezpiecznego wypoczynku nad wodą w drużyny
ratownicze było zapotrzebowaniem społecznym na zorganizowanie
całościowe, sformalizowanie problematyki bezpieczeństwa wodnego.
Dotychczas nie rozwiązano w sposób kompleksowy nauki pływania,
budowy kąpielisk, brak było rozwiązań dotyczących bezpiecznego
wypoczynku nad wodami.
11 kwietnia 1962 roku na mocy Zarządzenia nr 74
przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki
powołane zostało do życia Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe8. Działalność prowadzona była na podstawie
tymczasowego regulaminu, który określał zadania organizacji oraz
zasady członkostwa.
Podstawowym celem WOPR było dążenie do zapewnienia
bezpieczeństwa na wodach śródlądowych i morskich przybrzeżnych.
Do podstawowych zadań należało:
- prowadzenie działalności profilaktycznej zmierzającej do
zmniejszenia liczby utonięć,
- niesienie bezinteresownej pomocy tonącym,
- współdziałanie z organami Milicji Obywatelskiej w zakresie
bezpieczeństwa na wodzie,
- propagowanie
konieczności
przestrzegania
przepisów
porządkowych obowiązujących w wodzie,
- kontrola zabezpieczenia w sprzęt ratunkowy wszelkiego
rodzaju na obiektach przywodnych, domaganie się od
instytucji i organizacji posiadających pływalnie, baseny,
kąpieliska, wypożyczalnie sprzętu, względnie prowadzących
działalność
- na wodzie zabezpieczenia obiektów w niezbędne minimum
sprzętu ratunkowego oraz posiadania tego sprzętu w stałej
gotowości do akcji,
- zabezpieczenie imprez wodnych, pokazów i wycieczek w
odpowiednią liczbę ratowników,
8

I. Tabaczek-Bejster, Działalność…, op. cit., s. 27.
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- prowadzenie studiów w zakresie bezpieczeństwa na szlakach
wodnych będących terenem spływów,
- przekonywania społeczeństwa o potrzebie umiejętności
pływania oraz dążenie do umasowienia pływania,
- organizowanie szkolenia ratowników I i II klasy oraz
instruktorów ratownictwa wodnego, podstawowego szkolenia
dla członków Ligi Obrony Kraju i Polskiego Czerwonego
Krzyża oraz instruktaż organizacyjny i porządkowy9.
Członkiem WOPR mógł zostać każdy dorosły obywatel
(ukończone 18 lat), który umiał pływać. Przewidziano również
możliwość tworzenia zespołów młodzieżowych dla 14-18 latków.
Wszelkie ośrodki przywodne zobowiązano do udzielania pomocy
WOPR przez udostępnianie sprzętu pływającego, ratunkowego i
apteczek.
Godłem WOPR ustanowiono równoramienny niebieski krzyż na
złotej kotwicy wpisany w okrąg. Wokół godła jest napis: Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

14 czerwca 1962 roku utworzono Wojewódzką Komisję
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. (…)
Komendantem powstałego WOPR-u został Zasłużony Działacz
Kultury Fizycznej i inspirator ratownictwa Roch Kowalski10.

9

Ibidem, s. 27-28.
Wielkopolskie Ratownictwo Wodne, oprac. zbiór., Poznań 2012.

10
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8 września 1965 roku Przewodniczący Głównego Komitetu
Kultury Fizycznej i Turystyki wydał zarządzenie w sprawie zasad i
trybu wydawania kart pływackich. Ustanowiono:
- powszechną kartę pływacką
- specjalną kartę pływacką
Karty pływackie wydawał Polski Związek Pływacki. Do kontroli
posiadania karty upoważnione były: MO, administracja żeglugowa,
członkowie WOPR, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo
w ośrodkach
nadwodnych,
wynajmujący
statki
turystyczne
i sportowe.
Wielką aktywność działaczy WOPR z terenu Wielkopolski
doceniono, zwołując do Poznania I Ogólnopolski Sejmik WOPR,
który obradował w dniach 6 – 7 listopada 1965 roku. Delegaci11
wojewódzkich komisji WOPR, Głównego Komitetu Kultury Fizycznej
i Turystyki, Wojewódzkich Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki,
instytucji, organizacji zaangażowanych w sprawę bezpieczeństwa
nad i w wodzie zebrali się w Sali Malinowej Pałacu Działyńskich
w Poznaniu. Narady i dyskusje podczas sejmiku zdominował
problem osobowości prawnej WOPR. Działalność wielkopolskiego
WOPR przedstawił Roch Kowalski12 w referacie pt. Z doświadczeń
Wielkopolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Nadmienić należy, że WOPR wielkopolski w połowie lat 60-tych XX
wieku był jednym z najliczniejszych ośrodków i najlepiej działających
w kraju, zdobywając swoją pracą szerokie uznanie na terenie całego
kraju13. Sejmik zaowocował przyjęciem wstępnego programu pracy
organizacyjnej i programów szkolenia ratowników. Przyjęto też
tymczasowy skład władz centralnych WOPR. Z Wielkopolski
we władzach centralnych znaleźli się: Roch Kowalski i Andrzej
Buczyński.
11

Na obrady Sejmiku do Poznania przyjechało 130 delegatów z całej Polski.
Roch Kowalski w tym czasie pełnił funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji WOPR
w Poznaniu.
13
Wielkopolskie Ratownictwo…

12
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Kolejne lata działalności WOPR to opracowanie statutu
i uzyskanie osobowości prawnej, co nastąpiło na mocy decyzji
Urzędu Spraw Wewnętrznych 09 października 1967 roku14. Po
zatwierdzeniu statutu zmieniono Komendę Główną WOPR na Zarząd
Główny. Funkcję prezesa ZG WOPR powierzono Wojciechowi
Płóciennikowi. Po uzyskaniu osobowości prawnej zarządy
wojewódzkie podjęły
intensywną pracę, przede wszystkim
organizacyjną mającą na celu przygotowanie i wydanie niezbędnych
aktów regulujących działalność organizacji. Nawiązano współpracę
z jednostkami zainteresowanymi propagowaniem bezpieczeństwa
nad wodą i w wodzie. Były to: PZU, LOK, PTTK, TKKF, SZS, LZS.
Prowadzono przygotowania do I Krajowego Zjazdu WOPR.
W Wielkopolsce następuje rozwój strukturalny ratownictwa.
Na podstawie nowego statutu w dniu 14 czerwca 1968 roku
Wojewódzka Komisja WOPR przekształca się w Zarząd Wojewódzki.
Dzięki temu Zarząd Wojewódzki WOPR pismem Wydziału Spraw
Wewnętrznych Poznań – Nowe Miasto z dnia 12 lipca 1968 roku
uzyskuje również osobowość prawną. Pierwszą siedzibą Zarządu był
posterunek wodny KW MO w Poznaniu przy ul. Serafitek 2815.
22 grudnia 1968 roku odbył się Wojewódzki Zjazd Delegatów
WOPR w Poznaniu, podczas którego dokonano podsumowania
dotychczasowej działalności oraz wybrano delegatów na I Krajowy
Zjazd WOPR. Wybrano także nowe władze wielkopolskiego WOPR,
z prezesem Rochem Kowalskim.
I Krajowy Zjazd WOPR odbył się 20 kwietnia 1969 roku
w Warszawie. Wybrano nowe władze Zarządu Głównego, z
prezydium w składzie:
- prezes – Romuald Pietraszak,
- Wiceprezes – Zbigniew Cendrowski
- Wiceprezes – Mieczysław Witkowski
- sekretarz generalny – Wojciech Płóciennik
14
15

I. Tabaczek-Bejster, Działalność… op. cit., s. 35.
J. Ciereszko, Dorobek … op. cit.,
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- oraz czterech członków zarządu.
Przy Zarządzie Głównym powołano komisje: rewizyjną,
propagandy i profilaktyki, organizacyjną, szkoleniową, główną
komisję dyscyplinarną16. Podczas Zjazdu ustalono czteroletnią
kadencję i określono cele i zadania organizacji na ten czas.
30 kwietnia 1969 roku podpisano porozumienie pomiędzy
Zarządem Głównym WOPR a Polskim Związkiem Pływackim, na
mocy którego WOPR przejęło wszystkie sprawy związane
z ratownictwem wodnym. Dla tej działalności wprowadzono nowe
programy, instrukcje, regulaminy. Ustalono nowe stopnie ratownicze:
- młodszego ratownika,
- ratownika wodnego,
- starszego ratownika,
- instruktora ratownictwa wodnego,
- instruktora – wykładowcę WOPR.
Pierwsze
samodzielne
jednostki
wojewódzkie
WOPR
zarejestrowano w 1969 roku, w Poznaniu – w 1970 roku.
W sierpniu 1970 roku przedstawiciele WOPR wzięli udział
w kongresie FIS (Międzynarodowa Organizacja Ratownictwa
Wodnego), na którym zdecydowano o przyjęciu WOPR do tej
organizacji od stycznia 1971 roku.
18 listopada 1973 roku w Warszawie odbył się II Krajowy Zjazd
WOPR. Był to rok jubileuszowy – 75-lecie ratownictwa wodnego
w Polsce i 10-lecie istnienia WOPR. Nastąpiło uregulowanie
formalne działalności WOPR wojewódzkich. Wszystkie jednostki
WOPR na poziomie województwa otrzymały osobowość prawną.
Podczas obrad zaakcentowano znaczącą poprawę bezpieczeństwa
nad wodą oraz spadek liczby utonięć podczas ostatniej kadencji
(1969 – 1972).
III Krajowy Zjazd WOPR odbył się w Warszawie 19 marca 1978
roku, roku jubileuszu 80 – lecia ratownictwa wodnego w Polsce.
Minioną kadencję można było uznać za wyjątkowo udaną pod
16

Tabaczek-Bejster, Działalność…, op. cit., s. 36.
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względem pozyskanych zasobów materialnych, które pozwoliły na
rozwinięcie szerokiej działalności szkoleniowej i propagandowej oraz
wyposażenie jednostek w sprzęt ratunkowy. Podczas Zjazdu
wybrano 57 – osobowy zarząd główny. Do prezydium powołano:
- Jana Kramarczuka jako prezesa,
- Wojciecha Babińskiego jako wiceprezesa,
- Mieczysława Majewskiego jako wiceprezesa,
- Mieczysława Tobolskiego jako wiceprezesa,
- Mieczysława Witkowskiego jako wiceprezesa,
- Wojciecha Płóciennika jako sekretarza generalnego,
- Józefa Czajkowskiego jako skarbnika
- dwóch członków
Na mocy Statutu powołano komisje:
- Główną Komisję Szkoleniową
- Główną Komisję Organizacyjną
- Główną Komisję Propagandową
- Główną Komisję Upowszechniania Umiejętności Pływania
- Główną Komisję Weryfikacyjną
- Główną Komisję Dyscyplinarną
- Główną Komisję Rewizyjną
- Komisję Statutową
- Komisję Sprzętową
- Kapitułę Odznaczeń
18 kwietnia 1982 roku odbył się w Warszawie IV Krajowy Zjazd
WOPR. W czasie kadencji 1978 – 1981 nadzór bezpośredni nad
działalnością WOPR sprawował Główny Komitet Kultury Fizycznej
i Sportu, a nad jednostkami terenowymi WOPR – Wydziały Kultury
Fizycznej Sportu i Turystyki Urzędów Wojewódzkich. WOPR
prowadził ścisłą współpracę z Komendą Główną Milicji Obywatelskiej
i terenowymi jednostkami MO, zgodnie z Programem działania MO
i ORMO oraz WOPR w zakresie bezpieczeństwa i porządku na
wodach17.

17

I. Tabaczek-Bejster, Działalność… op. cit., s. 40.
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Rysunek nr 1. Struktura WOPR (1982)
Źródło: I. Tabaczek-Bejster, Działalność wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 1962 – 1989, s. 50.
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V Krajowy Zjazd WOPR odbył się w dniach 11-12 kwietnia 1987
roku. Kadencja po V Zjeździe upłynęła pod znakiem konieczności
pozyskiwania środków finansowych na działalność. Partnerzy,
z którymi dotychczas WOPR współpracował przeżywały regres
i borykały się z problemami finansowymi.
Kolejne Zjazdy odbywały się cyklicznie, a ostatni X Krajowy
Zjazd WOPR obradował w dniach 13-14 kwietnia 2013 roku.
Transformacja ustrojowa w Polsce wymusiła zmiany
w funkcjonowaniu organizacji, związków, stowarzyszeń. W realiach
ustroju demokratycznego działalność organizacji pozarządowych
podlega większej samodzielności niż w czasach Polski Ludowej.
Działalność WOPR także uległa zmianie. Do roku 2012 WOPR
posiadał uprzywilejowaną pozycję w ratownictwie na równi z GOPR
i TOPR, należąc do wyróżnionych specjalistycznych organizacji
ratowniczych18. Na podstawie Ustawy z 18 sierpnia 2011 roku zostały
zrównane wszystkie podmioty wykonujące zadania w zakresie
ratownictwa wodnego19. Na mocy tejże ustawy ustanowione zostało
jedyne uprawnienie – ratownik wodny. WOPR zachował jednak
swoje stopnie ratownicze, które służą jako wewnętrzna hierarchia
organizacji20. Zgodnie z wymienioną Ustawą Ratownictwo wodne
może wykonywać Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz
inne podmioty, jeżeli uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw
wewnętrznych, zwane dalej „podmiotami uprawnionymi do
wykonywania ratownictwa wodnego”21. Aby uzyskać zgodę
ministerialną na prowadzenie ratownictwa wodnego, należy, zgodnie
z Ustawą spełnić następujące warunki:
18
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków
ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń
przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej.
19
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz U. z
2011 r. Nr 208, poz. 1240)
20
Por. Uchwała nr 21/X/2015 Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z
dnia 28 marca 2015 roku w sprawie uchwał i decyzji w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym
21
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz U. z
2011 r. Nr 208, poz. 1240), art. 12. 1.
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1) zapewnienie stanu gotowości do wykonywania ratownictwa
wodnego, poprzez utrzymywanie stałych dyżurów ratowników
wodnych;
2) dysponowanie kadrą ratowników wodnych w liczbie
niezbędnej do zapewnienia stanu gotowości, o którym mowa
w pkt 1;
3) posiadanie siedziby;
4) posiadanie niezbędnego do wykonywania ratownictwa
wodnego sprzętu specjalistycznego oraz środków transportu i
łączności22.
WOPR taką zgodę posiada, a więc może podejmować działania
ratownicze, polegające w szczególności na:
1) przyjęciu zgłoszenia o wypadku lub zagrożeniu;
2) dotarciu na miejsce wypadku z odpowiednim sprzętem
ratunkowym;
3) udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
4) zabezpieczeniu miejsca wypadku lub zagrożenia;
5) ewakuacji osób z miejsca stanowiącego zagrożenie dla życia
lub zdrowia;
6) transporcie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na
niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze
wodnym do miejsca, gdzie jest możliwe podjęcie medycznych
czynności ratunkowych przez jednostki systemu Państwowego
Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1
ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym, po uprzednim uzgodnieniu miejsca przekazania z
dysponentem jednostki systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego;
7) poszukiwaniu osób zaginionych na obszarze wodnym23.
W Ustawie wymieniono także czynności, które mogą wykonywać
podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego:
1) organizują, kierują, koordynują i bezpośrednio prowadzą
działania ratownicze w ramach ratownictwa wodnego, z
zastrzeżeniem ust. 2;
2) prowadzą działalność profilaktyczną i edukacyjną dotyczącą
bezpieczeństwa na obszarach wodnych;
22
23

Ibidem, art. 12. pkt. 2.
Ibidem, art. 13.
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3) prowadzą dokumentację działań ratowniczych, o których
mowa w pkt 1, w tym rejestr działań ratowniczych;
4) ujawniają zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa osób
przebywających na obszarach wodnych;
5) przekazują informację o zagrożeniach, o których mowa w pkt
4, właściwej radzie gminy24.
Działania te WOPR realizuje poprzez pracę drużyn i grup
interwencyjnych podległych jednostkom terenowym, które z kolei
skupione są w jednostki wojewódzkie, podległe Zarządowi
Głównemu WOPR.
Rota ślubowania ratownika ustalona uchwałą Zarządu Głównego
z 05 grudnia 2005 r:
„Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
przyjmuję za swoje godło niebieski krzyż i złotą kotwicę. Ślubuję,
dopóki zdrów będę i sił mi wystarczy, bez względu na warunki:
rzetelnie wypełniać obowiązki ratownika WOPR, ratować osoby,
którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na
wodach, dbać o sprawność i doskonalić umiejętności ratownika
WOPR, wszelką wiedzą i doświadczeniem wytrwale przyczyniać się
do poprawy bezpieczeństwa na polskich wodach.”
.

24

Ibidem, art. 14.
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Rysunek nr 2. Struktura WOPR (2016)
Źródło: http://www.wopr.pl/index.php?option=com_content&view=section&id=9&Itemid=82 [dostęp: 30.03.2016 ]

WOPR w Wielkopolsce, wybrane aspekty
Po wydaniu Zarządzenia nr 74 z datą 11 kwietnia 1962 roku
powołującego Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, już
14 czerwca tegoż roku grupa 12 działaczy ratownictwa wodnego
utworzyła Wojewódzką Komisję WOPR przy Wojewódzkim Komitecie
Kultury Fizycznej i Turystyki. Grupę założycielską stanowili: Bernard
Antkowiak, Henryk Bielicki, Henryk Brodala, Jan Dopierała, Henryk
Flieger, Bronisław Frankowski, Jan Jasiak, Roch Kowalski, Albert
Malinowski, Jan Małecki, Edmund Rewers, Henryk Szydłowski25.
Pierwszą drużynę wyposażoną w łódź motorową powołano przy
25

J. Ciereszko, Dorobek … op. cit.,
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Lidze Obrony Kraju w Kiekrzu. Kolejno powstały drużyny „Rusałka”,
drużyna w Krzyżownikach, kolejno w Chodzieży, Szamotułach,
Obornikach i Krotoszynie.
W 1962 roku w Gazecie Poznańskiej pisano: Ideałem oczywiście
byłoby, gdyby wszyscy obywatele posiedli szlachetną sztukę
utrzymywania się na wodzie. Cudów nie ma i dlatego jeszcze przez
długi czas coraz intensywnej prowadzić trzeba akcję powszechnej
nauki pływania, możliwie największą ilość miejsc nadających się do
kąpieli obsadzić wykwalifikowanymi instruktorami i ratownikami, jak
również czas już chyba najwyższy powołać wreszcie do życia
zorganizowaną społeczną służbę ratowniczą WOPR26.
Jak pisał Tadeusz Olszański27 w artykule Na tropach WOPR28,
organizacja w Wielkopolsce działała prężnie. Zawdzięczać to można
zaangażowanemu kierownictwu z Rochem Kowalskim, opiece
Wojewódzkiego
Komitetu
Kultury
Fizycznej
i
Turystyki,
systematycznej pracy członków. Cyklicznie prowadzono kursy
szkoleniowe, pełniono dyżury w pogotowiu, wprowadzono też Dzień
Ratownika. Działacze wielkopolscy jako pierwsi zalecali organizację
kursów ratowniczych na otwartych wodach. Wielkopolski WOPR
wprowadził też obowiązkowy staż społeczny, który był podstawą do
ubiegania się o przyjęcie na kurs wyższej klasy29.
W latach 60-tych XX wieku bardzo dobrze współpracowało
WOPR z PTTK, część działaczy WOPR wywodziła się właśnie z tego
towarzystwa. W stanicach wodnych PTTK, WOPR przechowywał
swoje pierwsze łodzie ratunkowe. (…) Pierwsze kursy ratowników
wodnych odbywały się również w stanicach wodnych PTTK,
wymieniano doświadczenia na tematy szkoleniowe, ratownicy

26

Alarm trwa, „Gazeta Poznańska” 1962, nr 158 Za: I. Tabaczek-Bejster, Działalność… op. cit.,
Tadeusz Olszański był członkiem – założycielem WOPR, uznawany za „ojca chrzestnego” WOPR.
Za zasługi dla tej organizacji w 1976 roku został członkiem Honorowym WOPR. Z zawodu jest
dziennikarzem specjalizującym się w tematyce sportowej oraz Węgier. Jest tłumaczem literatury
węgierskiej.
28
„Sztandar Młodych” 1965, nr 205.
29
J. Ciereszko, Dorobek … op. cit.
27
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asekurowali spływy kajakowe i inne imprezy nad wodami30.
Poznańscy ratownicy, działacze PTTK prowadzili w Drawnie
Ogólnopolską Szkółkę Kajakową w ramach wczasów PTTK.
Wczasowiczów szkolono z zakresu bezpieczeństwa i asekuracji na
wodzie
oraz
pierwszej
pomocy
przedlekarskiej. Wczasy
organizowane były pod hasłem „Każdy turysta kajakowiec
społecznym ratownikiem”. Począwszy od 1965 roku poznańscy
WOPR –owcy i poznańscy PTTK –owcy organizowali coroczne
karnawałowe spływy kajakowe rzeką Wełną31.
W 1968 roku w porozumieniu z Rejonem Dróg Wodnych (…)
[utworzono grupę liczącą około 70 osób], która patrolowała akweny
i rzeki wielkopolskie a także brała udział w akcjach
przeciwpowodziowych. Można uznać tę grupę za prekursorkę
aktualnie działających Grup Operacyjnych i Grup Interwencyjnych32.
Na przełomie roku 1970/1971 władze wojewódzkie WOPR
zorganizowały w Poznaniu kurs instruktorów ratownictwa.
Uprawnienia otrzymało 14 osób. Kolejną inicjatywą edukacyjną była
organizacja kursu stermotorzysty i żeglarza jachtowego.
Duże znaczenie i prestiż miały V Ogólnopolskie Zawody
w Ratownictwie Wodnym zorganizowane w Poznaniu w dniach
26-27 czerwca 1971 roku. Uczestniczyło w nich 12 żeńskich
i 12 męskich zespołów. Wielkopolska pokazała się z jak najlepszej
strony jako organizator zawodów, ale też jako zwycięzcy w kategorii
męskiej i żeńskiej. Podczas tych zawodów po raz pierwszy użyto
manekinów do holowania. W kolejnych latach Mistrzostwa Polski
w ratownictwie wodnym odbywały się tradycyjnie pod koniec czerwca
każdego roku i były poprzedzane eliminacjami okręgowymi oraz
strefowymi33. Po kilkunastu latach przerwy w organizacji zawodów,
gdy mistrzostwa zorganizowano w 2010 roku w Ostrowcu
30

I. Tabaczek-Bejster, Działalność…, op. cit., s. 34.
Ibidem.
32
J. Ciereszko, Dorobek… op. cit.,
33
Ibidem.
31
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Świętokrzyskim, reprezentacja WOPR wielkopolskiego zdobyła 12
medali. Reprezentanci wielkopolskiego WOPR wielokrotnie wchodzili
w skład Kadry Narodowej na międzynarodowe mistrzostwa
ratownicze34.
W roku 2002 Wielkopolski WOPR otrzymał sztandar. Wręczenie
sztandaru zbiegło się z obchodami 40-lecia istnienia wielkopolskiej
organizacji. Z tej okazji wybito pamiątkowy medal, którym
uhonorowano najbardziej aktywnych działaczy.
Do ważnych wyczynów sportowych WOPR wielkopolskiego
należy zaliczyć przepłynięcie przez Teresę Zarzeczańską kanału La
Manche z Anglii do Francji w 1975 roku. Natomiast Roman
Bartkowiak w 2010 roku przepłynął ciągiem 120 km na rzece Warcie,
osiągając najlepszy wynik światowy.
W roku 2007, będącym rokiem obchodów 45-lecia WOPR ,
Zarząd Główny powierzył Wielkopolsce przeprowadzenie 41.
Mistrzostw Polski w ratownictwie Wodnym. Był to dowód uznania za
wkład wielkopolskich działaczy w tworzenie zrębów i rozwój
organizacji.(…) Zawody odbyły się w Poznaniu w dniach 23-24
czerwca 2007 r. i zakończyły dużym sukcesem organizacyjnym35.
W kolejnych latach zintensyfikowano szkolenia w zakresie
umiejętności ratowników. W latach 2008 – 2012 zorganizowano 9
szkoleń ratowników WOPR województwa Wielkopolskiego. Było to
między innymi:
- Szkolenie Grupy Operacyjnej i Grup Interwencyjnych
- Spotkanie doszkalające instruktorów
- Wojewódzkie szkolenia ratowników
- Szkolenie Drużyn Ratowniczych
Wielkopolskie WOPR posiada także istotny dorobek z zakresu
organizacji akredytowanych centralnych szkoleń specjalistycznych z
zabezpieczenia śródlądowych regat żeglarskich. W okresie 2010 –

34
35

Ibidem.
Wielkopolskie Ratownictwo Wodne, oprac. zbior.
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2011 zainicjowano i zorganizowano siedem szkoleń dla 270
ratowników z województwa wielkopolskiego i kraju36.
WOPR wielkopolski nawiązując do tradycji ratownictwa wodnego
prowadzi stałe działania profilaktyczne, promocji bezpieczeństwa
szeroko
pojętego.
Corocznie
organizowane
są
„Wyspy
Bezpieczeństwa” podczas Targów Żeglarstwa, w szkołach
prowadzona jest edukacja ratownicza, ostatnia pod hasłem
„Bezpieczne lato”. Zauważyć należy także włączanie się Oddziałów
WOPR do działań promujących bezpieczeństwo. Między innymi
WOPR Oddział Miejsko-Powiatowy w Poznaniu, już po raz drugi był
współorganizatorem konkursu wiedzy o bezpieczeństwie dla szkół
ponadgimnazjalnych „Bezpieczeństwo wokół mnie”, organizowanego
przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu.
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CZYNNIK LUDZKI ZAGROŻENIEM DLA BEZPIECZEŃSTWA LOTÓW
Streszczenie
Newralgiczny punkt organizacji lotnictwa cywilnego, jakim jest czynnik ludzki.
Pojęcie aktu bezprawnej ingerencji i terroryzmu jako części niepożądanego
działania człowieka. Model SHELL i Model Jamesa Reasona jako przykład relacji
ludzkich z otoczeniem.
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hijacking, błąd człowieka, konwencja tokijska, haska, kopenhaska, montrealska,
strefa zastrzeżona, akt bezprawnej ingerencji, terroryzm.

HUMAN FACTOR AS THREAT TO FLIGHT SAFETY
Summary
Human Factor as the most critical point of civil aviation. Act of Unlawful
Interference and terrorism as undesirable part of human influence. SHELL and
James Reason models example of human relation with environment.
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„W łańcuchu przyczynowo-skutkowym
należy wzmacniać przede wszystkim człowieka,
jako najsłabsze ogniwo”
Generał broni. pilot Lech Majewski

Wstęp
Historia lotnictwa pokazuje, jak często w katastrofach
i w wypadkach lotniczych spotykany jest błąd człowieka. Coraz
częściej przyczyną incydentów są czynniki wynikające z działania
ludzi odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w zakresie
bezpieczeństwa lotów i obszarów aerodromu. Człowiek przyczynił się
do powstania całego systemu bezpieczeństwa lotów, to on stworzył
pojęcie lotnictwa i bezpieczeństwa. Na przestrzeni lat tworzy
i dopracowuje maszyny, techniki i technologie zapewniające
zabezpieczenia przed różnymi zagrożeniami - zrewolucjonizował
spełnione marzenia o podbojach nieba. A jednak to on w czystej
postaci jest największym problemem, najbardziej newralgicznym
punktem
łańcucha
przyczynowo-skutkowego
w
procesie
powstawania incydentów, wypadków, katastrof w XIX wieku.
„Ze względu na problem jakim jest czynnik ludzki przez lata
opracowuje się przeróżne teorie mające pomóc w osiąganiu
większego i solidnego poziomu bezpieczeństwa, które może być
gwałtownie i niespodziewanie naruszone zarówno przez małe
decyzje jak i niedopatrzenia na całej linii procedur i działań
podejmowanych na terenie aerodromu, a także na pokładach
statków powietrznych. Pomoc ta opiera się głównie na zrozumieniu
przyczyn, których rozmaita ilość wpływa na różnorakość i wielość
koncepcji oraz skryptów mających na celu dopracowanie szkoleń,
kursów przygotowawczych i doszkalających dla pilotów i oraz osób
decyzyjnych a także innych osób mających wpływ na wykonywanie
operacji w obrębie lotniska i statku powietrznego”1.

1

J. Urbańska, Organizacja bezpieczeństwa portów lotniczych w Polsce, Zielona Góra 2014, s. 24.
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Człowiek i jego bagaż
Człowiek nie jest nieomylny, jego działania nie zawsze
są właściwe, a decyzje jakie podejmuje nie zawsze są słuszne.
Jednak wymaga się od niego słuszności w podejmowaniu decyzji
a także nieomylności. Zwłaszcza od pilota, który zasiadając
za sterem samolotu musi mieć „czysty umysł”, musi być niezawodny,
skupiony i w pełni odpowiedzialny za siebie i swoje decyzje a także
za załogę i pasażerów. Tak wielka i złożona odpowiedzialność niesie
za sobą różne konsekwencje. Człowiek wchodzący na pokład
samolotu wnosi ze sobą bagaż pełen negatywnych i pozytywnych
czynników,
których
umiejętne
wykorzystanie
prowadzi
do bezkolizyjnego „lądowania”. W zawartości bagażu znajduje
się np.: stres i przemęczenie. Stres to pewnego rodzaju materiał
upleciony z rożnych nici jakimi są: „błędy wyszkolenia, brak
odpowiedniego doświadczenia, przepracowanie i zmęczenie, sen
w różnych miejscach i w różnym czasie, sytuacje awaryjne, problemy
domowe, żałoba lub rozłąka, problemy finansowe, zagrożenie utratą
pracy, hałas, wibracje, choroby i przeziębienia”2. Wraz z większą
ilością materiału zmniejsza się koncentracja i sprawność pilota
wpływająca na powstawanie błędów. Może dojść wówczas
do
niewłaściwej
interpretacji
informacji,
do
uchybienia
we współdziałaniu załogi. Dodatkowym elementem znajdującym się
w bagażu są cechy osobowe, przydatne (zdolność do szybkiego
podejmowania decyzji, odporność na stres, determinacja, poprawna
ocena ryzyka, charyzma, otwartość na współdziałanie w zespole)
i zakłócające pracę (np. nadmierne ambicje, tendencje
do lekceważenia spraw, zbyt duży temperament, introwertyzm).
Wiedza i doświadczenie to kolejne i najważniejsze elementy
bagażu pilota. Pozwalają one wyeliminować niektóre przyczyny
incydentów prowadzących do katastrofy. Zadaniem człowieka jest
dokonanie właściwego wyboru środków z plecaka podczas lotu
2

R. Markowski, Stres w portach wysokiego ryzyka, woda-ziemia-niebo, Warszawa 2013, s.18.
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i
wyeliminowaniem
zbędnych
elementów
wpływających
na dekoncentrację. Tu pojawia się zjawisko umiejętności
posługiwania się właściwą informacją. Jak powszechnie wiadomo
informacja jest największą i najcenniejszą wartością. W dzisiejszych
czasach jest aż nadmiar informacji a ich nieodpowiednie używanie
prowadzi do tzw. dezinformacji, która jest niebezpieczna zwłaszcza
podczas podejmowania szybkich decyzji. Moim zdaniem, dużym
wyzwaniem dla jednostek doszkalających pilotów, załogi, służby
bezpieczeństwa jest ukształtowanie człowieka w kierunku
perfekcyjnej umiejętności dobierania właściwych informacji
w szybkim tempie. Pozwoli to na wyeliminowanie poniektórych
niechcianych konsekwencji. Szkolenia powinny zawierać również
techniki szybkiego rozpoznania zagrożenia i dokładnej obserwacji.
Jest to niezbędne dzisiaj, w dobie coraz częstszych ataków
terrorystycznych. Odpowiednie zarządzanie załogą to również
umiejętność,
którą
powinno
się
ciągle
kształtować
i doskonalić, ponieważ wiąże się ona z radzeniem sobie
w sytuacjach paniki i zaradności w trudnych sytuacjach. Szybkość
i dokładność to klucz do zapobiegania zagrożeniom. Aby wzmocnić
ogniwo jakim jest człowiek należy bardziej o niego dbać.
Doskonalenie umiejętności, sprawności i gromadzenie niezbędnego
doświadczenia nie wystarczy. Należy zadbać o zdrowie psychiczne
i komfort. Im więcej wymaga się od człowieka tym większe powinno
być zaplecze medyczne a w tym psychologiczne. Ważną rolę
odgrywają tu psycholodzy i psychoterapeuci, którzy pomogą
oddzielić pracę od życia prywatnego.
Przy zgłębianiu problemu ogniwa ludzkiego należy zwrócić
również uwagę wśród jakich komponentów zajmuje ono swoje
miejsce. Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO)
opracowała model składający się z czterech bloków będących
składnikami czynnika ludzkiego. Model ten pozwala zrozumieć

119

jak wiele elementów otoczenia wpływa na człowieka podczas pracy,
a także z iloma zależnościami musi on współgrać.3

Rysunek nr.1
Źródło: http://www.atlasaviation.com/AviationLibrary/FundamentalHumanFactorsConcepts/Fundam10.gif

W modelu wyróżniamy Software, czyli procedury, logistyka,
oprogramowanie- polityka bezpieczeństwa etc. Hardware-maszyny,
systemy, Environment- otoczenie i warunki pracy zarówno fizyczne
jak i organizacyjne, polityczne czy ekonomiczne. Liveware- ludzie.
Aby wyeliminować błędy ludzkie należy utrzymywać ciągłość
i dokładność relacji między tymi czterema obszarami. Gdy dochodzi
nawet do najmniejszego pominięcia, które w danej chwili nie przynosi
żadnych konsekwencji i nie naprawiamy go – w późniejszym czasie
ujawni się ono w postaci jeszcze większego błędu. Charakter tego
zjawiska obrazuje Model Jamesa Reasona, który przyrównuje błędy
i pominięcia do plastrów szwajcarskiego sera i jednocześnie
wskazuje sposób jakim należy się posłużyć do zapobiegania
powstawania wypadków lotniczych.
3

http://aviationknowledge.wikidot.com/aviation:shell-model (dostęp 30.03.2016)
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Słabe strony zasobów ludzkich
Zasoby ludzkie to podstawa lotnictwa, nawet największe
inwestycje w ten kapitał będą opłacalne. Dlatego edukacja,
szkolenia, doskonalenie, praktyka i współpraca podmiotów powinny
być stawiane na pierwszym miejscu w procesie tworzenia
bezpieczeństwa. W wyszukiwaniu słabych stron ludzkich bardzo
pomocne są przeglądy bezpieczeństwa prowadzone przez
Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), które
między innymi wskazują obszary zawodności człowieka. Poniżej
przedstawiono tabelę z przeglądu w 2014 roku.

Rysunek nr 2.
Źródło:https://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/203807_EASA_SAFETY_REVIEW_2014.pdf (dostęp
26.03.2016)

Powyższa tabela przedstawia błędy popełniane podczas
wykonywania procedur i operacji w lotach zarobkowych w dziewięciu
newralgicznych obszarach. Po lewej stronie tabeli zostały zawarte
kwestie bezpieczeństwa, wśród których popełniane są naruszenia
prowadzące do zagrożenia a po prawej, nad nimi – obszary,
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w których występują te „usterki”. Na pierwszym miejscu w tabeli
znajdują się błędy systemowe (np. awarie lub usterki spowodowane
przez działanie człowieka). Występują one prawie we wszystkich
kwestiach: 1) brak wystarczającej świadomości załogi – co robić
w
danej
sytuacji.
2)
niewystarczające
umiejętności
w zarządzaniu załogą oraz zła komunikacja i niewłaściwe
podejmowanie decyzji. 3) niewystarczająca wiedza o urządzeniach
w samolocie i związanymi z nimi procedurami. 4) brak odpowiedniej
obserwacji parametrów lotu, związanej z włączaniem trybu
automatycznego to jedyna „bezbłędna kwestia” 5) osłabienie załogi.
Kolejne miejsce to LOC-I (Loss of control-In flight) – jeden
z najbardziej niebezpiecznych obszarów, ponieważ dotyczy utraty
kontroli podczas lotu. Składa się z wielu pobocznych błędów i jest
najczęstszym obszarem ryzyka, w którym występują wypadki
śmiertelne. Niestety tu uchybienia zdarzają się równie często
w każdej kwestii. Na drugim miejscu w tabeli znajduje się obszar
występowania wszystkich wypadków i poważnych incydentów (SCF).
Jedyny obszar, w którym wyżej wymienione błędy nie występują. Nie
znaczy to jednak, że można zaniechać doszkalania załogi w tym
zakresie, ponieważ dalej jest on klasyfikowany w trzeciej kolejności
spośród tych najbardziej niebezpiecznych. MAC – drugi często
newralgiczny obszar pod względem wysokiego ryzyka wszystkich
wypadków i poważnych incydentów. Osłabienie załogi, brak
wystarczającej świadomości sytuacyjnej, znajomości procedur, złe
współdziałanie załogi i wszystkie inne spośród wymienionych
znajdują się również w tym obszarze. Mac airprox to sytuacja,
w której odległość i położenie samolotów wobec siebie jest zbyt mała
i może powodować naruszenia. Można wywnioskować, że przyczyną
popełniania tych błędów jest brawura i zbytnia pewność siebie.
Runway excursion/abnormal runway contact (RE/ARC) – obszar
wypadkowości
charakteryzujący
się
brakiem
wypadków
śmiertelnych. Jednak występują tu groźne incydenty a naruszenia
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kwestii bezpieczeństwa jest bardzo dużo-według przedstawionej
tabeli. Ground collisions/Ground handling (GCOL/RAMP) kolizje
I wypadki na płycie, jest to czwarty z najbardziej spotykanych, włącza
się w niego sytuacje naruszenia bezpieczeństwa występujące
w okolicach całego lotniska. Moim zdaniem główną przyczyną jest
osłabienie załogi- dekoncentracja. FIRE to sytuacje związane
z pożarami, bardziej spowodowane zapaleniem się danego elementu
samolotu niż paleniem na pokładzie czy w strefach zakazanych.
CFIT (controlled flight into or toward terrain) jest to obszar
dotyczący systemu ostrzegania o zbliżaniu się do powierzchni ziemi.
Jest to system pozwalający na zmniejszeniu ryzyka wypadków
śmiertelnych. Jednakże nadal stwarza on zagrożenie w niektórych
okolicznościach. Dużą rolę odgrywa tu umiejętność posługiwania
się nim, której według EASA brakuje. RI (Runway incursion) czyli
wtargnięcia na pas startowy, to szósty obszar w którym jest możliwe
wystąpienie wszystkich wypadków i groźnych incydentów. Tak jak
w przypadku GCOL/RAMP winię tu dekoncentrację i przemęczenie.
Podsumowując badania europejskiej agencji bezpieczeństwa
w zakresie CAT mogę stwierdzić, że potwierdzają one moje
stanowisko wobec dbałości o zasoby ludzkie. Dodatkowo stwierdzam
zasadność szkoleń w zakresie zarządzania załogą. Motywacją
do przedsięwzięcia może okazać się sposób rekrutacji pracowników
a także oferty pracy uatrakcyjnione dużą ilością zajęć szkoleniowowyjazdowych połączonych z wypoczynkiem. W dobie dzisiejszego
postępu cywilizacyjnego i technologicznego możliwość rozwoju
osobistego w pracy jest cenną wartością, można to wykorzystać.
Bezprawne wtargnięcia do strefy zastrzeżonej – terroryzm
Strefa zastrzeżona to obszar operacyjny lotniska, do którego
mają dostęp osoby upoważnione. Osobami upoważnionymi
są pasażerowie posiadający kartę pokładową, którzy przeszli
kontrolę bezpieczeństwa, a także pracownicy lotniska. Zasady
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ustalania stref są wyznaczone przez ULC tworzący odpowiednie
ustawy
i rozporządzenia, które pozwalają na wyznaczanie tychże obszarów.
” Poprawnie wyznaczone strefy muszą zawierać precyzyjnie
oznaczone obszary ogólnodostępne, krytyczne, operacyjne, oraz
specjalnie wydzielone. Ważne jest, aby były one odpowiednio
oznaczone wraz ze wszystkimi możliwymi przejściami (tj.: przejścia
awaryjne, bramy wjazdowe/wyjazdowe, furty osobowe, przejścia
służbowe, oraz przejścia eksploatacyjne) oraz lokalizacjami punktów
kontroli
bezpieczeństwa
dla
personelu
lotniska,
ciągami
komunikacyjnymi (pasażerskimi i dla personelu), odniesień terminala
itp.”.4 Nieprzestrzeganie zasad grozi konsekwencjami w postaci
mniej lub bardziej groźnych incydentów oraz grzywną dla osoby
łamiącej zasady bezpieczeństwa. Bezprawne wtargnięcie do takiej
strefy nazywa się „aktem bezprawnej ingerencji”. Aktem takiej
ingerencji może być również niepożądane zachowanie takie jak:
przekazanie nieprawidłowej informacji tj. „bomba w samolocie”.
Do takiego incydentu doszło na pokładzie jednego z charterowych
samolotów linii Small Planet lecącego z Warszawy do Hurgady.
Kiedy to pijany pasażer przekazał fałszywą informację o posiadanym
przez niego ładunku wybuchowym. W obecnej niestabilnej sytuacji
w Europie ta informacja była newralgiczna i zmusiła załogę statku
Airbus A320 do uruchomienia procedur a w tym awaryjnego
lądowania w Burgas.
„Pasażer poinformował później załogę, że był to tylko żart,
jednakże dla bezpieczeństwa wszystkich podróżnych rozpoczęto
wszystkie procedury bezpieczeństwa- głosi komunikat Small Planet
Airlines”5. Pasażer został obarczony kosztami trzydziestu tysięcy
euro za swoje niewłaściwe zachowanie. Stosowanie się
do przepisów są istotnie ważne i nie dla tego, że są to koszty.
4

Dz.U.2002, Nr130, poz.1112, Ustawa z dnia 3 lipca 2002 roku, „Prawo lotnicze”, art.2, ust.20.
http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/505959,falszywy-alarm-bombowy-awaryjne-ladowaniepolskiego-samolotu-w-burgas.html ( dostęp 28.03.2016).
5
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Właściwe zachowania pozwalają uniknąć sytuacji, w której może
dojść do zakłócenia bezpieczeństwa (np. podłożenia ładunku
wybuchowego w postaci zaniechanego bagażu) w którym życie
może stracić bardzo dużo osób- pokazały to wydarzenia w Belgii,
gdzie doszło do zamachu na terenie lotniska.
Terroryzm to jedna z form zagrożeń zaliczających się do
czynnika ludzkiego. To zmora dzisiejszych czasów. Do niedawna
ataki terrorystyczne na dużą skalę nie dotyczyły lotniska. Było to
kwestią czasu, którego zabrakło, by udoskonalić kontrolę
i systemy wykrywania tego przestępstwa zanim dojdzie do tragedii,
do której już doszło. Historia terroryzmu sięga lat trzydziestych XX
wieku. Pierwszym przypadkiem było uprowadzenie samolotu przez
peruwiańskich rewolucjonistów w 1930 roku. Pierwszym po wojnie,
był to rok 1948- porwanie samolotu z Macao. Kulminacją i zarazem
rozpoczęciem walki z terroryzmem był atak na World Trade Center.
Jak widać terroryzm tego środka transportu od lat cieszy
się powodzeniem wśród terrorystów. Według T.R Aleksandrowicza
i K. Liedel: „Akt terrorystyczny jest aktem medialnym a immamentną
jego cechą jest opinia publiczna. Aby spełnił swoją rolę musi być
szokujący, ponieważ tylko w ten sposób można przyciągać uwagę
opinii publicznej i wywołać zdatny efekt zastraszenia”6. To łatwy
sposób zabłyśnięcia w mediach, co jest podstawą działań
przestępców. Aby przeciwstawić się i zapobiegać zagrożeniom
podjęto próbę opracowania środków zwalczania tego zjawiska.
Cztery konwencje: Montrealska, Tokijska, Haska i Kopenhaska
to dokumenty, które jako pierwsze poruszyły problem terroryzmu
zapisując jego ramy i znamiona, a każda z nich się uzupełnia.
W konwencji Tokijskiej znajdujemy pierwszy zapis o osobie, która
„znalazła się na pokładzie samolotu bezprawnie i zakłóciła przemocą
lub groźbą użycia przemocy eksploatację statku powietrznego
znajdującego się w locie lub objęła nad nim kontrolę albo ma zamiar
6

T.R. Aleksandrowicz, K. Liedel, Zwalczanie terroryzmu lotniczego, Szczytno 2010, s.29-37.
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dokonać takiego czynu7”. Konwencja Haska jest kontynuacją
i rozwinięciem cech hijackingu: każda osoba znajdująca się
na pokładzie samolotu bezprawnie, przemocą lub groźbą użycia
przemocy lub w każdej innej formie zastraszenia dokonuje
zawładnięcia statkiem powietrznym lub przejęcia nad nim kontroli
albo też usiłuje popełnić taki czyn lub współdziała z osobą, która
popełniła lub usiłuje popełnić taki czyn popełnia przestępstwo”.8
“Konwencja ta rozszerza pojęcie aktów bezprawia na pokładzie
statku powietrznego o użycie przemocy psychicznej lub fizycznej.
Do znamion przemocy dołącza również zawładnięcie pojazdu
latającego wraz ze „skierowaniem go do innego miejsca aniżeli
to, które było przewidziane w jego rozkładzie lotu”.9 Do takiego
zachowania doszło 29 marca bieżącego roku podczas lotu egipskich
linii
lotniczych.
Pasażer
poinformował,
że posiada pas Al.-Shada i zażądał zmianę kursu lotu. Kolokwialnie
rzecz ujmując porwał on samolot, jak podają media zrobił
to z przyczyn osobistych. Jednakże z jakiejkolwiek przyczyny by tego
nie zrobił, jest to wykroczenie określone przez konwencję jako
znamię terroryzmu.
Najbardziej
rozwinięty
katalog
terroryzmu
znajdziemy
w konwencji montrealskiej, która ściśle i szczegółowo określa osoby
i ich zachowania będące wykroczeniem a także sposoby i próby
popełnienia przestępstwa, które należą do kategorii hijackingu.
Szereg aktów prawnych i rozporządzeń stanowi prawo, którego
złamanie grozi karą wysoką w zależności od popełnionego
wykroczenia. Jednakże nie powstrzymuje ono ludzi przed jego
złamaniem i co gorsza stworzeniem realnego zagrożenia dla życia.
Jest to obszar czynnika ludzkiego, na którego nie ma jeszcze
dostatecznego rozwiązania. Nie ma jeszcze odpowiedzi na pytanie:
7

Dz. U. 1971r., Nr 15, poz. 147, Konwencja w sprawie przestępstw i niektórych czynów popełnionych
na pokładzie statków powietrznych, Tokio 1963r, art.11.ust.1
8 Dz. U. 1972, Nr 25, poz. 181, Konwencja o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami
powietrznymi, Haga 1970 , art. 1a,b.
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„Jak skutecznie zwalczyć terroryzm?” Z całą pewnością Europa nie
jest w stanie zwalczyć tego zjawiska w obecnej sytuacji. Moim
zdaniem, powinno zmienić się podejście do problemu. Należy
sięgnąć przede wszystkim do historii, w której podobne sytuacje
miały już miejsce i ich skuteczne zapobieganie dały Europie spokój
aż do XXI wieku.
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