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WSTĘP

Prezentowany zbiór stanowi trzeci numer czasopisma
„Bezpieczeństwo dawniej i dziś. Świat – Europa – Polska”. Numer
otwiera tekst Olgi Baraneckiej zatytułowany „Mechanizmy fiskalne
mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa państwa”. Autorka
ukazuje skuteczność polityki fiskalnej i bezpieczeństwa fiskalnego
państwa na akceptowalnym poziomie jako jeden z głównych
czynników dynamicznego rozwoju gospodarki narodowej. Uważa,
że zrównoważony budżet i racjonalne gospodarowanie zasobami
finansowymi pozwolą rządowi, na skuteczne wypełnianie swoje
funkcji, tworzenie korzystnego otoczenia makroekonomiczne dla
funkcjonowania podmiotów gospodarczych i inwestycji, zapewnienie
odpowiedniego systemu ochrony socjalnej.
Kolejny tekst napisany przez Piotra Błaszyka, zatytułowany
„Wpływ „złego prawa” na aktywność obywateli w zakresie
bezpieczeństwa społecznego, przedstawia przykłady istnienia „złego
prawa” i jego skutki w zakresie bezpieczeństwa społecznego.
Analizuje tematykę obrony koniecznej, zagadnienie prawa do ujęcia
osoby
na
gorącym
uczynku
przestępstwa,
przedstawia
nieskuteczność egzekucji, analizuje nadmierną ochrona tzw. dobra
osobistego sprawców przestępstw i wykroczeń, ukazuje problemy
z ustaleniem tożsamości sprawców szkód w sprawach cywilnych
Iwan Biłosewicz, tekście „Zarządzanie stanem technicznym
wyposażenia warsztatów szkoleniowych bezpieczeństwo obsługi”,
opisuje zagadnienia związane z zarządzaniem stanu technicznego
urządzeń technologicznych, a także różne metody bezpiecznej
organizacji systemu konserwacji i naprawy.
Dominika Czajkowska-Ziobrowska w tekście „Dzieci młodzież
szkolna a funkcjonowanie w hałasie. Edukacja zdrowotna, poczucie
bezpieczeństwa a hałas”, niezwykle trafnie ujmuje zagadnienie
funkcjonowania współczesnego człowieka w środowisku, którym jest
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wyeksponowany na hałas. Autorka prezentuje zestawienie poziomów
hałasu występujących w środowisku dzieci młodzieży ze
szczególnym uwzględnieniem środowiska szkolnego. W tekście
zwrócono uwagę na edukację zdrowotną w kontekście hałasu
w szkołach. Podkreślono skutki uboczne przebywania w hałasie
w zakresie jego zdrowia i zaburzenia poczucia bezpieczeństwa.
Rusłan Yakovyshyn w artykule zatytułowanym „Specyfika
problemu
bezpieczeństwa
współczesnej
młodzieży
jako
autonomicznej kategorii społecznej w obliczu kryzysu systemu
wartości” przedstawia istniejące podobieństwa i różnice w sposobie
postrzegania rzeczywistości przez młodzież z Polski i Ukrainy.
Rozpatruje zachodzące obecnie przemiany cywilizacyjne, które
przyczyniają się do zmiany postaw, wartości i dążeń młodych ludzi.
Marian Kopczewski oraz Małgorzata Soniewicz w pracy
„Działania prewencyjne Policji na rzecz bezpieczeństwa w ruchu
drogowym” analizują zadania Policji z zakresu ochrony
bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym. Przedstawiają też
wpływ ich realizacji na zapobieganie oraz usuwanie źródeł zagrożeń
w ruchu drogowym.
Marian Kryłowicz, w tekście „Podstawy prawne funkcjonowania
NSR”, przybliża zagadnienie funkcjonowania Narodowych sił
Rezerwowych, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw prawnych.
Przybliża temat naboru i rekrutacji do Narodowych Sił Zbrojnych.
Przedstawia obecny system szkolenia oraz wyposażenia żołnierzy
Narodowych Sił Zbrojnych.
Tomasz Landmann, w artykule „Wpływ działalności Abwehry na
bezpieczeństwo II RP w latach 30. XX wieku – wybrane przykłady”
prezentuje działania Abwehry przy werbowaniu agentów na terenie
II RP w II połowie lat 30. XX wieku i ich efekty.
W kolejnym artykule, zatytułowanym „Społeczno-kulturowe
konteksty bezpieczeństwa w dobie globalizacji”, Barbara Laskowska
wnikliwie analizuje wybrane tendencje we współczesnym świecie
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skupiając się przede wszystkim na procesie globalizacji. Swoją
uwagę skupia na wyzwaniach i zagrożeniach dla jednostek
i społeczeństw. związanych z globalizacją.
Andrzej
Mentel
w
artykule
zatytułowanym
„Obszary
potencjalnego zaangażowania sił zbrojnych w ramach wsparcia walki
z terroryzmem na obszarze kraju” zwraca uwagę, iż związku ze stałą
identyfikacją zagrożeń mogących wywołać sytuację kryzysową
w Polsce oraz możliwością użycia w ich rozwiązywaniu Sił Zbrojnych,
koniecznym jest właściwe zdefiniowanie zagrożeń, w których polscy
żołnierze mogą przyjść z pomocą lub brać udział w likwidacji
negatywnych skutków powstałych w związku z zaistnieniem sytuacji
kryzysowej.
Natalia Saviełok, w artykule „Problemy psychologiczne
i bezpieczeństwa osobistego w aspekcie religijnym” analizuje
pozytywne i negatywne aspekty religijności dla bezpieczeństwa
jednostki.
Artykuł napisany przez Iryne Trubavine „Analiza przypadku
rodzin z dziećmi wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie jako
sposób na bezpieczne dzieciństwo w warunkach konfliktu zbrojnego”
poświęcony jest tworzeniu bezpiecznych warunków życia
i wychowywania
dzieci
ukraińskich
wśród
przesiedleńców
wewnętrznych poprzez pracę społeczną.
Zbiór zamyka artykuł Martyny Zarzyckiej zatytułowany „Analiza
i prognoza zmian systemu politycznego Chin”, która postawiła sobie
za cel, przedstawienie charakterystyki systemu politycznego Chin
oraz przeanalizowanie mechanizmów jego funkcjonowania.
Jesteśmy przekonani, iż przedstawione teksty w trzecim
Numerze Zeszytów Naukowych Stowarzyszenia Edukacja dla
Bezpieczeństwa „Bezpieczeństwo Dawniej i Dziś. Świat – Europa –
Polska” w pełni wpisując się w tematykę czasopisma, jednocześnie
dowodzą iż debata w tak ważnym zakresie jest potrzebna.
Marian Kopczewski, Marian Kryłowicz

Ольга БАРАНЕЦЬКА
Katedra Bezpieczeństwa Finansowo-Ekonomicznego i Własności
Intelektualnej, Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny, Ukraina
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Анотація: Ефективність фіскальної політики та забезпечення
фіскальної безпеки держави на прийнятному рівні є одним
із головних чинників динамічного розвитку національної
економіки. Збалансованість бюджету і раціональність управління
фінансовими ресурсами дозволяють уряду успішно виконувати
свої
функціональні
обов’язки,
формують
сприятливе
макроекономічне
середовище
для
функціонування
господарюючих суб’єктів та залучення інвестицій, забезпечують
належну систему соціального захисту населення.
Ключові слова: фіскальна політика, держбезпека
MECHANIZMY FISKALNE MAJĄCE NA CELU ZAPEWNIENIE
BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

Streszczenie: Skuteczność polityki fiskalnej i bezpieczeństwa
fiskalnego państwa na akceptowalnym poziomie jest jednym
z głównych czynników dynamicznego rozwoju gospodarki narodowej.
Zrównoważony budżet i racjonalne gospodarowanie zasobami
finansowymi pozwalają rządowi skutecznie wypełniać swoje funkcje,
tworzą korzystne otoczenie makroekonomiczne dla funkcjonowania
podmiotów gospodarczych i inwestycji, zapewniają odpowiedni
system ochrony socjalnej.
Słowa kluczowe: polityka fisklana, bezpieczeńswto państwa
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FISCAL MECHANISMS TO ENSURE STATE SECURITY

Abstract: The effectiveness of fiscal policy and fiscal security of the
state at an acceptable level is one of the main factors of dynamic
development of the national economy. Balanced Budget and rational
management of financial resources allow the government
to successfully fulfill their functions, form a favorable macroeconomic
environment for the operation of economic entities and investment,
ensure proper system of social protection.
Keywords: fiscal policy, national security
Ефективність
фіскальної
політики
та
забезпечення
фіскальної безпеки держави на прийнятному рівні є одним
із головних чинників динамічного розвитку національної
економіки. Збалансованість бюджету і раціональність управління
фінансовими ресурсами дозволяють уряду успішно виконувати
свої
функціональні
обов’язки,
формують
сприятливе
макроекономічне
середовище
для
функціонування
господарюючих суб’єктів та залучення інвестицій, забезпечують
належну систему соціального захисту населення.
Симптоматично, що ряд дестабілізуючих чинників та наявних
небезпек, які локалізувалися у фіскальній сфері, спроможні
формувати загрози для стабільності та поступального розвитку
національної економіки. Такі проблеми, як значне негативне
сальдо між дохідною та видатковою частинами бюджету,
неефективне та нецільове витрачання бюджетних коштів,
соціальний популізм, зумовлюють надмірну фіскальну орієнтацію
податкової політики, порушують стабільність монетарної сфери
й провокують порушення стійкості національної валюти,
обумовлюють недофінансування бюджетних видатків, зростання
державного боргу та погіршення соціально-економічного
добробуту нації.
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Саме тому питання забезпечення фіскальної безпеки
держави на належному рівні в умовах складних геополітичних
і фінансових потрясінь є актуальним для наукових досліджень.
Опрацювання проблематики забезпечення фіскальної
безпеки держави засноване на провідних ідеях, висновках
і узагальненнях у сфері функціонування та забезпечення
національної безпеки та її структурних елементів вітчизняними
і зарубіжними вченими-економістами. Зокрема, значний внесок
у розвиток
сучасної
теорії
національної,
економічної
1
та фінансової безпеки зробили О. Барановський , І. Бінько,
О. Косевцов2,
З.
Варналій3,
І. Джубек,
В.
Фехлер4,
М. Єрмошенко5, C. Кожей6, Й. Кукулка7 та ін.
Метою даного дослідження є наукове обґрунтування
механізму
забезпечення
фіскальної
безпеки
держави
та з’ясування можливих шляхів її зміцнення.
Під фіскальною безпекою держави розуміється здатність
суб’єкта (держави, регіону) забезпечити запланований рівень
фінансових надходжень до бюджетів держави з метою
здійснення необхідних державних витрат ігарантування
економічного суверенітету держави, її макроекономічної
стабільності та реалізації стратегії соціально-економічного
розвитку. Фіскальна безпека держави передбачає забезпеченість
держави необхідними фінансовими ресурсами та ефективність їх
1Філософія

безпеки: монографія: у 2 т. / О. І. Барановський. – К.: УБС НБУ, 2014. – Т. 1: Основи
економічної і фінансової безпеки економічних агентів. – 831 с.
2
Косевцов О. В. Національна безпека України: проблеми та шляхи реалізації пріоритетних
національних інтересів / О. В. Косевцов, І. Ф. Бінько. – К.: Рада національної безпеки і охорони
України; Національний ін.-т стратегічних досліджень, 1996. – 54 с. – (Сер. “Нац. Безпека”; вип. 1).
3
Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення // З.С. Варналій, Д.Д.
Буркальцева, О.С.Саєнко. – Київ: Знання України, 2011. – 299 с.
4
Fehler W. Bezpieczeństwo Wewnętrzne Państwa / W.Fehler, I.T.Dziubek. –Ekspertyza przygotowana
na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Warszawa,2010 – 177s.
5
Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія
забезпечення / Єрмошенко М. М. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 309 с.
6
Koziej S. Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja/S. Koziej// Politycznostrategiczne aspekty bezpieczeństwa. – 2011. – №18. – S.20.
7
Kukułka J. Bezpieczeństwo a współpraca europejska: współzależności i sprzeczności interesów/ J.
Kukułka// Sprawy Międzynarodowe. – 1982. – №7. – S.34.
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використання з метою сприяння зростанню реального сектора
економіки, формування належного рівня соціального захисту
населення, підвищення рівня добробуту нації, забезпечення
фінансової стійкості та стабільності8.
Саме тому забезпечення фіскальної безпеки держави
на високому рівні слід розглядати як один із ключових векторів
реалізації стратегічних пріоритетів у фінансово-економічній
сфері.
Фіскальна безпека держави є важливою складовою
фінансової безпеки держави й включає в себе: безпеку
фінансових надходжень, безпеку державних витрат, безпеку
міжбюджетних відносин.
Система забезпечення фінансової безпеки (у тому числі
й фіскальної) є неодмінною і дуже важливою складовою системи
забезпечення національної безпеки. При цьому варто зазначити,
що досі немає єдиного погляду навіть на те, що являє собою
система забезпечення національної безпеки. Для прикладу,
у Концепції (основах державної політики) національної безпеки
України зазначалося, що система забезпечення національної
безпеки – це організована державою сукупність суб’єктів:
державних органів, громадських організацій, посадових осіб
та окремих громадян, об’єднаних цілями та завданнями щодо
захисту національних інтересів, що здійснюють узгоджену
діяльність у межах законодавства України9.
На наш погляд,така система не може зводитися лише
до сукупності суб’єктів. Враховуючи складність формалізації
даного поняття, поділяємо точку зору О. Косевцова та І. Бінько10,
8

Мартинюк В. П. Фіскальна безпека держави: концептуальні засади та шляхи забезпечення:
[монографія] / В. П. Мартинюк, О. В. Баранецька . – Тернопіль: Крок, 2015. – С. 14 – 15.
9
Про Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України [Електронний ресурс]:
Постанова Верховної Ради України: [Постанова від 16.01.1997 № 3/97 – ВР]. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/3/97-%D0%B2%D1%80.
10
Косевцов О. В. Національна безпека України: проблеми та шляхи реалізації пріоритетних
національних інтересів / О. В. Косевцов, І. Ф. Бінько. – К.: Рада національної безпеки і охорони
України; Національний ін.-т стратегічних досліджень, 1996. – 54 с. – (Сер. “Нац. Безпека”; вип. 1).
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які під системою забезпечення національної безпеки розуміють
комплекс організаційних структур, засобів і скоординованих дій і
заходів, що здійснюються з метою розроблення та реалізації
цілеспрямованих рішень щодо захисту життєво важливих
інтересів людини, суспільства і держави від внутрішніх
і зовнішніх загроз. Ця система включає концептуальний,
організаційний і ресурсний аспекти. При цьому, концептуальні
основи необхідні для своєчасної та якісної розробки методології,
стратегії і тактики дій щодо забезпечення національної безпеки.
Організаційне забезпечення пов’язане зі створенням відповідної
правової бази, необхідних владних та інших структур, що
в єдиному комплексі розв’язують проблеми національної
безпеки.
Ресурсне
забезпечення
потрібне
для
захистунаціональних інтересів з використанням доцільної
кількості сил і засобів у потрібному місці і в потрібний час.
Вивчення
теоретичних
та
практичних
аспектів
функціонування окремих складових національної безпеки
дозволило сформувати авторське бачення поняття системи
фіскальної безпеки держави та механізму її забезпечення.
Система фіскальної безпеки держави становить сукупність
елементів, від наявності й ефективності реалізації яких залежить
забезпечення фіскальної безпеки на прийнятному рівні,
й передбачає розроблення відповідної наукової теорії, концепції,
політики, стратегії та тактики з використанням організаційноуправлінського та інформаційно-аналітичного (фактичного
й прогнозного) ресурсу. Елементи системи фіскальної безпеки
держави відображені та обґрунтовані на рис.

Елементи системи
фіскальної безпеки держави
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Наукова теорія
фіскальної
безпеки
держави

Узагальнення та систематизація знань з безпекознавства задля
конкретизації економічної дефініції “фіскальна безпека
держави”, визначення суміжних з нею категорій та
обґрунтування механізму забезпечення. Відображає цілісне
уявлення про закономірності та характерні особливості
фіскальної безпеки.

Концепція
фіскальної
безпеки
держави

Комплексна система пріоритетних завдань та цілей
забезпечення (зміцнення) фіскальної безпеки держави, що
втілені в основну ідею теорії.

Політика
фіскальної
безпеки
держави

Діяльність держави, яка спрямована на реалізацію мінімізації
та нейтралізації реальних та потенційних загроз задля
досягнення стратегічних орієнтирів фіскальної та фінансової
сфери загалом.

Стратегія і
тактика
забезпечення
фіскальної
безпеки
держави

Реалізація заходів щодо підвищення рівня фіскальної безпеки
держави та утримання її індикаторів у межах порогових
значень, що можливо досягти шляхом забезпечення системи
конкретних дій, спрямованих на дослідження впливу
різноманітних чинників та загроз фіскальної безпеки на усіх
рівнях їх виникнення, обґрунтування критеріїв та параметрів,
які характеризують національні економічні інтереси в межах
фіскальної безпеки, формування та забезпечення конкретних
стратегічних завдань та цілей фіскальної сфери.

Організаційноуправлінський
ресурс

Сукупність органів, що здійснюють
в межах своїх
повноважень
управлінську діяльність, спрямовану на
забезпечення фіскальної безпеки держави через визначення і
реалізацію пріоритетів у проведенні фіскальної політики
держави.

Інформаційноаналітичний
ресурс

Формування та користування інформаційними потоками з
проблематики фіскальної безпеки держави, забезпечення
системи спостережень за тенденціями зміни індикаторів
фіскальної безпеки та їх відповідності пороговим значенням,
дослідження чинників та загроз фіскальної безпеки держави.

Рис. 1. Елементи системи фіскальної безпеки держави

Система забезпечення фіскальної безпеки держави являє
собою сукупність засобів та дій суб’єктів (держави і всього
суспільства), які спрямовані на: 1) захист національних (за
змістом вони відображають життєво важливі інтереси
особистості,
домогосподарств,
суб’єктів
господарювання,
суспільства і держави) фінансових інтересів, цінностей та
досягнення фінансових цілей через ряд заходів, які реалізуються
у фіскальній сфері; 2) дотримання фактичних даних індикаторів
фіскальної безпеки держави в межах їх порогових значень;

15

3) попередження і ліквідацію загроз фіскальній безпеці держави,
фінансово-економічному
розвитку
країни
та
зміцненню
соціального добробуту громадян загалом.
Механізм забезпечення фіскальної безпеки держави – це
цілісна система, ефективність реалізації якої досягається
за рахунок
комплексної
взаємодії
та
взаємозв’язків
концептуального, організаційно-управлінського та ресурсного
забезпечення, спрямована на досягнення захисту національних
фінансових
інтересів
шляхом
проведення
об’єктивного
та всебічного моніторингу фіскальної сфери та комплексної
оцінки рівня фіскальної безпеки держави з метою розробки
програмно-цільових заходів з мінімізації/нейтралізації виявлених
загроз внутрішнього та зовнішнього характеру та запобігання
проявам потенційно можливих дестабілізаційних чинників.
Механізм забезпечення фіскальної безпеки держави
відбувається через призму формування відповідної методології,
визначення стратегічних і тактичних цілей і шляхів їх досягнення
(концептуальне забезпечення), підготовки нормативних правових
актів, які регулюють фіскальну сферу, організаційно-виконавчої
діяльності державних органів в межах їх владних повноважень
із забезпечення фіскальної безпеки держави (організаційноуправлінське забезпечення), залучення необхідних ресурсів для
досягнення прийнятного рівня фіскальної безпеки держави
та слідування національним інтересам у фіскальній сфері
(ресурсне забезпечення) (рис. 2).
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Механізм забезпечення фіскальної безпеки держави

Концептуальне забезпечення

Організаційно-управлінське забезпечення

Ресурсне забезпечення

Захист національних фінансових інтересів

Проведення моніторингу фіскальної сфери та формування індикаторів фіскальної безпеки держави
Збір і систематизація ретроспективної, звітної та перспективної інформації для розрахунку індикаторів
Визначення індикаторів фіскальної безпеки держави та встановлення їх порогових значень

Здійснення комплексної оцінки рівня та визначення стану фіскальної безпеки держави

Виокремлення проблем у фіскальній сфері та виявлення загроз фіскальній безпеці держави

Розробка програмно-цільових заходів з мінімізації / нейтралізації загроз внутрішнього та зовнішнього
характеру

Рис. 2. Механізм забезпечення фіскальної безпеки держави

Одним з найважливіших елементів механізму забезпечення
фіскальної безпеки є моніторинг і прогнозування чинників, що
зумовлюють загрози фінансовій безпеці. Як зазначено у праці11,
саме моніторинг, як оперативна інформаційно-аналітична
система спостережень за динамікою показників безпеки, має
велике значення для перехідного стану економіки України за
наявності серйозних міжгалузевих диспропорцій і гострої
недостатності
фінансових
ресурсів,
значної
рухомості
і нестійкості індикаторів. З огляду на це мають зростати вимоги
до державної статистики в частині комплексності, глибини і форм
охоплення об’єктів статистичного спостереження, якості
й оперативності інформації.
11
Філософія безпеки: монографія: у 2 т. / О. І. Барановський. – К.: УБС НБУ, 2014. – Т. 1: Основи
економічної і фінансової безпеки економічних агентів. – С. 315.
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Для визначення рівня фіскальної безпеки держави, зокрема
України, пропонуємо використовувати ряд індикаторів, що є як
дестимуляторами (D), так і стимуляторами (S) й, на нашу думку,
дозволяють максимально відобразити специфічні особливості
функціонування фіскальної сфери12:
- рівень монетизації економіки – розраховується, зазвичай,
як відношення грошового агрегату М2 (готівка, грошові
кошти на рахунках підприємств і внески населення в
банках) до ВВП у відсотках та характеризує ступінь
забезпеченості економіки грошима, необхідними для
здійснення платежів і розрахунків, та відображає
забезпеченість процесів виробництва та споживання
відповідною грошовою масою (S);
- рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет –
розраховується як відношення доходів зведеного бюджету
до ВВП у відсотках та характеризує стан соціальноекономічної сфери країни; при стабільних пропорціях
такого розподілу зростають доходи усіх суб’єктів (S);
- рівень дефіциту (профіциту) зведеного бюджету до ВВП –
вказує на ступінь збалансованості бюджету. Сучасні реалії
свідчать про те, що першочерговим завданням багатьох
країн на сучасному етапі є ліквідація значного фактичного
обсягу дефіциту, що так пригнічує економічне піднесення в
умовах фінансової нестабільності (D);
- відношення дефіциту (профіциту) зведеного бюджету до
видатків зведеного бюджету – відображає обсяг видатків,
які не забезпечені бюджетними доходами (D);
- відношення загального обсягу державного боргу до ВВП –
відображає рівень фінансової стійкості економіки держави
та вказує на можливу загрозу фінансового краху.
Поліпшення даного показника можливе за рахунок
економічного зростання та проведення виваженої боргової
політики (D);
- рівень боргового навантаження на бюджет (частка
видатків на погашення та обслуговування державної
позики у загальних видатках зведеного бюджету) –
характеризує макроекономічну позицію державного боргу,
12Мартинюк В. П. Фіскальна безпека держави: концептуальні засади та шляхи забезпечення:
[монографія] / В. П. Мартинюк, О. В. Баранецька . – Тернопіль: Крок, 2015. – С. 34 – 36.
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-

-

-

-

-

-

вказує на здатність держави виконувати власні боргові
зобов’язання (D);
рівень податкового навантаження на економіку (частка
податкових надходжень Зведеного бюджету України у
ВВП) відображає ефективність системи оподаткування
країни та рівень наповнення казни за рахунок податкових
надходжень (D);
відношення обсягу податкового боргу до ВВП –
відображає втрати бюджету через недоотримання
податкових
надходжень
внаслідок
непогашення
податкових зобов’язань платниками податків (D);
частка міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих
бюджетів – відображає ступінь самостійності місцевих
органів влади й можливість виконання ними власних
повноважень за рахунок отриманих фінансових ресурсів
(D);
рівень трансфертів з державного бюджету до ВВП – вказує
на ступінь залежності місцевих бюджетів від державного
бюджету (D);
рівень трансфертів Пенсійному фонду України до
загальних доходів зведеного бюджету – відображає
спроможність надання таких коштів з казни держави без
завдання шкоди виконанню усіх інших покладених на неї
функцій (D);
рівень інфляції (рік до попереднього року) – визначає
падіння купівельної спроможності грошей, підвищення
грошової вартості життя та показує, як змінилися ціни в
економіці (D);
рівень тінізації доходів зведеного бюджету, % до ВВП –
визначає
нереалізований
потенціал
соціальноекономічного розвитку (D).

Ураховуючи складність взаємозв’язків і взаємозалежності
структурних складових фінансової безпеки держави, не можна
чітко визначити всі проблеми і запропонувати однозначний
рецепт їх ліквідації. Окремі, найбільш актуальні проблеми та
стратегічні орієнтири забезпечення фіскальної безпеки держави
відображено нами на рис. 3.

Проблеми інтерференцій
бюджетних циклів
бюджетного процесу

Проблеми
бюджетної
незбалансованості

Податкова
дискримінація

Надмірне
податкове
навантаження

Надмірні
державні
запозичення

Ухилення
від сплати
податків

Проблеми
фіскальної
сфери

Деструктивний вплив

Ефективне стратегічне управління
фіскальною безпекою держави

Національні інтереси у фіскальній (фінансовій) сфері

Формування сприятливого фіскального
простору

Стратегічні вектори соціальноекономічного розвитку

Стійкість фіскальної політики

Забезпечення стабільності в оподаткуванні , розширення бази та зменшення кількості податкових
пільг
Зміцнення дохідної бази бюджетів

Економічне зростання

Підвищення рівня життя
населення

Оптимізація видатків
Зменшення боргового навантаження на бюджет
Оптимізація податкового навантаження

Забезпечення
національної
безпеки держави

Стратегічні орієнтири
фіскальної безпеки держави

Дотримання науково-обгрунтованого та легітимного підходу до формування та виконання бюджетів

Демократизація податкової служби, що передбачає встановлення рівноправних відносин між
платниками і податковими органами
Покращення позиції у глобальному рейтингу “простоти ведення бізнесу” за показниками “Сплата
податків”
Удосконалення системи регулювання міжбюджетних відносин та забезпечення фіскального
федералізму

Рис. 3. Проблеми та стратегічні орієнтири забезпечення фіскальної безпеки держави
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Гарантування та зміцнення фіскальної безпеки повинно бути
реалізоване шляхом проведення зваженої політики уряду через
призму забезпечення формування сприятливого фіскального
простору та ефективного стратегічного управління фіскальною
безпекою держави, що можливо досягти шляхом: запровадження
пруденційного регулювання фінансового стану в країні;
оптимізації бюджетних видатків у раціональних межах; збільшення
фіскального потенціалу за рахунок скорочення тіньового сектору
національної економіки; реалізації диференційованого підходу до
податкового навантаження на різні сектори національної
економіки, але за умови стабільності банківської системи;
застосування методів “цільових орієнтирів” при оцінці ефективності
боргової політики.
Оскільки проблеми фіскальної сфери перешкоджають
досягненню національних фінансових інтересів загалом,
то, першочергово завдання уряду має бути спрямовано
на мінімізацію чи ліквідацію зазначених негараздів з метою
забезпечення фіскальної безпеки на прийнятному рівні, що
є одним із головних чинників динамічного розвитку національної
економіки.
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Piotr BŁASZYK
Stowarzyszenie Edukacja dla Bezpieczeństwa w Poznaniu
WPŁYW „ZŁEGO PRAWA” NA AKTYWNOŚĆ OBYWATELI W ZAKRESIE
BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO

Streszczenie: Artykuł przedstawia przykłady istnienia „złego prawa”
i jego skutki w zakresie bezpieczeństwa społecznego. Analizuje
tematykę obrony koniecznej, zagadnienie prawa do ujęcia osoby
na gorącym uczynku przestępstwa, przedstawia nieskuteczność
egzekucji, analizuje nadmierną ochrona tzw. dobra osobistego
sprawców przestępstw i wykroczeń, ukazuje problemy z ustaleniem
tożsamości sprawców szkód w sprawach cywilnych
Słowa kluczowe: Prawo, „złe prawo”, bezpieczeństwo społeczne
THE IMPACT OF "BAD LAW" ON THE ACTIVITY OF CITIZENS IN TERMS
OF SOCIAL SECURITY

Abstract: This article presents examples of the existence of a "bad
law" and its consequences in terms of social security. It examines the
themes of self-defense, the issue of the right to apprehend a person
in flagrante delicto, shows the ineffectiveness, analyzes the so-called
excessive protection of so called personal good of perpetrators of
crimes and offenses, reveals problems in establishing identity of the
perpetrators of damages in civil cases.
Keywords: law, "bad law", social security

Wstęp
Przez pojęcie porządku publicznego rozumiem, że jest to stan
faktyczny wewnątrz państwa, regulowany obowiązującymi normami
prawnymi, które pozwalają na bezpieczne współżycie jednostek
w organizacji państwowej. Bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą
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człowieka i grup społecznych. Bezpieczeństwo człowieka ma wpływ
na ocenę skuteczności działania organów państwowych.
Wg badań CBOS średnio w okresie 5 lat prawie co piąty
obywatel jest ofiarą przestępstwa1. W obecnych czasach zauważalne
jest
wzrost
przestępczości.
Istnieje
mnóstwo
zagrożeń
dla bezpieczeństwa i porządku publicznego . Przestępstwa znane
od zarania ludzkości spowodowanych patologiami społecznymi,
jakimi są m.in.: alkoholizm, narkomania zostały wzmocnione przez
przestępczość zorganizowaną i terroryzm. Konstytucji RP art. 5
mówi, że Rzeczpospolita Polska
zapewnia wolności i prawa
człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli. Utworzono
szereg organów do ochrony bezpieczeństwa publicznego. Skuteczna
ochrona praw obywateli przed przestępczością wymaga aktywności
ich samych i żaden z wielu organów państwowych nie będzie
skutecznie działał bez pomocy obywateli. W zakresie zapobiegania
przestępstwom i innym czynom zabronionym udział obywateli jest
niezwykle ważny i istotny. Polskie prawo kierując się
respektowaniem ludzkiej godności, dobra osobistego objęło mocną
ochroną sprawców przestępstw i czynów niedozwolonych. W starciu
z przestępcą obywatel często wpada w problemy, kłopoty i nazbyt
często żałuje swojego dobrego postępowania mimo akceptacji
otoczenia.
Przykłady tego „złego prawa”:
1) zakres obrony koniecznej,
2) prawo do ujęcia osoby na gorącym uczynku przestępstwa,
3) nieskuteczność egzekucji,
4) nadmierna ochrona tzw. dobra osobistego sprawców
przestępstw i wykroczeń,
5) problemy z ustaleniem tożsamości sprawców szkód
w sprawach cywilnych,

1

CBOS Opinia nr 84/2014
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Zakres obrony koniecznej
Art. 25 kodeksu karnego
§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera
bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione
prawem.
§ 2. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej,
w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony
niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może
zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej
wymierzenia.
§ 3. Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony
koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych
okolicznościami zamachu.
§ 4. Osoba, która w obronie koniecznej odpiera zamach
na jakiekolwiek cudze dobro chronione prawem, chroniąc
bezpieczeństwo lub porządek publiczny, korzysta z ochrony prawnej
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
§ 5. Przepisu § 4 nie stosuje się, jeżeli czyn sprawcy zamachu
skierowany przeciwko osobie odpierającej zamach godzi wyłącznie w
cześć lub godność tej osoby.
Art. 423 kodeksu cywilnego Kto działa w obronie koniecznej,
odpierając bezpośredni i bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro
własne lub innej osoby, ten nie jest odpowiedzialny za szkodę
wyrządzoną napastnikowi.
Art. 15 Kodeksu wykroczeń Nie popełnia wykroczenia, kto
w obronie koniecznej odpiera bezpośredni bezprawny zamach
na jakiekolwiek dobro chronione prawem.
Obrona konieczna polega na odpieraniu bezpośredniego,
bezprawnego zamachu na jakiekolwiek dobro chronione prawem,
przy użyciu środków koniecznych do odparcia tego zamachu. Każdy
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człowiek zaatakowany ma prawo bronić się, nawet jeśli mógł uniknąć
ataku przez ucieczkę.
Warunki, które muszą być spełnione to:
a) obrona musi być reakcją na bezpośredni zamach
b) zamach musi być bezprawny
c) zastosowany sposób obrony musi być współmierny
do niebezpieczeństwa.
Przy obronie koniecznej proporcjonalność dóbr nie ma istotnego
znaczenia, jednakże nie może być nadmierna jeśli jest
porównywalna (np. sprawca atakuje konkretny przedmiot – mienie a
my używamy w stosunku do niego broni palnej).
Zamachem nazywamy takie zachowanie się człowieka, które
stwarza niebezpieczeństwo dla jakiegokolwiek dobra będącego pod
ochroną prawa. Przez bezprawność zamachu należy rozumieć jego
sprzeczność z prawem w ogóle, a nie koniecznie z prawem karnym.
Zamachu dokonać może tylko człowiek i wobec tego obronę
konieczną stosujemy tylko wobec człowieka (nie jest obroną
konieczną obrona przed atakiem np. psa).
Z wymogu konieczności obrony koniecznej wynika, że
dopuszczalne jest stosowanie tylko takich środków, których nie da
się zastąpić innymi mniej drastycznymi środkami. Z obroną
konieczną wiąże się nierozerwalnie pojęcie przekroczenia jej granic,
wówczas broniący się staje się sprawcą czynu zabronionego.
Przekroczenie może nastąpić przez:
a) świadome użycie nadmiernych środków obrony
b) spóźnionym lub przedwczesnym stosowaniem obrony.
W
razie
przekroczenia
granic
obrony
koniecznej,
w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony
niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może
zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej
wymierzenia. Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli
przekroczenie
było
wynikiem
strachu
lub
wzburzenia
usprawiedliwionych okolicznościami.
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W odczuciu społecznym bardzo łatwo z „obrońcy” stać się
oskarżonym. Wydaje się, że najważniejszym problemem jest
zachowanie współmierności użytych środków. W efekcie
rozprzestrzenia się pewnego rodzaju „znieczulica społeczna”. Jaka
może być tego przyczyna?
Już w 2003 roku Paweł Buchmat2 opisał na podstawie badań
podejście organów prokuratury i sądów do problemu obrony
koniecznej. Autor na podstawie zbadania ponad 100 spraw z zakresu
obrony koniecznej stwierdził : w 86% przypadków osobie broniącej
się prokuratura postawiła czysty zarzut popełnienia przestępstwa,
a w 13,6% przestępstwa w warunkach przekroczenia granic obrony
koniecznej. Spośród tych oskarżeń czysty zarzut popełnienia
przestępstwa został przez sądy oddalony w 99% przypadków,
natomiast znacznie rzadziej stawiany zarzut przekroczenia granic
obrony koniecznej sądy całkowicie oddaliły w 36% przypadków,
w pozostałych stosując przewidziane art. 25§2 złagodzenie kary
lub odstąpienie od jej wymierzenia.
Zbyt pochopne wszczynanie postępowań karnych przez
prokuraturę przeciwko człowiekowi, który w odczuciu społecznym
winien być bohaterem musi powodować ową znieczulice społeczną.
Pomijam już tragedię osobista wielu tych „oskarżonych”, gdyż skutki
są nie do naprawienia np. osoba będącą kwalifikowanym
pracownikiem ochrony jest z urzędu wykreślana z wykazu
kwalifikowanych pracowników ochrony i z reguły traci pracę.
Czy sytuacja się poprawia? Chyba nie, skoro badania CBOS z roku
2015 pokazują oceny działalności sądów i prokuratury: Notowania
instytucji wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania pozostają
względnie stabilne. Pogorszyły się opinie o funkcjonowaniu sądów,
które obecnie dobrze ocenia co czwarty badany (25%, od września
2014 roku spadek o 4 punkty), a źle – ponad połowa (52%).
2

Buchmat P., Instytucja obrony koniecznej w praktyce prokuratorskiej i sądowej, Instytut Wymiaru
Sprawiedliwości.
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O działalności prokuratury pozytywnie wypowiada się ponad jedna
czwarta respondentów(28%), natomiast krytykuje ją dwie piąte
(40%).3
Prawo do ujęcia osoby na gorącym uczynku przestępstwa
Art. 243. kodeksu postępowania karnego
§ 1. Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku
przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu
przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie
można ustalić jej tożsamości.
§ 2. Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce Policji.
Art. 45.kodeksu postępowania o wykroczenia
§ 1. Policja ma prawo zatrzymać osobę ujętą na gorącym
uczynku popełnienia wykroczenia lub bezpośrednio potem, jeżeli:
1) zachodzą podstawy do zastosowania wobec niej
postępowania przyspieszonego;
2) nie można ustalić jej tożsamości.
§ 2. Art. 243 Kodeksu postępowania karnego stosuje
się odpowiednio.
Jeżeli osoba ujęta jest znana temu, który ją ujął, i nie zachodzi
przesłanka w postaci obawy ukrywania się, doprowadzenie tej osoby
do jednostki Policji będzie bezprawiem. Ujęcie dopuszczalne jest
tylko w razie oczywistości popełnienia przestępstwa. Nie każde więc
ujęcie uzasadnia zatrzymanie. Ujmując sprawcę np. kradzieży mamy
bezpośredni
dowód
rzeczowy.
Sprzedawcy
szczególnie
w mniejszych miejscowościach znając sprawcę nie mogą go(ją) ująć.
Sprawca spokojnie oddala się z dowodem rzeczowym, który traci
szybko wartość dowodową. Ujęcie z naruszeniem prawa jest
przestępstwem polegającym na pozbawieniu człowieka wolności.
Problem nie istniałby, gdyby przepis brzmiał : „Każdy ma prawo ująć
3

CBOS Komunikat 42/2015
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osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym
bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa celem niezwłocznego
przekazania policji.”
Nieskuteczność egzekucji
Na podstawie badań CBOS stwierdzono, że co drugi dorosły
Polak (50%) sądzi, że obecnie w Polsce istotniejsze jest bardziej
zdecydowane działanie w kierunku respektowania istniejącego prawa
niż zmiana obowiązujących przepisów. Opinię, że problemem jest
raczej złe prawo niż sposób jego egzekwowania wyraża dwóch na
pięciu badanych (40%), natomiast co czternasty (7%) uważa,
że zmiany są konieczne zarówno w jednym, jak i w drugim4.
Nieskuteczność egzekucji przede wszystkim w zakresie
finansowym oznacza, że sprawca czynu karalnego nie poniesie
żadnej kary finansowej a pokrzywdzony nie uzyska żadnego
zadośćuczynienia czy naprawienia szkody.
Jak wynika z danych5, skuteczność egzekucji komorniczych
utrzymuje się na niskim poziomie i w okresie od roku 2008 ulegała
systematycznemu zmniejszeniu, a tendencje odwróciły się dopiero
w roku 2012:
- rok 2008 – 32,2%
- rok 2009 – 25,1%
- rok 2010 – 20,5%
- rok 2011 – 18,6%
- rok 2012 – 19,3%
- rok 2013 – 22,00%.
Obywatel ma prawo wręcz żądać od państwa takiej organizacji
organów egzekucyjnych aby jego wierzytelności potwierdzone
wyrokiem sądowym były skutecznie egzekwowane.
4

CBOS Komunikat BS/5/2013
Antkiewicz A., Kaźmierczak K., Woźniak Z., Przyczyny niskiej skuteczności egzekucji sądowej w
Polsce, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa grudzień 2014.
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Nadmierna ochrona tzw. dobra osobistego sprawców
przestępstw i wykroczeń
Zezwolenie na ujawnienie danych osobowych i wizerunku osoby,
przeciwko której toczy się postępowanie przygotowawcze lub
sądowe za zgoda prokuratora lub sądu, może nastąpić jedynie
ze względu na „ważny interes społeczny” przez który należy
rozumieć interes uzasadniony racjami o znaczącej wadze,
doniosłymi. Ujawnienie danych osobowych bądź wizerunku
oskarżonego może być uzasadnione wówczas, gdyby miało
to przynieść istotną korzyść społeczną. Korzyść taka może polegać
na zapobieżeniu dalszej działalności oskarżonego dzięki ostrzeżeniu
społeczeństwa, przyczynieniu się do ewentualnego ujawnienia
nieznanych dotychczas organom ścigania wycinków działalności
przestępczej oskarżonego, a wcześniej podejrzanego, uspokojeniu
opinii publicznej przez zapewnienie społeczeństwa, iż sprawca
czynu, który wzburzył opinię publiczną, został pociągnięty
do odpowiedzialności karnej”
Sprzedawcy fotografowali „złodziei sklepowych” i umieszczali
na ogólno dostępnej tablicy. Sądy stwierdziły, że jest to naruszanie
dobra osobistego. Bezprawnym okazało się też nie znanego
z nazwiska sprawcy kradzieży umieszczenie wizerunku w Internecie
przez pokrzywdzonych. Polskie prawo nie daje zgody ustalania
sprawcy przez publikowanie wizerunku przez obywateli nawet
w przypadku negatywnych działań policji.
W zdecydowanej większości przypadków sprawcy przestępstw
mają zapewnioną ochronę prawną przed ujawnieniem ich nazwisk
i wizerunku. Zapewnienie anonimowości sprzyja przestępczości.
Innym przykładem jest obowiązek odsunięcia pracownika
ochrony od prawa pełnienia służby z bronią z chwilą decyzji
Komendanta Wojewódzkiego o skreśleniu z listy kwalifikowanych
pracowników ochrony na podstawie art. 29 pkt.6 ustawy „O ochronie
osób i mienia”. Policja nie powiadamia o takim fakcie, lista
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kwalifikowanych pracowników ochrony nie jest dostępna nawet
dla firm ochroniarskich. Jeśli pracownik ochrony nie powiadomi
o takim fakcie pracodawcy i ten wyda mu broń to ponosi
odpowiedzialność karną z art. 263 kodeksu karnego „§ 3. Kto, mając
zezwolenie na posiadanie broni palnej lub amunicji, udostępnia
lub przekazuje ją osobie nieuprawnionej, podlega karze. Jest więc
odpowiedzialność wynikająca z braku właściwej informacji.
skutkującej
zagrożeniem
dodatkowym
popełnienia
czynu
przestępczego przez sfrustrowanego pracownika ochrony tracącego
prawo do posiadania broni i obawą utraty pracy.
Problemy z ustaleniem tożsamości sprawców szkód
w sprawach cywilnych
Aktualnie w celu złożenia pozwu w sprawie cywilnej należy
podać numer PESEL lub NIP pozwanego oraz prawidłowy adres
zamieszkania. Ochrona danych osobowych, szczególnie numeru
PESEL skutkuje tym, że poszkodowany nie jest w stanie
samodzielnie takie dane uzyskać. W takiej sytuacji konieczna jest
pomoc kancelarii prawnych. Często z porównanie wartości szkody
i kosztów procesu sądowego skutkuje rezygnacją z takiego
postępowania. Zapis o obowiązku podania numeru PESEL lub NIP
został wprowadzony do przepisów prawnych po błędach komorników
zajmujących głównie konta bankowe innym osobom niż dłużnik o tym
samym imieniu i nazwisku. Z jednej strony mamy zabezpieczenie
niewinnych ludzi, z drugiej wzrost ochrony sprawców czynów
zabronionych.
Wniosek
Demokracja nie może być powodem nadmiernej ochrony osób
popełniających czyny zabronione. Prawo należy tak uchwalać,
aby ochrona bezpieczeństwa społecznego miała przewagę nad
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osobami zagrażającymi temu bezpieczeństwu. Ochrona sprawców
ma być tylko nie nadmierna.
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УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ ОБЛАДНАННЯ НАВЧАЛЬНИХ
МАШСТЕРЕНЬТА БЕЗПЕКА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Анотація: Розглядаються питання, пов’язані з управлінням
технічним станом технологічного обладнання, а також різні
методи безпечної організації системи технічного обслуговування
та ремонту; визначаються основні проблеми цього напряму для
навчальних майстерень і шляхи їх вирішення.
Ключові слова: управління технічним станом обладнання,
види ремонту, планово-попереджувальний ремонт, структура
технічного обслуговування та його безпека, ремонт та технічне
обслуговування технологічних машин в навчальних майстернях.
ZARZĄDZANIE STANEM TECHNICZNYM WYPOSAŻENIA WARSZTATÓW
SZKOLENIOWYCH I BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI

Streszczenie: Opisano zagadnienia związane z zarządzaniem stanu
technicznego urządzeń technologicznych, a także różne metody
bezpiecznej organizacji systemu konserwacji i naprawy; określane są
podstawowe problemy tego kierunku dla szkół i warsztatów oraz
sposoby ich rozwiązywania.
Słowa kluczowe: zarządzanie stanem technicznym sprzętu, rodzaje
naprawy, naprawa planowo-zapobiegawcza, struktura obsługi
technicznej i jego bezpieczeństwo, naprawa i konserwacja maszyn
technologicznych w warsztatach szkoleniowych.
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MANAGEMENT OF EQUIPMENT OF EDUCATIONAL WORKSHOPS AND
SAFETY OF SERVICE THE TECHNICAL STATE

Abstract: The article deals with the problem of managing
the technical condition of the equipment, alongside with different
methods of technical support system and its repair; the main
problems and the ways of problem solutions for the study training
workshops have been outlined.
Keywords: technical condition of equipment, managing, plannedpreventive repair, technical service structure, technical support and
repair of technical equipment in study training workshops.
Постановка проблеми: Проблема підвищення надійності
технологічного устаткування є досить складною і може
розв’язуватися як шляхом підвищення якості конструювання
та виробництва обладнання, так і шляхом якісної експлуатації
та його ремонту1. Майбутнім спеціалістам інженернопедагогічного профілю необхідно мати знання, пов’язані
з управлінням технічним станом обладнання, його безпекою,
зношуванням машин, технічним обслуговуванням їх тощо,
оскільки це дає змогу підтримувати якість технологічного
устаткування навчальних майстерень протягом тривалого часу
і на прийнятому рівні. На нашу думку, в умовах обмеженого
фінансування, це дасть значний економічний ефект й дозволить
якісно викладати передбачені навчальними планами відповідні
дисципліни.
Метою даної статті є висвітлення особливостей,
пов’язаних з безпечним управлінням технічним станом
технологічного обладнання в процесі його експлуатації,
а її завданням – формулювання рекомендацій по впровадженню
цього у навчальних майстернях.
1

Пашинський Л.М., Ємець О.П., Експлуатація обладнання навчальних майстерень, „Актуальні
проблеми гуманітарної освіти” Зб. наук. праць. – Кременець, 2009. – С.192-194.
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У відповідності до існуючих стандартів, системою технічного
обслуговування
і
ремонту
називається
комплекс
взаємопов’язаних положень і норм, що визначають організацію
і порядок проведення робіт по підтриманню або відновленню
працездатності обладнання для заданих умов експлуатації
з метою забезпечення показників якості, передбачених
в нормативній документації.
Безпечне управління технічним станом здійснюється
в процесі проведення міжремонтного обслуговування і при
ремонті обладнання. Завдання при цьому полягає в визначенні
характеристик системи обслуговування і ремонту, які при
мінімальній вартості забезпечать підтримання необхідної
готовності технологічних машин протягом встановленого строку.
В цій системі можемо виділити дві частини: перша частина
містить принципи побудови, а друга – конкретні нормативи для
базових видів обладнання. Перша частина розрахована на більш
тривале використання, в той же час друга частина підлягає
більш частішому коректуванню по мірі зміни техніки, котра
обслуговується.
Розглянемо різні принципи організації системи безпечного
технічного обслуговування і ремонту, прийнятих на виробництві2:
1) По потребі. В цьому випадку проводять відновлення
працездатності машини, котра зненацька вийшла з ладу.
Специфікою цього принципу є те, що при експлуатації
нових машин, коли працездатність їх досить висока, він
дає деякий ефект, так як в цей період відмов мало, а
простоювання обладнання для профілактичних заходів
відсутнє. Одначе в цьому випадку обладнання фізично
швидше зношується і через певний час кількість відмов
різко зростає.
2) Тому ефективність використання устаткування при
впровадженні такого принципу знижується.
2
Амалицкий В.В., Монтаж и эксплуатация деревообрабатывающего оборудования, В.В.
Амалицкий, Т.А. Комаров. - М.: Лесная промышленность, 1991. – 335с.
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3) Попереджувальний. Цей принцип застосовується з метою
попередження несподіваного виходу машини з ладу. При
цьому технічне обслуговування і ремонт виконують за
попередньо розробленим планом з врахуванням ресурсів
і строків служби машин та окремих вузлів, які
встановлюються по середніх даних багатолітньої
експлуатації аналогічного обладнання. Ремонт проводять
примусово, не чекаючи виходу машини з ладу. При цьому
простоювання обладнання, заміна ряду деталей з
невикористаним ресурсом, порівняно часте розбирання
вузлів неминуче для такої системи та знижують її
ефективність. Одначе загальна ефективність експлуатації
зростає в зв’язку із зменшенням аварійних ремонтів і втрат
від простоювання обладнання, збільшенням ресурсів і
строків служби машин, можливості чітко спланувати
систему технічного обслуговування і потребу в запасних
частинах.
4) По стану. Цей принцип передбачає здійснення заходів
з технічного обслуговування і ремонту з врахуванням
реального зношування
конкретної машини. В цьому
випадку методами спеціальних контрольних перевірок
і діагностуванням перевіряють фактичний стан машини
і порівнюють з еталонним. В випадку необхідності, при
зниженні технічного стану машини нижче допустимого –
призначають необхідну дію. При такій системі відсутні
позапланові зупинки і простоювання в ремонті,
з максимальною повнотою використовується ресурс
деталей, призначається оптимальний проміжок між
ремонтами, скорочується число розбирань і збирань тощо,
що робить цю систему високоефективною.
В наш час для підприємств застосовуються другий та третій
принципи; тобто попереджувальний та по стану. В першому
випадку відповідна система називається системою плановопопереджувального ремонту (ППР). В другому випадку – система
називається системою ремонту по технічному стану. На думку
науковців, обидві системи мають свої позитивні і негативні
сторони.
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Система ППР – це сукупність організаційних і технічних
заходів по експлуатації, догляду, нагляду, періодичним
профілактичним оглядам і ремонту обладнання, що проводяться
по єдиному плану, котрий забезпечує їх попереджувальний
характер. Однак такий ремонт часто призводить до заміни
справних деталей та не виключає можливої відмови
в міжремонтні строки.
Система ремонту по технічному стану передбачає
необхідність ретельного моніторингу обладнання за допомогою
спеціальних пристроїв; знаходження дефектів і їх усунення. Ця
система широко запроваджена в США та Японії, але потребує
досить складної і дорогої діагностичної апаратури3.
Галузеві системи ППР (наприклад для дерево –
та металообробки) розроблені на основі так званої ‘‘Типової
системи технічного обслуговування і ремонту металоі деревообробного обладнання’’.
Встановлення структури ремонтного циклу на виробництві
в системі ППР базується на таких передумовах:
1) Деталі з різними строками служби об’єднуються в групи
по принципу близькості строків їх служби.
2) Структура ремонтного циклу встановлюється так,
що втрати від передчасної заміни одних деталей,
об’єднаних в групи з одним строком служби,
компенсуються економічним ефектом від зменшення
позапланового простоювання обладнання в ремонті; за
рахунок більш повного використання строків служби інших
деталей забезпечується
найменше простоювання
обладнання в ремонті і затрати на ремонт.
3) Вважається, що при якісному виконанні ремонтних робіт
тривалість міжремонтного циклу, а також кількість
ремонтів в самому циклі, періодичність їх виконання,
технічний зміст і об’єми ремонтних робіт не будуть значно
відрізнятися від попереднього періоду.
3

Планово-предупредительный ремонт – предпосылка качества изделий машиностроения
[Электронный ресурс] / А.Самсонов//Стандарты и качество. Научно-технический и экономический
журнал. – 2006. - №10. Режим доступа: http://www/stg.ru/stg/adetail.php?ID=5385
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4) З цього виливає, що потреба обладнання в ремонті на
протязі всього строку його експлуатації може бути
задоволена виконанням періодичних ремонтів, які
здійснюються при однотипних ремонтних циклах, що
послідовно повторюються.
Проведені кафедрою теорії та методики технологічної освіти
та інформатики КОГПА ім. Тараса Шевченка експлуатаційні
дослідження
й
обстеження
кількох
десятків
зразків
технологічного обладнання (дерево- й металообробного)
навчальних майстерень ряду навчальних закладів дозволили
зробити такі висновки:
1) Використання в навчальних закладах обладнання
в основному 70-80рр. неминуче призвело до значної
втрати ним своєї початкової якості.
2) Втрата якості цього устаткування викликана не лише
в результаті нормального старіння, яке протікає при
дотриманні всіх правил і умов експлуатації машин, але
й, на жаль, в результаті передчасного старіння з-за
недотримання цих правил.
3) Причиною передчасного старіння вказаного обладнання
є недостатній рівень його технічної експлуатації, зокрема
відсутність якісної системи планово-попереджувального
ремонту (ППР) і технічного обслуговування (ТО). В свою
чергу недостатність цього рівня має різні причини: зокрема
одна з них - майбутні вчителі трудового навчання згідно
навчальних
програм
подібні
питання
практично
не розглядають.
4) Часткове відновлення та підтримання якості технічних
машин навчальних майстерень протягом якомога довшого
часу можливе при навчанні такого
майбутнього
спеціаліста хоча б основам технічної експлуатації
обладнання, зокрема в тій частині, що стосується
технічного обслуговування і ремонту.
5) Вважаємо, що однією з причин передчасного старіння
в контексті управління технічним станом обладнання
навчальних майстерень в процесі експлуатації є вибір
методу «по потребі». Цей метод, як вже зазначалося,
в певній мірі підходить для нового обладнання, одначе при
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його
застосуванні4
обладнання
фізично
швидше
зношується.
Застосування ж цього принципу для
зношеного обладнання шкіл призводить до різкого
зростання числа відмов і є помилковим. Причини
застосування методу «по потребі» у навчальних закладах
носять
об’єктивний
і
суб’єктивний
характер,
не зупиняючись на цьому детальніше, зазначимо, що,
на
нашу
думку,
для
навчальних
майстерень
попереджувальний метод у
вигляді системи ППР
є найбільш оптимальним, хоча й вимагає певної затрати
коштів; однак, в кінцевому результаті призводить
до реалізації мети якнайдовшого збереження якості
обладнання.
Подамо структуру технічного обслуговування і ремонту
машин прийняту в промисловості. В систему технічного
обслуговування і ремонту в загальному випадку входять заходи
контролю, перевірки, профілактики, підтримання і відновлення
роботоздатності устаткування. Контроль і перевірка дозволяють
встановити
фактичний
стан
машини,
необхідність
профілактичних і відновних робіт. Профілактика і підтримання
усувають зниження рівня технічного стану, тобто попереджують
появу відмов, в той же час відновлення (ремонт) усуває відмови
і деякі причини їх виникнення.
В залежності від виду, складності і умов експлуатації
обладнання перераховані вище операції мають певну
послідовність. Введемо певні позначення: ПР – початок роботи
машини; ТО – технічне обслуговування; П – поточний ремонт;
С – середній ремонт; К – капітальний ремонт. Тоді структуру
технічного обслуговування і ремонту можна зобразити таким
чином: П або К – ТО1 – ТО2 – ТО1 – П1– ТО1 – ТО2 – ТО1 – П2 –
ТО1 – ТО2– ТО1 – С – ТО1 – ТО2– ТО1 – П3 – ТО1 – ТО2– ТО1 – П4–
ТО1 – ТО2– ТО1 – К.

4
Амалицкий В.В., Монтаж и эксплуатация деревообрабатывающего оборудования, В.В.
Амалицкий, Т.А. Комаров. - М.: Лесная промышленность, 1991. – 335с.
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Тут через ТО1 та ТО2 зображено технічне обслуговування
першого і другого виду. Найменші повторювані інтервали часу
або напрацювання машини, протягом яких в певній послідовності
у відповідності з вимогами нормативно-технічної документації
виконуються всі встановлені види ремонту, називаються
ремонтним циклом (РЦ), а всі встановлені види періодичного
технічного обслуговування – циклом технічного обслуговування
(ЦТО). Зазначимо, що операції контролю і перевірки в структурі
циклу як правило не позначаються, оскільки їх суміщають
з операціями технічного обслуговування.
В залежності від мети і об’єму робіт розрізняють ремонти
капітальні, середні, поточні. Капітальні ремонти виконують для
відновлення справності і повного ресурсу машини; середній
ремонт має метою відновлення справності і частково ресурсу;
малий
ремонт
застосовують
лише
для
відновлення
роботоздатності.
В залежності від принципу, закладеного в основу системи
технічного обслуговування і ремонту розрізняють ремонти такого
виду:
1) Плановий ремонт – це ремонт, постановка на який
здійснюється у відповідності з вимогами нормативнотехнічної документації.
2) Неплановий ремонт – це ремонт, постановка на який
здійснюється без попереднього призначення.
3) Регламентований ремонт – є плановим ремонтом, який
виконується з періодичністю і в об’ємі, встановленими
в експлуатаційній документації, незалежно від технічного
стану машини в момент початку ремонту.
4) Ремонт по технічному стану – це плановий ремонт, при
якому
контроль
технічного
стану
виконується
з періодичністю і в об’ємі, встановленому в нормативнотехнічній документації, а об’єм і момент початку ремонту
визначаються технічним станом виробу.
Відповідно розрізняють і види технічного обслуговування:
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1) Регламентоване
технічне
обслуговування
–
це передбачене в нормативно-технічній документації
технічне
обслуговування,
котре
виконується
з періодичністю і в об’ємі, що передбачені в цій
документації незалежно від технічного стану виробу
в момент початку технічного обслуговування.
2) Технічне обслуговування з періодичним контролем – при
такому ТО контроль технічного стану виконують
з встановленим в нормативно-технічній документації
періодичністю і об’ємом, а об’єм інших операцій
визначається технічним станом машини в момент початку
технічного обслуговування.
3) Технічне обслуговування з безперервним контролем –
це таке ТО, котре передбачене в нормативно-технічній
документації і виконується по результатам безперервного
контролю технічного стану машини.
Існують загальні вимоги, котрі враховуються при розробці
системи технічного обслуговування і ремонту. Ці вимоги
є важливі не лише для промисловості але й , на нашу думку, для
умов навчальних майстерень:
1) Необхідність отримання економічного ефекту від реалізації
планово-попереджувальних
ремонтів
в
порівнянні
з передбаченою заміною деталей і вузлів.
2) Періодичність технічного обслуговування і ремонтів
повинна базуватися на даних про фактичну надійність
обладнання. Якісний склад обслуговування також
залежить від характеристики надійності. При збільшенні
кількості раптових відмов більшу
роль відіграє
профілактика, при поступових відмовах – ремонті операції
і регулювання. Отже, в першому випадку в технічному
обслуговуванні повинна
бути
збільшена
кількість
профілактичних оглядів різної складності.
3) Необхідність врахування системи «людина – машина середовище». Проведенні в цій області дослідження5
дозволили встановити, що поряд з управлінням стану
машини в умовах системи необхідно здійснити управління
5
Борисов Ю.С., Организация
М.: Машиностроение, 1998. 229с.

ремонта и технического обслуживание оборудования.
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станом безпеки людини-оператора. Це управління може
бути реалізоване комплексно, в системі з іншими
факторами безпеки, які обумовлюють фізичний стан
людини, а також її психологічний настрій.
4) Важливо максимально використати час планових або
аварійних зупинок для виконання ремонтних робіт; тому
частина тих ремонтних робіт, котрі вимагають для свого
виконання зупинки обладнання, повинна бути виконана в
обов’язковому порядку в ці дні. Для цього наперед
визначається об’єм робіт, котрі підлягають виконанню під
час запланованих і непередбачених зупинок. При цьому
тривалість зупинок встановлюється по тривалості самого
трудоємного ремонту, інші ремонтні роботи повинні
виконуватися в цей же термін.
Висновки: На нашу думку, для навчальних майстерень
в силу причин, про які вже згадувалося, в даний час характерний
неплановий ремонт (від відмови до відмови) і технічне
обслуговування, яке, на жаль, не назвеш, ані регламентним, ані
ТО з періодичним та безперервним контролем, а радше «від
випадку до випадку». Вважаємо, що якщо ми хочемо зберегти
достатню якість технологічної машини навчальної майстерні,
то найоптимальніше було б вибрати для цього плановий ремонт
та регламентоване технічне обслуговування. Розуміємо, що
в
умовах
недостатнього
фінансування
освіти
це
є проблематичним, проте «техніку не обдуриш».
Таким чином, виходячи з існуючих реалій, в навчальних
майстернях необхідне значне покращення управління технічним
станом технологічного обладнання, його безпекою, що можливо
здійснити на основі здобутків, напрацьованих щодо металота деревообробного обладнання в промисловості.
Література:
Амалицкий В. В. Монтаж и эксплуатация
деревообрабатывающего оборудования/ В.В. Амалицкий,
Т. А. Комаров. - М.: Лесная промышленность, 1991.
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Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna „Kadry dla Europy”
DZIECI I MŁODZIEШSZKOLNA A FUNKCJONOWANIE W HAŁASIE.
EDUKACJA ZDROWOTNA, POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA A HAŁAS

Streszczenie:
Prezentowany
artykuł
dotyczy
zagadnienia
funkcjonowania współczesnego człowieka w środowisku, którym jest
wyeksponowany na hałas. Artykuł prezentuje zestawienie poziomów
hałasu występujących w środowisku dzieci młodzieży ze
szczególnym uwzględnieniem środowiska szkolnego. W tekście
zwrócono uwagę na edukację zdrowotną w kontekście hałasu w
szkołach. Podkreślono skutki uboczne przebywania w hałasie w
zakresie jego zdrowia i zaburzenia poczucia bezpieczeństwa.
Słowa kluczowe: dzieci, młodzież szkolna, człowiek dorosły,
edukacja zdrowotna, poczucie bezpieczeństwa, hałas
SCHOOLCHILDREN AND FUNCTIONING IN NOISE.
HEALTH EDUCATION, A SENSE OF SAFETY AND NOISE

Summary: The article concerns the question of the functioning
of modern individual in an environment where one is exposed to
noise. It presents a summary of noise levels in the environment of
children and adolescents with special emphasis on the school
environment. The text drew attention to health education in the
context of noise in schools. The side effects of being in the noise in
terms of one's health and loss of security were stressed.
Keywords: children, school children, an adult, health education,
a sense of security, noise
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Wstęp
Człowiek przebywa w krainie dźwięków już w okresie
prenatalnym. Świat dźwięków, w którym przebywa dziecko ma wpływ
na jego rozwój. Starsze dzieci oraz młodzież bardzo często
przebywają w świecie dźwięków przekraczającym normy, co z kolei
ma negatywny wpływ na ich samopoczucie fizyczne i psychiczne.
Dzieci i młodzież znaczą część doby, a co za tym idzie – życia –
spędzają w szkole. System edukacji w polskich szkołach
podstawowych to: sześcioletnia szkoła podstawowa, trzyletnie
gimnazjum, trzyletnia szkoła średnia, trzyletnie studia zawodowe,
dwuletnie studia magisterskie, czteroletnie studia doktoranckie.
Hałas w szkołach nie jest zjawiskiem nowym.
Maria Sokołowska1, podaje, że “edukacja zdrowotna jest
nieodłącznym elementem promocji zdrowia i atrybutem szkoły
promującej zdrowie”. Powołuje się na międzynarodowe dokumenty,
w tym Konwencją o Prawach Dziecka, Kartę Ottawską Promocji
Zdrowia, zgodnie z którymi, edukacja zdrowotna jest jednym
z fundamentalnych praw każdego dziecka. Powołuje się również na
polską podstawę programowa kształcenia ogólnego – która
wskazuje, że: „ważnym zadaniem szkoły jest (…) edukacja
zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku
dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia
środowiska sprzyjającego zdrowiu”.2
Edukacja zdrowotna
Ośrodek Rozwoju Edukacji3 definiuje edukację zdrowotną jako
“proces kształtowania u uczniów nawyku (podstawy) dbałości
o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia
1

M. Sokołowska, Ewaluacja edukacji zdrowotnej w szkole, Ośrodek Rozwoju Edukacji 2016, s. 3.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 roku zmieniające rozporządzenie w
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2014 Poz. 803).
3
Wydział wychowania i profilaktyki, Edukacja zdrowotna, https://www.ore.edu.pl/programy-i-projekty19445/edukacja-zdrowotna
2
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zdrowego środowiska”. Dalej powołują się na opinię europejskich
ekspertów, którzy twierdzą, że edukacja zdrowotna “daje (…)
uczniom możliwość nabycia kompetencji (umiejętności, wiedzy
i postaw), które są niezbędne do odpowiedzialnego uczestnictwa
w życiu społecznym, ponieważ:
- pomaga odkrywać, jakie wybory służą rozwojowi i lepszej
jakości życia,
- pomaga zrozumieć siebie i innych,
- pomaga budować obraz świata, który jest najbliższy
codziennym doświadczeniom, uczy odpowiedzialności, jest
pierwszym stopniem profilaktyki różnych zagrożeń i zachowań
problemowych”.
Musimy pamiętać, że “edukacja zdrowotna jest procesem, który
trwa przez całe życie i dotyczy wszystkich ludzi”. Ponadto “edukacja
zdrowotna jest nieodłącznym elementem promocji zdrowia. Edukacja
zdrowotna pozwala odkryć jakie wybory służą zdrowiu, natomiast
promocja zdrowia zapewnia warunki, aby możliwe było dokonywanie
„zdrowych” wyborów”. Podkreślić należy, że “zarówno w edukacji
zdrowotnej, jak i promocji zdrowia najistotniejszy jest aktywny,
podmiotowy udział wszystkich grup społeczności szkolnej, w tym
także uczniów”4.
ORE wskazuje główne obszary tematyczne edukacji
zdrowotnej:5
- Higiena osobista i otoczenia
- Bezpieczeństwo w życiu codziennym, zapobieganie urazom,
pierwsza pomoc
- Zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna
- Praca i wypoczynek
- Zdrowie psychospołeczne
- Edukacja seksualna
- Zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych
- Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów.

4
5

Ibidem
Ibidem
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W
kontekście
powyższego,
nieodłącznym
warunkiem
zapewnienia zdrowia dziecka, młodzieży, człowieka dorosłego jest
przebywanie w środowisku, w którym człowiek nie jest narażony
na hałas.
Hałas
Niepożądany, nieprzyjemny dokuczliwy dźwięk, często o zbyt
dużym natężeniu. Określany jest Hałasem. Danuta Augustyńska,
Anna Kaczmarska oraz Jolanta Koton6 z Centralnego Instytutu
Ochrony Pracy, Państwowego Instytutu Badawczego, definiują hałas
jako zbiór dźwięków o różnych częstotliwościach i różnych
wartościach ciśnienia akustycznego. Przy czym rozkład dźwięków
złożonych na sumę dźwięków prostych (tonów) określają
wyznaczaniem widma lub analizą widmową (częstotliwościową)
hałasu.
Możemy dokonać kilku podziałów hałasu
Jednym z nich jest podział ze względu na zakres częstotliwości.
I tu możemy wymienić: hałas infradźwiękowy, w którego widmie
występują składowe o częstotliwościach infradźwiękowych od 1
do 20 Hz; hałas słyszalny, w którego widmie występują składowe
o częstotliwościach słyszalnych od ok. 16 Hz do 16000 Hz; hałas
"ultradźwiękowy", w którego widmie występują składowe o wysokich
częstotliwościach słyszalnych i niskich ultradźwiękowych od 10
do 40 kHz.
Kolejny podział, ze względu na przebieg w czasie, hałas określa
się jako ustalony lub nieustalony (zmienny w czasie, przerywany).
Rodzajem hałasu nieustalonego jest tzw. hałas impulsowy,
składający się z jednego lub wielu zdarzeń dźwiękowych.

6

Augustyńska D., Kaczmarska A., Koton J., Hałas, http://www.ciop.pl/6466.html
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Następny podział ze względu na charakter oddziaływania hałasu
na organizm człowieka. I tu wskazuje się hałas uciążliwy nie
wywołujący trwałych skutków w organizmie oraz hałas szkodliwy
wywołujący trwałe skutki lub powodujący określone ryzyko ich
wystąpienia.
Ponadto, wskazać można inne podziały hałasu, np. podział
uwzględniający przyczynę jego powstania i klasyfikację jego źródeł.
Wyróżnia się, np.: hałas aerodynamiczny, powstający w wyniku
przepływu powietrza lub innego gazu oraz hałas mechaniczny,
powstający wskutek tarcia i zderzeń ciał stałych, w tym głównie
części maszyn.
Stosowany jest także podział ze względu na środowisko,
w którym hałas występuje. Hałas w przemyśle, zwany jest hałasem
przemysłowym, hałas w pomieszczeniach mieszkalnych, miejscach
użyteczności publicznej i terenach wypoczynkowych - hałasem
komunalnym, a w środkach komunikacji - hałasem komunikacyjnym."
Hałas jest czynnikiem środowiskowym, który najbardziej
przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu i niestety wywołującym
wiele psychicznych i fizycznych dolegliwości7 często jest szkodliwy
dla organizmu człowieka. Głośne zabawki dla dzieci, nadmierna
głośność podczas przerw szkolnych, nadmierny hałas podczas lekcji
szkolnych, głośne gry komputerowe, osobiste odtwarzacze muzyki
(MP3, MP4), muzyka na dyskotekach, głośna muzyka podczas
koncertów.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007
roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku8
określa zróżnicowalne dopuszczalne poziomy hałasu określone
wskaźnikami hałasu LDWN, LN, LAeq D i LAeq N dla następujących rodzajów
terenów przeznaczonych: pod zabudowę mieszkaniowa, pod szpitale
7

Gąsiorek P., Czajkowska-Ziobrowska D., 2012. The Effect of Sonic Stimuli on Human Life In
Contemporary Society [In:] New Trends of Acoustic Spectrum, Culik M., Danihelova A., Nemec M.
Zvolen – Slovakia, p. 75-78. ISBN: 978-80-228-2371-5
8
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z dnia 5 lipca 2007r.) Dz.U.07.120.826
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i domy opieki społecznej, pod budynki związane ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci i młodzieży, na cele uzdrowiskowe, na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na cele mieszkaniowo-usługowe;
ponadto określa: poziomy hałasu z uwzględnieniem rodzaju obiektu
działalności będącej źródłem hałasu; oraz okresy, do których
odnoszą się poziomy hałasu, jako czas odniesienia.
Zestawienie poziomów hałasu występujących w środowisku
dzieci młodzieży.
Wiesław J. Sułkowski9 dokonał zestawienia poziomów hałasu
występującego w środowisku dzieci i młodzieży. Wymienił
charakterystyczne dla środowiska dzieci i młodzieży źródła hałasu:
- Inkubatory w noworodkowych ośrodkach intensywnej opieki
wydają dźwięki o natężeniu 70–75 dB-A (przy czym
maksymalny dźwięk nie powinien przekraczać 50 dB-A.
- Zabawki (grzechotki, naciskane piszczące „squeeze toys”,
pistolety ze spłonką nabojową) 70–105 dB-A w odległości 25
cm od głowy, poziomy szczytowe (pistolet) 73–118 dB-A
- Fajerwerki i petardy hałas impulsowy z poziomami
szczytowymi 145–160 dB docierający do ucha osoby stojącej
2 m od wybuchu.
- Szkoły, przedszkola i „żłobki” (hałasy zewnętrzne i
wewnętrzne) 57–65 dB-A. (przy czym hałas tła („background”)
nie powinien przekraczać 35 dB-A, a w przypadku klas dla
dzieci niedosłyszących — 30 dB-A.)
- Miejsca rozrywki (muzyka odtwarzana bądź „na żywo”):
dyskoteki 90–110 dB-A; koncerty „pop” i „rock and roll” 120–
130 dB-A; ośrodki aerobicu 89–96 dB-A; Należy zmniejszyć
poziomy dźwięku w dyskotekach i na koncertach „pop” i „rock
and roll”do 100 dB-A z preferencją poniżej 95 dB-A.
- - Osobiste odtwarzacze muzyki (przenośne CD i MP3) 53–
103 dB-A (przy czym poziomy dźwięków emitowanych przez
odtwarzacze powinny być niższe od 100 dB-A i określone na
etykiecie naklejonej na słuchawkach.
9

Sułkowski W.J., Uszkodzenia słuchu spowodowane hałasem u dzieci i młodzieży: przyczyny i
prewencja, „Medycyna Pracy” 2009;60 (6), s. 515-516. ISSN: 0465-5893
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-

Sen. Hałas w nocy nie powinien przekraczać 45 dB-A. Należy
stosować „day-evening-night” wskaźnik zalecany przez EU,
zamiast „day-night”. W ten sposób zostają uwzględnione
godziny od 19 do 23, tj. odpowiadające godzinom snu dzieci.

Szkodliwe działanie hałasu na organizm człowieka
Aleksander Lutyński10, analizując szkodliwe działanie hałasu na
organizm człowieka, podaje, iż pociąga za sobą określone skutki.
Owe skutki dzieli na funkcjonalne i zdrowotne.
Funkcjonalne, zalicza do nich ograniczenia:
— poziomu poczucia niezależności,
— poczucia bezpieczeństwa i komfortu,
— możliwości porozumiewania,
— orientacji w środowisku,
Zdrowotne, zalicza do nich:
• sprawność psychomotoryczną,
• stan psychiczny (emocjonalny),
• ogólny stan zdrowia,
• stan somatyczny,
• uszkodzenie narządu słuchu.
Zwraca uwagę, że “skutki funkcjonalne obniżają jakość
wykonywanej pracy i jej wydajność, a skutki zdrowotne zwiększają
zachorowalność osób narażonych na działanie hałasu”11.
Hałas w środowisku szkolnym
Od dawna mówi się o hałasie w polskich szkołach. Zagadnie to
wydaje się mieć większe znaczenie dla pedagogów, nauczycieli,
rodziców niż dla samych dzieci i młodzieży, które do funkcjonowania
w warunkach przekraczających normę decybeli jest kwestią
przystosowania do panujących warunków. Ponadto uczniowie nie
zawsze zdają sobie sprawę z faktu, że przebywanie w warunkach
10
A. Lutyński, Identyfikacja poziomu hałasu na stanowiskach technologicznych w zakładach przeróbki
kopalń węgla kamiennego, „Górnictwo i Geoinżynieria” 3/1/2006, s. 173-174.
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hałasu pogarsza bądź wydłuża w czasie osiągnięcie pewnych
umiejętności, mimo, iż podczas nauki podejmują pewne działania
mające redukować hałas w środowisku nauki na przykład poprzez
zamykanie okien, drzwi itd.12
W roku 2012 w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Katowicach podjęto próbę oszacowania problemu narażenia na
hałas dzieci młodzieży województwa śląskiego, poprzez pilotażowe
badania poziomu hałasu w szkołach.13 Badania przeprowadzono
w 7 szkołach podstawowych należących do sieci szkół promujących
zdrowie przeprowadzając pomiary hałasu na jaki są narażeni
zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Pomiary przeprowadzono
w kwietniu 2012 roku. Pomiary dźwięku zostały dokonane w zarówno
w klasie szkolnej jak i na Sali gimnastycznej podczas zajęć
lekcyjnych oraz na korytarzach szkolnych podczas przerw
śródlekcyjnych. Na mierzony poziom hałasu składał się hałas będący
skutkiem aktywności uczniów i nauczycieli, hałas wytworzony przez
urządzenia stanowiące techniczne wyposażenie szkoły oraz hałas
przenikający do budynku szkolnego z zewnątrz (na przykład hałas
pochodzący z pobliskich osiedli mieszkaniowych oraz hałas uliczny).
Zmierzono równoważny poziom dźwięku A, maksymalny poziom
dźwięku A, szczytowy poziom dźwięku C.
Przeprowadzone przez katowicki sanepid pomiary dały
następujące wartości:
Równoważny poziom dźwięku:
- od 59,0 dB do 86,3 dB w czasie zajęć dydaktycznych
- od 75,1 dB do 90,4 dB w czasie zajęć wychowania fizycznego
- od 72,2 dB do 88,1 dB w czasie przerw.
11

Ibidem, s.174.
Czajkowska-Ziobrowska D., Gąsiorek P., 2012. The Noise on the Life of the Youth and its Influence
on School Achievements [In:] New Trends of Acoustic Spectrum, Culik M., Danihelova A., Nemec M.,
Zvolen – Slovakia, p. 191-194. ISBN: 978-80-228-2371-5
13
Wilczyńska I., Paciej J., Hudzik G, Ocena narażenia na hałas uczniów i nauczycieli klas I-III szkoł
podstawowych na przykładzie województwa śląskiego, „Problemy Higieniczno epidemiologiczne 2012,
(93(4):888-893, s. 888-893
12
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Maksymalny poziom dźwięku A
- od 82,2 dB do 101,1 dB czasie zajęć dydaktycznych
- od 94,6 dBdo 108,0 dB w czasie zajęć wychowania fizycznego
- od 92,6 dB do 107,1 dB w czasie przerw.
- Szczytowy poziom dźwięku C
- od 106,5 dB do 122,5 dB czasie zajęć dydaktycznych
- od 107,3 dB do 127,0 dB w czasie zajęć wychowania
fizycznego
- od 111,9 dB do 124,8 dB w czasie przerw.
Badania wykazały, że na hałas w salach gimnastycznych w
czasie zajęć wychowania fizycznego ma wpływ ilość ćwiczących
dzieci i rodzaj wykonywanych ćwiczeń. Na poziom hałasu w
korytarzach w czasie przerw ma wpływ liczba przebywających w nich
dzieci oraz kształt oraz wielkość korytarzy. Poziom hałasu podczas
zajęć dydaktycznych zależy od rodzaju prowadzonych zajęć (na
przykład zajęcia polonistyczne, matematyczne, komputerowe,
praktyczne, muzyczne, i sposobu prowadzenia ich przez
nauczyciela).
W atmosferze hałasu pracują zarówno nauczyciele jak i
uczniowie. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 29.11.2002 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy [7],
ze względu na ochronę słuchu, wskazuje wartości, których nie należy
przekraczać. Poziom ekspozycji na hałas, odniesiony do 8godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy nie może przekroczyć
85dB. Poziom ekspozycji na hałas, odniesiony do tygodnia pracy nie
może przekraczać wartości 115 dB. Szczytowy poziom dźwięku C
nie może przekraczać wartości 135 dB.
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Podsumowanie
Powyższe rozważania ukazują zagadnienie funkcjonowania
współczesnego
człowieka
w
środowisku,
którym
jest
wyeksponowany na hałas od wczesnego dzieciństwa. Artykuł
prezentuje
zestawienie
poziomów
hałasu
występujących
w środowisku dzieci młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem
środowiska szkolnego. Ważnym zagadnieniem w kontekście
rozważań dotyczących hałasu wydaje się być edukacja zdrowotna.
Człowiek powinien zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw jakie
płyną z nadmiernego wyeksponowania na hałas. Znać skutki
uboczne przebywania w hałasie w zakresie jego zdrowia
i zachwiania poczucia bezpieczeństwa.
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Streszczenie:
W
artykule
przeprowadzono
analizę
komparatystycznych
badań dotyczących systemu wartości
współczesnej młodzieży Polski i Ukrainy. Przedstawiono istniejące
podobieństwa i różnice w sposobie postrzegania rzeczywistości
przez młodzież obydwu słowiańskich narodów. Rozpatrzono
zachodzące obecnie przemiany cywilizacyjne, które przyczyniają się
do zmiany postaw, wartości i dążeń młodych ludzi.
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Wprowadzenie
Zachodzące obecnie przemiany cywilizacyjne przyczyniają się
do zmiany postaw, wartości i dążeń większości ludzi. Są to zmiany
koncepcji człowieka, stosunków międzyludzkich oraz otaczającego
świata. Istnieje wiele przesłanek, które przemianom tym nadają
tendencje kryzysogenne. W epoce ponowoczesności wychowanie
oparte na kulturze traci na wartości, gdyż powszechnie postrzega się
kulturę jako kulturę masową, która unieważniła misję wychowawczą,
zredukowała rolę wychowawcy i autorytetu, zawładnęła wyobraźnią
i pragnieniami młodego pokolenia oraz stała się głównym i niemal
jedynym kreatorem świata wartości, wzorów i celów dzieci
i młodzieży. Współcześnie obserwujemy kryzys instytucji,
autorytetów, metod działania wychowawczego, w pewnym sensie
także kryzys wartości. Zwolennicy tradycyjnego kanonu wartości
i ładu społecznego wskazują na niewątpliwe zagrożenia, jakie niesie
nowy styl życia, nowy ład zbiorowych zachowań oraz nowa
aksjologia, nazywana przez nich pustką aksjologiczną. Według nich
symptomami ponowoczesnego świata są m.in. narkotyki, seks bez
miłości, stosunki międzyludzkie bez głębszych więzi, życie bez
powinności i czyny bez odpowiedzialności. Nie bez winy są tu także
mass-media, które troszcząc się o oglądalność, słuchalność oraz
poczytność nie zważają na szkodliwe treści, które niosą młodemu
i nie tylko człowiekowi, który w coraz bardziej zwariowanym świecie
zaczyna czuć się coraz bardziej odepchnięty i zagubiony.
Pytanie o wartości, ich system i hierarchię jest tematem
centralnym w próbach rozumienia ludzkiej psychiki i ludzkiego
postępowania. Stanowi także przedmiot badań i rozważań
naukowych wielu dyscyplin społecznych, w tym także pedagogiki.
Podstawowy materiał badania
Z powyższego przeglądu aktualności problemy wynika, że wśród
wielu działań, które składają się na ogólny zarys świadomości
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społecznej,
jedną
z
najważniejszych
jest
kształtowanie
się społecznego systemu wartości. Wartości ze względu na swoją
doniosłość
w
kształtowaniu
mechanizmów
jednostkowego
i społecznego życia są właśnie jednym z tych problemów, które
pobudzają do badań i refleksji. Życie człowieka jest procesem
realizowania wartości. Człowiek jako osoba wolna dokonuje wyboru
wartości, czyli tego co uważamy za ważne, cenne dla jednostki
i społeczeństwa, co jest godne wysiłku, poświęcenia, co stanowi cel
dążeń ludzkich. Odkrywanie, przyjmowanie i prowadzenie życia
zgodnego z przyjętym systemem wartości jest celem wychowania
i samowychowania. Można stwierdzić, że całe życie człowieka jest
bezustannym wartościowaniem.
Wartości, na co wskazuje zarówno bogata literatura jak
i doświadczenie ludzkie, należą do ważniejszych obszarów życia
człowieka.
Jedni nazywają
je
drogowskazami,
punktami
orientacyjnymi w złożonej rzeczywistości, inni traktują jako kryteria
ocen i opinii, podstawę podejmowanych aktualnie działań, ale także
jako przedmiot trwałych pragnień i cel dążeń. Zdefiniowanie wartości
nie jest rzeczą prostą. Na ogół przyjmuje się, iż pojęcie wartość
stanowi podstawowe kategorie aksjologii (nauki o wartościach)
i że oznacza ona według M. Łobockiego "to wszystko, co uchodzi
za ważne i cenne dla jednostki i społeczeństwa oraz jest godne
pożądania, co łączy się z pozytywnymi przeżyciami i stanowi
jednocześnie cel dążeń ludzkich"1. Według Danuty Dobrowolskiej
z kolei "Wartością najogólniej zdefiniowaną jest wszystko
to, co stanowi przedmiot potrzeb, postaw, dążeń i aspiracji
człowieka. Może to więc być przedmiot materialny, osoba, instytucja,
idea, rodzaj działania"2. Można też utożsamiać wartości

1
Łobocki M., Pedagogika wobec wartości, [w:]B.Sliwerski (red.), Kontestacje pedagogiczne, Kraków
1993, s.125.
2
Mariański J., Zdaniewicz W., Wartości religijne i moralne młodych Polaków, Warszawa 1991, s.175.
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z aspiracjami, rozumiejąc je jako "jakieś ważne dobra ... bardziej od
innych warte tego, by je w życiu osiągnąć"3.
Wartości można poklasyfikować zależnie od stopnia ich
ogólności. Najczęściej spotykane wartości to:
- poznawcze:
ukierunkowane
na
zdobywanie
wiedzy,
umiejętności,
nabywanie
określonych
kwalifikacji
czy realizację zainteresowań o charakterze intelektualnym.
Scalają one w jedną grupę często wymieniane przez autorów
wartości intelektualne i perfekcjonalistyczne,
- moralne: w wyniku których podstawowym kryterium
postępowania człowieka jest system własnych przekonań;
do tej grupy zaliczono także wartości światopoglądowe,
- emocjonalne: koncentrujące się na doznawaniu silnych
przeżyć bez względu na ich charakter (przyjemne lub niemiłe).
Mieszczą się w nich chwile intensywnego szczęścia czy
przeżycia o charakterze estetycznym,
- prestiżowe: dla których cechą charakterystyczną jest
ocenianie obiektów z punktu widzenia posiadanej przez nie
pozycji w hierarchii społecznej, dążenie do kontaktów
z osobami znaczącymi, czy stawianie sobie za główny cel
zrobienie kariery,
- przyjemnościowe: charakteryzujące się dodatnim znakiem
emocji wyzwalanych przez obiekty. Widocznym objawem tego
typu wartości jest dążenie do łatwego i bezproblemowego
życia, spędzanie czasu na zabawach i rozrywkach,
- materialne: stymulujące u jednostek konsumpcyjny typ życia,
wyzwalająca dążenie do kontaktów z ludźmi, od których
można oczekiwać dla siebie określonych korzyści
materialnych, czy wreszcie dobrobyt jako najważniejszy cel
życia.
Badania nad wartościami młodzieży prowadził m. in. Mirosław
J. Szymański 4.
Współczesny człowiek żyjący w społeczeństwie, w którym
zachodzą tak szybkie zmiany, jest często przytłoczony nowościami,
różnorodnością oferowanych mu produktów, tempem życia. Życiem
3
4

Dyczewski L., Kultura polska w procesie przemian, Lublin 1995, s.104.
Szymański M. J., Młodzież wobec wartości. Próba diagnozy, Warszawa 1998.
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ludzkim rządzi zasada przyjemności, ściśle związana z tak szeroko
propagowaną konsumpcją. Konsumenci gonią za przyjemnościami,
wybierając między mniejszym lub większym zadowoleniem i dążąc
do osiągnięcia osobistej satysfakcji.
Zygmunt Bauman uważa, że jednym z głównych atrybutów
ponowoczesnego stylu życia jest niespójność, niekonsekwencja
postępowania, fragmentaryzacja i epizodyczność różnych sfer
aktywności jednostek5. Rozchwiany system wartości staje się
„normalnym” środowiskiem człowieka, w którym nikt nikomu nie
może, a nawet nie powinien, narzucać kryteriów oceny. Jednostki we
własnym zakresie określają swoje powinności, obowiązuje
wszechmocna zasada dobrowolnego wyboru, która przyczynia
się do wzrostu zainteresowania własnymi sprawami, ale także –
a może przede wszystkim – do zagubienia jednostki w świecie
wartości ważnych w życiu. Nie wszyscy są także przygotowani
do podejmowania wolnych i świadomych wyborów, co jest naturalną
konsekwencją nierozpoznania bądź też niewłaściwego przebiegu
procesu introcepcji tych wartości, które mogłyby stanowić fundament
i punkt odniesienia w życiu.
W pedagogice przez wartość rozumie się na ogół to wszystko,
co uchodzi za ważne i cenne dla jednostki i społeczeństwa oraz jest
(…) godne pożądania, co łączy się z pozytywnymi przeżyciami
i stanowi jednocześnie cel dążeń ludzkich.
Młodzież – to określenie tej części społeczeństwa, którą określa
wiek, zespół specyficznych cech biologicznych i psychologicznych
oraz społecznych. Młodość to faza życia, która ma charakter
zjawiska społeczno-kulturowego, powstałego jako wynik określonych
uwarunkowań społecznych. Jako względnie odrębna grupa, młodzież
wyłoniła się stopniowo z grupy młodych dorosłych w latach 50 i 60
XX wieku. Rozwój kultury młodzieżowej jest odbiciem
skomplikowanych procesów społeczno-ekonomicznych i zmian
5

Z. Bauman, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994, s. 23.
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cywilizacyjnych. Jej kształt wynika ze specyfiki okresu dorastania –
czasu, który charakteryzuje się między innymi nasiloną potrzebą
niezależności i zaburzeniami społecznego funkcjonowania.
Młodzież jako specyficzna kategoria społeczna charakteryzuje
się następującymi cechami:
1) Nieokreślonymi ramami wieku, byciem wstanie określającym
przejściową fazę życia pomiędzy dzieciństwem a dorosłością.
2) Uczeniem się, przystosowaniem się do pełnienia ról ludzi
dorosłych i kreacją tych ról, manipulacją i negacją ról
narzuconych przez system normatywny społeczeństwa
(zwyczaje, prawo).
3) Zmianą przynależności grupowej, wspólnotą norm i wartości,
które owocują powstaniem poczucia przynależności
i tożsamości społecznej, wprowadzeniem w kulturę.
Specyfika
społecznej

młodzieży

jako autonomicznej

kategorii

Podejmując rozważania o młodzieży bierze się pod uwagę
kryterium wieku oraz zespół cech biologicznych, psychologicznych,
społecznych, które odróżniają młodość od innych faz rozwoju
człowieka. Z. Melosik przyjmuje, że określenie „młodzież” jest
dynamiczną „konstrukcją społeczną” 6.
Młodzież jako odrębną kategorię społeczną wyróżnia stan
określający fazę przejściową pomiędzy dzieciństwem a dorosłością.
Jest to tak zwane dorastanie, czyli proces przeobrażania się dziecka
w osobę dorosłą, który trwa zazwyczaj kilka lat. Zmiany dotyczą sfery
fizycznej, psychicznej, jak i społecznej. Okres adolescencji, czyli
dojrzewania, to etap w rozwoju człowieka, charakteryzujący się
własną odrębnością i specyfiką, powiązany z jego dotychczasowymi
doświadczeniami.
Przechodzenie z dzieciństwa do dojrzałości, to nie tylko zmiany
w
sferze biologicznej, ale również umysłowej. Wiąże
6

Z. Melosik (red.), Młodzież, styl życia i zdrowie. Konteksty i kontrowersje, Poznań 2001.
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się z kształtowaniem tożsamości osobowej i społecznej, zaznacza
obszary własnej aktywności w związku z uznawanymi wartościami.
Cechą charakterystyczną okresu dorastania jest burzliwy rozwój
procesów emocjonalnych i uczuć wyższych. Emocje osób w tym
okresie rozwoju są zwykle intensywne, żywe, często nietrwałe.
Młodzież w tym okresie jest zmienna zarówno w uczuciach jak
i w poglądach. Przejawem tego są zachowania, które nie zawsze
rozumieją osoby dorosłe.
W tym czasie jednostki podatne są szczególnie na wszelkie
wpływy, zarówno pozytywne jak i negatywne, na zaburzenia,
depresje oraz odchylenia od normy. W tym okresie rodzice powinni
być bardziej wyrozumiali, wyczuleni na potrzeby i problemy swojego
potomstwa. Brak wsparcia najbliższych może rozwinąć w dziecku
niepożądane zmiany osobowości. Młodzi ludzie szukają idealnego
wzorca, którego cechy uznają za doskonałe. Zwiększa się również
wpływ grupy rówieśniczej oraz skłonność do naśladowania
zewnętrznych, postrzeganych jako atrakcyjne, atrybutów dorosłości
(m.in. picie alkoholu, palenie papierosów).
Dorastający ludzie znajdują się w trudnej sytuacji społecznej,
ponieważ uzyskali już dojrzałość biologiczną, a jednak nie traktuje
się ich jako dorosłych, nie przyznaje się im praw i nie nakłada
obowiązków, charakterystycznych dla dorosłych ludzi.
Osoby dorastające intensywnie poszukują własnej tożsamości
i stylu życia. Pojawia się chęć dostrzeżenia własnej odrębności
i związana z tym chęć bycia sobą. Prowadzi to często do odrzucenia
przyjmowanych dotąd wzorów, norm i autorytetów7. W sytuacji
niepewności i zagubienia, nastolatki potrzebują wsparcia
psychicznego i moralnego bliskich im osób.
Proces osiągania przez młodzież dojrzałości następuje
w warunkach dezintegracji norm społecznych. Sytuację młodzieży
7

M. Czerepaniak-Walczak, Niepokoje współczesnej młodzieży (w świetle korespondencji do czasopism
młodzieżowych), Kraków 1997.
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we współczesnym świecie w kontekście znacznie szerszych
zagrożeń obrazuje sygnalizowany często kryzys tradycyjnych
systemów wartości i autorytetów. Rodzi to lęk przed przyszłością,
izolowanie się młodzieży, a nawet ucieczkę w świat uzależnień,
przemocy, co zwiększa obszary społecznych zagrożeń.
Życie w czasach współczesnych, mimo, iż obfitujące w nowe
możliwości, niesie ze sobą wiele zagrożeń, szczególnie dla młodych
ludzi. Obecnie duże znaczenie przykłada się do kariery, sukcesu
i pieniędzy, w związku z czym rodzice mają coraz mniej czasu dla
dzieci i młodzieży, które wychowuje telewizja, Internet czy podwórko.
Młodzież coraz częściej pozbawiona jest opieki rodzicielskiej, a czas
spędza grając na komputerze, przeglądając strony internetowe.
Osoby w wieku dojrzewania często w trakcie poszukiwania
tożsamości i rozwoju ich osobowości napotykają na wiele
problemów, które mogą przerodzić się w sytuacje kryzysowe.
Problemy w domu, rozwodzący się rodzice, przemoc w szkole,
alkohol, narkotyki to jedne z wielu trudności, z którymi borykają się
młodzi ludzie. Nie dziwi więc fakt, iż sytuacje kryzysowe dotykające
adolescentów stają się coraz częściej przedmiotem badań osób
zajmujących się pomocom tej grupie - psychologów i pedagogów.
Termin "kryzys" pochodzi z języka greckiego, od słowa krino,
oznaczającego wybór, podejmowanie decyzji, a także zmaganie się
lub walkę, w której konieczne jest działanie pod presją czasu
(Badura-Madej, 1996).
Kryzys jest ograniczonym w czasie, trwającym około 6 do 8
tygodni, stanem nierównowagi, związanym z wysokim poziomem
dystresu i niezdolnością radzenia sobie. Kryzys najczęściej
wywołany jest przez tak zwane wydarzenia krytyczne, określane
również jako czynniki zmiany życiowej. Do sytuacji takich można
zaliczyć między innymi śmierć bliskiej osoby, rozwód, chorobę, stratę
zatrudnienia. Wydarzenia te są momentami zwrotnymi w życiu
jednostki i stają się wyzwaniem do zmiany. To konieczność zmiany
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odróżnia wydarzenie krytyczne od wydarzenia stresowego. Stąd też
często kryzys określa się momentem przełomowym, zwrotnym
i rozstrzygającym.
Wśród cech osobowości zwiększających podatność na kryzys
Greenstone i Leviton wymieniają: brak trwałych więzi społecznych,
niezdolność do korzystania z naturalnych źródeł wsparcia,
nieumiejętność uczenia się na błędach, nieopanowane poprzednie
sytuacje kryzysowe, występowanie zaburzeń psychicznych
i zaburzeń równowagi emocjonalnej, niskie poczucie własnej
wartości, prowokacyjne, impulsywne zachowanie, nadużywanie
substancji psychoaktywnych. Natomiast wśród reakcji człowieka
na kryzys oni wymieniają następujące powszechne objawy: niepokój
o przyszłość, ogólny niepokój, szok, zaprzeczanie, brak poczucia
bezpieczeństwa, zmęczenie, poczucie winy, poczucie utraty kontroli,
żal, wściekłość, otępienie, niepewność, lęk, poczucie bezradności,
depresja,
panika,
rozpacz,
frustracja,
nieprzystosowanie,
oszołomienie, złość, podenerwowanie.
Kryzys jest nieodłączną częścią życia, a reakcja na niego, nie
jest patologią. Istotną cechą kryzysu jest fakt, iż nie jest on prostą
pochodną wydarzeń zewnętrznych, a jego potencjalnym źródłem jest
subiektywna interpretacja sytuacji życiowych i własnych możliwości.
Pojawiające się w ciągu życia kryzysy są naturalnymi
składnikami ludzkiego losu, których nie sposób uniknąć. KubackaJasiecka twierdzi, że kryzys jest odpowiedzią na pojawiającą się
przeszkodę, która uniemożliwia lub utrudnia osiągnięcie ważnych dla
jednostki celów życiowych8.
Przeszkody tej nie da się pokonać za pomocą zwyczajnych
metod rozwiązywania problemów, powoduje więc ona stan
dezorganizacji i zamieszania. Trudności wywołujące kryzys wydają
się jednostce nie do pokonania, w związku z czym jedną z cech
8
Kubacka-Jasiecka, D., Mudyń, K. (red.). Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia
i możliwości, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
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kryzysu jest fakt, iż dotknięta nim osoba nie zna żadnego sposobu
poradzenia sobie z nim. Kryzys dotyczy osobistych trudności
lub sytuacji, które uniemożliwiają świadome kontrolowanie własnego
życia oraz odbierają ludziom zdolność sprawnego działania
i funkcjonowania w rzeczywistości społecznej.
Wydarzenia krytyczne prowadzą do naruszenia funkcjonalnej
równowagi, do osłabienia dotychczasowych mechanizmów
adaptacyjnych. Kryzys bywa więc definiowany także jako "ostry
rozstrój emocjonalny, wpływający na zdolność emocjonalnego,
poznawczego i behawioralnego posługiwania się dotychczas
stosowanymi sposobami rozwiązywania problemów" 9. Stan taki
związany jest z wysokim poziomem napięcia emocjonalnego,
szczególnie lękowego. W zależności od sposobu konceptualizacji
kryzys można określać jako:
- zachwianie równowagi emocjonalnej,
- brak adekwatnych zasobów niezbędnych do zmagania się
z sytuacją trudną,
- przełomowy moment w rozwoju człowieka,
- zagrożenie sensu życia i systemu wartości,
- zagrożenie integralności osoby, koncepcji własnego Ja
i tożsamości człowieka 10.
W książce «Społeczeństwo ryzyka» Warszawa, 2000 r.,
niemiecki profesor Urlich Beck wyjawia mechanizmy cywilizacyjnych
zmian, które zachodzą w krajach Europy Zachodniej i w Polsce.
Kluczowym zjawiskiem, determinującym jakość naszego życia jest
indywidualizacja. W dobie indywidualizacji umożliwione są dwie
sprzeczne tendencje – z jednej strony masowość, z drugiej zaś
osamotnienia «losu», w którym zarówno o sukcesie, jak i o porażce
myślimy w kategorii indywidualności. Na podstawie analizy
monografii Juliana Auleytnera „Polityka społeczna w Polsce
i w świecie” Warszawa, 2011 r., można dojść do wniosku, że okres
9

Ibidem, s. 149.
Ibidem, s. 246.

10

64

dorastania młodzieży ХХI wieku posiada wiele źródeł kryzysu: kult
wiedzy, perfekcyjne ciało, stawianie wygórowanych ambicji,
nierealnych wymagań, potrzeba bycia najlepszym wszędzie i we
wszystkim, wzrost ryzyka zatrudnienia i utraty pracy, zanik
tradycyjnego modelu rodziny i demokratyzacja więzi osobistych 11.
W
niniejszym
artykule
zaprezentowano
wysiłek
komparatywistycznych badań dotyczących systemu wartości
współczesnej młodzieży Polski i Ukrainy. Wykorzystano kilka
narzędzi badawczych, główne z których są: projekt „Warszawskie
badania stylu życia młodzieży”, który wynika z badania
socjologicznego, opracowanego przez naukowców z Instytutu
Antropologii Uniwersytetu Warszawskiego, raport „Młodzi 2011”
w opracowaniu K. Szafraniec oraz własne badania, przeprowadzone
przez laboratorium monitoringu jakości nauczania Tarnopolskiego
Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego (Ukraina).
W kontekście analizy porównawczej systemu wartości
współczesnej młodzieży obojga sąsiedzkich narodów najpierw
przeanalizujemy strukturę dzieci i młodzieży według pięcioletnich
grup wieku w 2009 r. w Polsce. Zgodnie z danych GUS: 0-4 lata 15,9%, 5-9 lat – 17,3%, 10-14 lat – 18,1%; 15-19 lat – 22,4%; 20-24
lat – 26,3%12. Natomiast dystrybucja młodzieży Ukrainy w niektórych
grupach wiekowych wygląda następnie: 15-19 lat – 21%, 20-24 lata –
27%; 25-29 lat – 28%; 30-34 lat – 24%13.
Według raportu „Młodzi 2011”, który jest próbą diagnozy
współcześnie żyjącego młodego pokolenia Polaków udało się
wyjaśnić wartości priorytetowe młodzieży polskiej. Jak wynika
z Kwestionariuszu aksjologicznego wyżej nazwanego raportu
najczęściej wybierane wartości priorytetowe to są: interesująca praca
– 78%, udane życie rodzinne – 77%, przyjaźń – 75%, prestiż
i szacunek – 72%, duże pieniądze – 58%. Natomiast niektóre
11

Auleytner J. Polityka społeczna w Polsce i w świecie, Warszawa, 2011.
Zdrowie dzieci i młodzieży w Polsce w 2009 r. GUS, Kraków, 2011.
13
Ukraiński Państwowy Komitet Statystyki, 2011.
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wartości priorytetowe młodzieży ukraińskiej w 2011 roku można
określić w następny sposób: zachowanie dobrego zdrowia – 82%,
dobrobyt, bogactwo – 80%, szczęście rodzinne – 76%, praca
zawodowa – 72%, niezależność ekonomiczna – 68%14.
Analizując hierarchie wartości współczesnej młodzieży Polski
i Ukrainy za pomocą analizy socjologicznej można stwierdzić
o preferencji wartości ekonomicznych – a więc status materialny jest
istotnym celem życiowym młodzieży. Dalsze pozycje zajęły wartości
bardziej humanitarne. Młodzi ludzie pragną być otwarci na drugiego
człowieka, zauważać jego problemy. Cenne jest posiadanie przez
młodzież wartości moralnych (miłość – 63%, bycie użytecznym –
60%, szacunek innych ludzi – 50%). Niepokojące jest to,
iż poczesnego miejsca w hierarchie wartości badanych nie zajęły
wartości teoretyczne, plasując się dopiero na dziewiątym miejscu.
Chodzi tu przecież o sprawy nauki, życie intelektualne i poznawczą
postawę wobec świata (wykształcenie – 47%). Wartości prestiżowe
są niepopularne wśród młodzieży polskiej, również jak ukraińskiej
(sukces, sława – 37%), natomiast religijne zajęły jedną z ostatnich
pozycję.
We współczesnym świecie, który potrzebuje przede wszystkim
autorytetów moralnych, zauważa się kryzys wartości i autorytetów.
Każdy człowiek powinien wiedzieć, że obok niego istnieją ludzie,
których postawa moralna, kompetencje, doświadczenie życiowe
dostarczają wzorów osobowych, będących drogowskazem
postępowania. Najbardziej jednak autorytety potrzebne są młodzieży
w wieku dorastania, kiedy kształtuje się osobowość, kiedy młody
człowiek przygotowuje się do pełnienia nowych ról społecznych.
Nie napada optymizmem fakt, iż młodzież w przeprowadzonych
badań dość nisko ceni wartość autorytetu. Na przykład, na pytanie
14

Projekt Instytutu Socjologii NAN Ukrainy "Monitorowanie zmian społecznych“, 2011.
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„Kto imponuje młodym ludziom w opiniach młodzieży i dorosłych”
postawione przez projekt „Warszawskie badania stylu życia
młodzieży 2008 r.”, 42,4% ankietowanych uczniów szkół średnich
i 64,5% studentów szkół wyższych Warszawy odpowiadało, że nie
ma takiej osoby. Natomiast na pytanie „Kto jest autorytetem dla
współczesnych studentów”, 23% z pośród 450 ankietowanych
studentów
Tarnopolskiego
Narodowego
Uniwersytetu
Ekonomicznego (Ukraina) też potwierdziło, że nie ma takiej osoby.
Oczywiście na podstawie takich faktów można stwierdzić o pewnym
kryzysie systemu wartości współczesnej młodzieży obojgu narodów.
Zauważmy, że społeczeństwo europejskie znajduje się w momencie,
w którym konsumpcyjny model życia doprowadził do zatracenia
wartości, których centrum stanowiła osoba ludzka i jej osobisty
rozwój, dopuszczając do głosy komercyjne korzyści. Akcentujemy
na tym, że istnieje fałszywa koncepcja autonomii, która prowadzi
do egoizmu, do pewnej dyktatury relatywizmu (bez etyki) i desperacji
nihilizmu, która prowadzi do egzystencjalnego lęku.
Życie nastolatków współczesnych stało się bardziej dorosłe,
pełne nietypowych dla nich problemów. Zmiana systemu wartości
doprowadziła do wyrównania norm prawnych, moralnych,
społecznych. Brak u młodych ludzi konstruktywnych umiejętności
komunikacyjnych, ogólnych podstawowych zasad zrozumienia
społecznych procesów i zjawisk prowadzi do konfliktu, stresu,
nieodpowiedniego zachowania społecznego, a w konsekwencji –
do "ucieczki od rzeczywistości" w alkoholizm, narkomanię, wirtualny
świat komputera. Poważne obawy społeczeństwa wywołuje stan
zdrowia dzieci i młodzieży. Najbardziej niszczycielskie skutki mają
rozprzestrzeniające się nałogi. Narkomanii rozprzestrzenia się w
postępie geometrycznym, stopniowo staje się stylem życia
nastolatków, młodzieży, czyni krzywdę bliskim i całemu
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społeczeństwu15. Najczęściej używanymi w tym wieku środkami
narkotycznymi są marihuana lub haszysz (13,1%). Wśród młodzieży
uczniowskiej na Ukrainie wziewne stosowanie stanowi 3,4%,
substancje
psychoaktywne
i
uspokajające
–
4,2%.
Rozpowszechnionym wśród uczniów narkotykiem jest ecstazy (3%),
często nazywana "disco" narkotykiem. Co drugiemu uczniowi
w wieku 13-16 lat przynajmniej raz zaproponowano narkotyki i około
jednej trzeciej, niestety skorzystała z tej propozycji16.
Natomiast, według Krajowego Biuro Do Spraw Przeciwdziałania
Narkomanii w Polsce 2008 r. można określić odsetki uczniów, którzy
używali poszczególnych środków chociaż raz w swoim życiu.
Na przykład, w wieku 15 lat (14,2%) młodzieży zażywała konopie,
a w wieku 17 lat (31,5%); uspokajające odpowiednio (15,1% i 19%),
amfetaminę (3,6% i 12,4%), ecstasy (2,5% i 8,3%).
W szybkim tempie na Ukrainie rozprzestrzenia się HIV.
Najbardziej narażoną kategorią wiekową jest młodzież w wieku 1529 lat, do której należy co drugi zarażony HIV. W 2009 r. ponad 77%
wśród zakażonych HIV obywateli Ukrainy stanowili osoby wieku
reprodukcyjnego –15-49 lat. Jednak w ostatnich latach zmniejszyła
się ilość przypadków zakażenia wirusem HIV w grupie wiekowej 1524 lat. Spośród wszystkich pierwszych zgłoszonych przypadków
zakażenia wirusem HIV: w 2006 – 16%, w 2007 r. – 15%, w 2008 r. –
13%, w 2009 r. – 12% 17. W styczniu 2010 roku według oficjalnych
statystyk Ministerstwa Zdrowia na Ukrainie zarejestrowano 162591
przypadków zakażenia HIV (od pierwszego przypadku wykrycia
infekcji w roku 1987)18.

15

Максименко С.Д., Актуальні питання профілактики наркоманії, С. Д. Максименко, Практична
психологія та соціальна робота, № 10. – С. 1– 4/2004, ст.2.
Тарасова Т., Батьківська рада як суб’єкт профілактики дитячої бездоглядності, Вісник
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, № 4/2010,- С. 24-34, ст.29.
17
Національний звіт з виконання рішень декларації про відданість боротьбі з ВІЛ/СНІДом,
Україна. - К., 2010, - С. 144.
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,

18
Тілікіна Н., Сексуальна поведінка та рівень знань молоді щодо ВІЛ/СНІДу Вісник Міністерства
України у справах сім’ї, молоді та спорту, № 1-2/2010, С. 42-49.
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Według stwierdzenia szefa Centrum Analiz SpołecznoPolitycznych Państwowego Instytutu Rodziny i Młodzieży N. Tilikina,
jednym z głównych czynników epidemii HIV / AIDS jest stosowanie
dożylnych narkotyków - 63% wszystkich zakażonych HIV. Dlatego,
dostępność programów zapobiegania i leczenia tych ludzi, zgodnie
z opinią dyrektora Centrum, ma decydujący wpływ na możliwości
kontroli epidemii19.
Oczywiście, narkotyki nie są zgodne z wysokiej jakości
nauczaniem, z obowiązkiem pracy, prowadzi do deformacji jednostki,
zmniejszenie całkowitego potencjału intelektualnego oraz pogłębia
kryzys demograficzny w kraju. Ocena obiektywna rzeczywistego
stanu wychowania młodego pokolenia pokazuje, że jego poziom nie
spełnia
współczesnych
potrzeb.
Według
doktora
nauk
pedagogicznych, profesor W. Orzechowskiej, objawy dewiacyjnych
zachowań wśród dzieci i młodzieży przyczyniają się:
- błędy wychowania rodzinnego (niski poziom gotowości
rodziców do funkcji wychowawczej rodziny);
- przesunięcie obowiązków wychowania dzieci na szkołę;
- niski poziom kultury pedagogicznej rodziców;
- dominacja autorytarnych metod wychowania w rodzinie,
zapewniając podporządkowanie dziecka woli rodziców;
- nasilenie sprzeczności i konfliktów między rodzicami
a dziećmi20.
Badacz problemów zapobiegania nałogów u dzieci T. Tarasowa
zauważa, że w Rocznym sprawozdaniu (2010), według wyników
badań «Zdrowie i targetowanie behawioralne młodzieży
uczniowskiej» prowadzonych przez Ukraiński Instytut badań
socjologicznych im. O. Jaremenko w ramach międzynarodowego
projektu "HBSC» na Ukrainie pali - 45,7% chłopców i 35,5%
dziewcząt, spożywa alkohol - 68% chłopców i 64% dziewcząt.
19

,

Тілікіна Н., Сексуальна поведінка та рівень знань молоді щодо ВІЛ/СНІДу Вісник Міністерства
України у справах сім’ї, молоді та спорту, № 1-2/2010, С. 49.
20
Оржеховська В., Ковганич Г., Kонцептуальні підходи до виховання в умовах сьогодення, Вісник
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, 4/2010, С. 14-23.
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Natomiast w Polsce według informacji Głównego Urzędu
Statycznego w 2009 r. młodzież w wieku 15-29 lat pijąca alkohol
stanowiła 42%, a w wieku 20-29 lat – 82,2%, młodzież w wieku 15-29
lat paląca codzienne stanowiła 88,1%, a w wieku 20-29 lat –
68,9%21.
Problem odpowiedzialnego rodzicielstwa jest niezwykle ważny
w
kontekście
współczesnego
życia
społecznego.
Jak
już wspomniano, trudna sytuacja gospodarcza, inflacja i bezrobocie
mają negatywny wpływ na młodzież również jak i społeczeństwo
w
stanie
kryzysu.
Wzrasta
liczba
rozwodów,
rodzin
z jednym rodzicem, z dzieckiem nieślubnym, niszczą się tradycyjnej
struktury rodziny (zwiększa się liczba rodzin alternatywnych,
odległych, marginalizowanych). Statystyki pokazują, że co czwarta
rodzina z Ukrainy to rodzina niekompletna, gdzie wychowuje się 1,5
mln dzieci, 89% z nich to rodziny, w których dziecko wychowywane
jest tylko przez matkę. Za nowe zjawisko społeczne naszych czasów
można uznać pojawienie się w Ukrainie rodzin na odległość,
pracowników migrujących. Według statystyk, w takich rodzinach
wychwuje się około 7,5 - 8.000.000 nieletnich22.
W kontekście danego aspektu problemy warto zwrócić uwagę
na wskaźniki urodzeń pozamałżeńskich jako % urodzeń żywych
ogółen w niektórych krajach Unii Europejskiej. Według danych
eurostatu (statystyka demograficzna stanem na 2007 r.): we Francji –
51,7%, Wielkiej Brytanii – 44,4%, Austrii – 38,3%, Republice
Czeskiej – 34,5%, Portugalii – 33,6%, Luksemburgu – 29,2%,
natomiast w Polsce – 19,5% urodzeń pozamałżeńskich.
Wzrost liczby rodzin niekompletnych z dziećmi, nawet w krajach
gospodarczo
prosperujących,
rozwiniętych
krajach
Europy
Zachodniej
jest
oceniany
negatywnie,
ponieważ
funkcja
21

Zdrowie dzieci i młodzieży w Polsce w 2009 r. GUS, Kraków, 2011 r.
Аналітичний звіт: Моніторинг соціального супроводу сімей, які опинилися в складних
життєвих обставинах. - К.: Держсоцслужба, 2006. - 136 с.
22
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wychowawcza
rodziny
pozostaje
zdeformowana,
dzieci
wychowywane w nich ujawniają skłonność do zachowań
aspołecznych, trudniej jest im w przyszłości orientować się
w
społeczeństwie,
tworzyć
rodzinę
pełnowartościową.
We współczesnej Ukrainie, gdzie koszty utrzymania dziecka nie są
w całości włączone do płac, nawet rodzinom gdzie pracują oboje
rodzice ciężko zapewnić niezbędne warunki materialne i rozwój
dzieci na poziomie nowoczesnych wymagań i potrzeb, rodziny
niekompletne są szczególnie narażone gospodarczo i społecznie.
Zakończenie
Przeprowadzone badania miały na celu poznanie systemu
wartości życiowych preferowanych przez współczesną młodzież
Polski i Ukrainy. Znajomość uznawanych wartości pozwoliła
uchwycić istniejące podobieństwa i różnice w sposobie postrzegania
rzeczywistości przez młodzież obojgu sąsiednich narodów.
W dobie kryzysu w wartościowaniu trwały system wartości
młodzieży oparty na wartościach uniwersalnych – takich jak dobro,
miłość i piękno, może stać się ważnym filarem bezpieczeństwa
intelektualnego Polaków i Ukraińców. Wartości moralne potrzebne
nie tylko w wymiarze bezpieczeństwa społecznego, one też:
- nadają życiu sens, który jest źródłem naszego szczęścia
i poczucia spełnienia,
- stanowią drogowskaz w stosunkach z ludźmi i są ważnym
elementem dobrej komunikacji międzyludzkiej,
- ułatwiają podejmowanie słusznych decyzji i trwały sukces,
- stanowią wewnętrzny hamulec dla zachowań niemoralnych,
- chronią przed demoralizującymi wpływami z zewnątrz,
- budują harmonię w życiu osoby żyjącej zgodnie z wartościami
i w życiu jej najbliższych oraz w jej otoczeniu.
Na podstawie przeprowadzonych porównawczych badań
pozwolę sobie podać następujące propozycję:

71

- należy stworzyć wspólny łaboratorium polsko-ukraińskich
naukowców,
przedmiotem
badań
których
byli
by międzynarodowe studia sustemu wartości młodzieży,
- stworzyć naukowo-kulturalny klimat dla debaty o temacie
kryzysu tzw. «straconej generacji»,
- wypracowanie nowego modelu komparatywistycznych badań
pokazałoby zarówno potrzeby, problemy, jak i wewnętrzny
potencjał młodego pokolenia, co sprzyjało by znalezieniu
nowych źródeł eksperymentowania i kreatywności,
- sytuacja młodych, ich sposób postrzegania świata, ich
aspiracje i dążenia życiowe są drogowskazem dla zmian, jakie
należy przeprowadzić w społeczeństwach Polski i Ukrainy.
Mam nadzieję, że przeprowadzone badania wpłyną nie tylko
na pogłębienie wiedzy osób zainteresowanych tą problematyką, ale
będą mogły zostać wykorzystane do opracowania programów
edukacyjnych tworzonych przez szkoły różnych typów. Wyniki
uzyskane w trakcie badań pozwolą lepiej rozumieć cele i dążenia
studentów szkół wyższych, ułatwią analizę potrzeb życiowych
młodych ludzi.
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Marian KOPCZEWSKI,
Małgorzata SONIEWICZ
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie WSO WL w Wrocławiu
DZIAŁANIA PREWENCYJNE POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
W RUCHU DROGOWYM

Streszczenie: Dynamiczny rozwój motoryzacji, rozwój technologii
produkcyjnej pojazdów także pod względem osiągnięć prędkości
nierozerwalnie wiąże się z naruszaniem zasad ruchu ze strony
użytkowników dróg, a co za tym idzie wzrostu przestępstw drogowych
w przeciągu ostatnich lat. Dlatego też działalność Policji powinna dążyć do
zapobiegania negatywnym skutkom motoryzacji, ażeby skutecznie ten
wzrost przestępstw zahamować. Zapobieganie przestępstwom drogowym
realizowane jest za pomocą różnych form. Może to być doraźne działania
skierowane na zapobieganie zawinionym wypadkom drogowym jak też
może obejmować przyczyny wypadków, odpowiedzialność za ich
spowodowanie, metody prewencji czy represji w ujęciu kompleksowym.
Zadania Policji z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu
drogowym wiążą się z eliminowaniem negatywnych zjawisk oraz dążeniem
do stwarzania sytuacji sprzyjających bezpieczeństwu w poruszaniu się
użytkowników po drogach. Z reguły podejmowanie różnego rodzaju działań
sprowadza się do osiągnięcia planowanego celu, jeżeli oczywiście
podejmowane działania będą skuteczne. Policja nieustanie prowadzi nadzór
administracyjny nad przestrzeganiem przepisów prawa. Niestety jednak
stosowane prawne środki z dziedziny nadzoru administracyjnego,
a w szczególności środki represyjne wobec tych którzy naruszają zasady
ruchu drogowego, nie zawsze niesie za sobą pozytywne rezultaty.
Nałożona kara ma mieć charakter odstraszający i powstrzymywać
od popełnienia w przyszłości podobnych czynów, a zarazem równocześnie
nieść element edukacyjny. Głównym zadaniem Policji w omawianym
problemie jest dążenie do usunięcia źródeł nieprzestrzegania prawa.
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Wszystkie zagadnienia związane z prawnym uregulowaniem ruchu
drogowego, szkoleniem kierujących pojazdami, dopuszczaniem ich do
ruchu, kontrolnymi badaniami psychotechnicznymi kierowców zawodowych,
cofaniem uprawnień do kierowania pojazdami, budową i przebudową dróg,
modernizacją niebezpiecznych odcinków dróg, dopuszczaniem pojazdów
mechanicznych do ruchu, kierowaniem ich na badania stanu technicznego
ich wycofywaniem z ruchu oraz organizacją ruchu, z wyjątkiem kierowania
ruchem, należą do kompetencji różnych organów administracji państwowej
(poza Policją), głównie organów administracji zajmujących się komunikacją.
Na Policję nałożony jest obowiązek ujawniania okoliczności sprzyjających
popełnianiu wykroczeń i przestępstw w ruchu drogowym a także obowiązek
prowadzenia rejestracji kierowców naruszających przepisy drogowe. Policja
ma obowiązek pośredniego eliminowania niebezpieczeństwa grożącego
użytkownikom
dróg
poprzez
wydawanie
nakazów,
zakazów
i przekazywania informacji o grożącym niebezpieczeństwie, nim
niebezpieczeństwo to zostanie zlikwidowane przez kompetentne organy.
Wszystkie działania kontrolno-prewencyjne Policji mają niewątpliwie
ogromny wpływ na zapobieganie oraz usuwanie źródeł zagrożeń w ruchu
drogowym.
Słowa kluczowe: policja, bezpieczeństwo ruchu drogowego,
prewencja, wykroczenia i przestępstwa w ruchu drogowym
POLICE PREVENTIVE MEASURES FOR ROAD SAFETY

Summary: The dynamic development of the automotive industry,
the development of production technology of vehicles also in terms
of performance speed is inextricably linked to violations of traffic rules
by road users, and hence the growth of traffic offenses in recent years.
Therefore, activity Police should seek to prevent the negative effects of the
automotive industry, to effectively inhibit the growth of crime. Crime
prevention road is realized through various forms. This may be a short-term
action aimed at preventing wrongful road accidents as well as may include
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the causes of accidents, the responsibility for their cause, methods
of prevention and repression in terms of the complex.
Police tasks in the field of safety and order in traffic associated with the
elimination of negative phenomena and the desire to create situations
conducive to safety in moving users on the road. As a rule, to take all sorts
of actions is reduced to achieve the intended objective, of course,
if the measures taken are effective. The police continually conducts
administrative supervision over the observance of the law. Unfortunately,
however, used the legal measures in the field of administrative supervision,
and in particular repressive measures against those who violate traffic rules,
not always entails positive results. Penalty is to have a deterrent effect and
to refrain from committing similar acts in the future, yet at the same time
carry educational component. The main task of the police in this problem
is to seek the removal of sources of non-compliance.
All issues related to the legal regulation of traffic, training of drivers,
the admission of the motion control research psychological professional
drivers, retreat of the right to drive vehicles, construction and reconstruction
of roads, modernization of dangerous road sections, the admission
of vehicles for movement, directing their research the technical condition
of their withdrawal from the traffic and the organization of traffic, except traffic
control, fall within the competence of various bodies of government (outside
Police), mainly administrative bodies dealing with communications. At the
police imposed a duty to disclose the circumstances conducive
to committing offenses in traffic as well as an obligation to keep records
of drivers violating traffic rules. The police have an obligation to eliminate
indirect danger to road users by issuing orders, prohibitions and provide
information about the impending danger, the danger will be eliminated
by the competent authorities. All activities Control and Prevention Police
undoubtedly have a huge impact on preventing and obviating sources
of danger on the road.
Keywords: police, road safety, prevention, delinquency and crime in traffic
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Wstęp
Ciągły rozwój techniki i wzrost aktywności człowieka ma ogromny
wpływ na zwiększenie zagrożeń wypadkami komunikacyjnymi.
Utrzymujący się wysoki poziom tych zagrożeń doprowadził
do konieczność stworzenia profilaktyki i przeciwdziałania nim.
Metody przeciwdziałania zagrożeniom należą do dziedziny wiedzy
zwanej nauką o bezpieczeństwie, albo też zwyczajnie
bezpieczeństwem.
Policja spełnia najpoważniejsze funkcje profilaktyczne.
Sukcesywnie kieruje się do służby coraz więcej nowoczesnych
nieoznakowanych radiowozów wyposażonych w rejestratory wideo.
Przy okazji za pomocą tych pojazdów policjanci ujawniają i rejestrują
także inne wykroczenia, popełniane nagminnie przez uczestników
ruchu drogowego, w tym m.in. nieprawidłowe wyprzedzanie,
nieustępowanie
pierwszeństwa
przejazdu,
nieprawidłowe
przekraczanie jezdni przez pieszych czy też niezgodne z przepisami
parkowanie pojazdów.
Z biegiem czasu ewoluował także sposób wykorzystywania
„tradycyjnych” radarowych mierników prędkości. Z dotychczasowych
doświadczeń wynika, iż w przypadku odcinków dróg poza terenem
zabudowanym udział kierowców, przekraczających dopuszczalne
prędkości w ruchu swobodnym, wynosi średnio ok. 50%, a na
przejściach drogowych w małych miejscowościach to ok. 65%.
Pojedyncze posterunki kontroli prędkości nie zdają egzaminu.
Z reguły kierowcy, widząc patrol, zmniejszają prędkość, aby
po minięciu go przyspieszyć ze świadomością, że przez kilka
najbliższych kilometrów nie spotkają Policji i mogą jechać
z niedozwoloną prędkością. Aby przeciwdziałać takim zachowaniom,
na szczególnie zagrożonych odcinkach dróg kaskadowo
rozmieszcza się kilka patroli drogowych wyposażonych w radarowe
mierniki prędkości. Działania tego typu przyczyniają się
do „uspokojenia” ruchu na szczególnie niebezpiecznych odcinkach
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dróg, a przez to do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
co należy do podstawowych zadań Policji1.
Inną z metod, wykorzystywana do eliminacji zjawiska jazdy
z nadmierną prędkością jest wprowadzenie systemu automatyzacji
kontroli prędkości. Na wyznaczonych trasach i odcinkach dróg
rozmieszczono
urządzenia
samoczynnie
rejestrujące
(tzw.
fotoradary) pojazdy przekraczające dopuszczalne limity prędkości
określone dla danego odcinka drogi. Wdrożenie tego typu urządzeń
do użytku zwiększyło liczbę patroli policyjnych dynamicznie
nadzorujących ruch drogowy, co z kolei podnosi poziom
prewencyjnego oddziaływania Policji.
1. Działalność instytucji w zapobieganiu wypadkom drogowym
Ustawicznie
prowadzona
jest
działalność
edukacyjna,
propagująca jazdę „na trzeźwo”. Środki masowego przekazu
wysuwają się tu na pierwsze miejsce, z uwagi na zasięg i siłę
oddziaływania. Policjanci wykorzystując tą formę dostępu do
społeczeństwa przedstawiają zagrożenia, jakie stwarzają nietrzeźwi
kierujący. Przykładem działalności stricte prewencyjnej jest
współpraca Policji z firmami zewnętrznymi zajmującymi się reklamą.
W ramach prowadzonej kampanii reklamowej, dotyczącej
bezpieczeństwa ruchu drogowego, szczególny nacisk kładzie się
właśnie na problem kierowania pojazdami mechanicznymi pod
wpływem alkoholu. Wspólne działania Policji, Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, mediów, organizacji
społecznych, budujące negatywny obraz nietrzeźwego za
kierownicą,
przyczyniają
się
do
zmniejszenia
liczby
nietrzeźwych kierujących pojazdami na polskich drogach. Z kolei
trzecim obszarem z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, na
których skupia swoją działalność Policja, jest bezpieczeństwo
pieszych i innych „niechronionych” uczestników ruchu. Zakres tej
1B.

Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 2004, s. 1416.
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działalności jest niezwykle ważny, gdyż jak wynika z policyjnych
danych - blisko 40% wszystkich ofiar wypadków drogowych stanowią
piesi, rowerzyści, motorowerzyści. Realizowane przez wszystkie
komendy wojewódzkie Policji działania „Niechronieni uczestnicy
Ruchu drogowego” skierowano na poprawę bezpieczeństwa tej
grupy uczestników ruchu2. Dla zwiększenia bezpieczeństwa
przewozu dzieci i młodzieży w drodze do szkoły oraz w trakcie
podróży autokarowych, do podstawowych zadań policjantów ruchu
drogowego włączono również kontrole pojazdów dowożących dzieci
i młodzież do szkoły. Także podczas wyjazdów wycieczkowych
policjanci ruchu drogowego kontrolują stan techniczny autokarów,
którymi podróżować mają najmłodsi.
Istotną rolę w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa spełnia
Inspekcja
Transportu
Drogowego,
która
powstała
jako
wyspecjalizowana formacja powołana do kontroli przestrzegania
przepisów w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu
drogowego
oraz
niezarobkowego
przewozu
drogowego3.
Do rutynowych zadań Inspekcji należy między innymi kontrola:
- dokumentów związanych z wykonywaniem transportu
drogowego oraz przestrzegania warunków w nich
określonych,
- stanu technicznego pojazdów wykonujących transport
drogowy,
- przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia
pojazdów
- i obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy
(AETR),
- przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu
zwierząt,
- przewozów materiałów niebezpiecznych (ADR),
- przewozów szybko psujących się artykułów żywnościowych
(ATP),
- transportu odpadów.
2
3

Ibidem,
Ustawa z 6 września 2001 roku o Transporcie drogowym.
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Kontroli
podlegają:
kierowcy
wykonujący
krajowy
i międzynarodowy transport drogowy oraz niezarobkowy przewóz
drogowy, przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w tym
zakresie4. Najważniejsze cele ITD to m.in.:
1) poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez: kontrolę
przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców - w transporcie
międzynarodowym na podstawie umowy AETR, w transporcie
krajowym w związku z wejściem w życie ustawy o czasie pracy
kierowców; kontrolę stanu technicznego pojazdów; kontrolę
przeładowania poprzez sprawdzanie mas i nacisków na osie
pojazdów;
2) poprawa infrastruktury drogowej poprzez: kontrolę masy i
nacisków na osie pojazdów; zbieranie i przekazywanie informacji o
miejscach niebezpiecznych i niedostatecznie oznakowanych do
zarządów dróg5, zbieranie i przekazywanie informacji o miejscach
niebezpiecznych i niedostatecznie oznakowanych do zarządów
dróg6.
Istotne są działania podejmowane również w Ministerstwie
Edukacji Narodowej i Sportu na rzecz poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego uwzględniają stałą poprawę jakości kształcenia
dzieci i młodzieży. Do treści podstaw programowych kształcenia
ogólnego
włączone
zostało
wychowanie
komunikacyjne.
Wychowanie komunikacyjne jest zadaniem interdyscyplinarnym,
dlatego jego realizacja związana jest z realizacją różnych
przedmiotów nauczania i ścieżek edukacyjnych. Idąc za słowami
„Czym skorupka za młodu nasiąknie…” ma ono na celu rozwinięcie
świadomości komunikacyjnej już od najmłodszych lat.
Polski Związek Motorowy do popularyzacji zasad bezpiecznego
uczestnictwa w ruchu drogowym stara się wykorzystywać wszystkie
4

B. Hołyst, Kryminalistyka, s. 419.
Ibidem
6
Ibidem
5
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nadarzające się okazje. Często organizowane są konkursy, turnieje,
akcje itp. Przedstawiciele Związku występując w mediach,
przekazują społeczeństwu wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.
W miarę swych możliwości PZM współfinansuje także różnego
rodzaju przedsięwzięcia zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na
drogach, organizowane przez Kluby i Automobilkluby, a także
współpracujące z nim inne organizacje pozarządowe, starając się
przez to poszerzyć krąg adresatów tych działań.
Instytucja jaką jest Krajowe Towarzystwo Trzeźwości
Transportowców, realizując statutowe zadania w zakresie profilaktyki
trzeźwości i bezpieczeństwa w transporcie cyklicznie wykonuje
następujące zadania:
- upowszechnianie trzeźwości i bezpieczeństwa w transporcie,
- organizowanie konkursów, prelekcji i pokazów filmów,
- propagowanie trzeźwości i bezpieczeństwa w organizacjach
zakładowych i wojskowych,
- przy
współpracy
z
Sekretariatem
Krajowej
Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wykonano mapy
samochodowe z informacją o trzeźwości i bezpieczeństwie
ruchu drogowego,
- opracowanie plansz i innych materiałów informacyjnoedukacyjnych w zakresie trzeźwości dla kierowców7.
Głównym i wiodącym celem wszystkich działań podejmowanych
zarówno przez Wydziały Ruchu Drogowego jak i Krajową Radę
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest poprawa bezpieczeństwa
na drogach całego kraju. Wskazując na wagę kształtowania
świadomości społecznej w zakresie BRD, inicjuje się kampanie
informacyjno-edukacyjne, których celem jest promowanie spokojnej,
zgodnej z przepisami i kulturalną jazdę pojazdami oraz bezpieczne
zachowania pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym. Podczas
realizacji tych kampanii coraz szerzej zaczyna się wykorzystać
możliwości mediów jako najlepszych środków dotarcia z przekazem

7

Ibidem,
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do mieszkańców8. Z doświadczeń i prowadzonych analiz wiemy,
że wskazują one na potrzebę umożliwienia mieszkańcom zgłaszania
nieprawidłowości związanych z ruchem drogowym. Z tego
też względu całodobowo można zgłaszać zaobserwowane problemy
do odpowiednich służb które zajmują się prawidłowym
funkcjonowaniem infrastruktury technicznej.
W 2001 r. Komisja Europejska opublikowała w Białej Księdze
„Europejska polityka transportowa do roku 2010: czas na decyzje”
znaczną uwagę poświęcono bezpieczeństwu transportu. Wspólnota
postawiła sobie za jeden z głównych celów zmniejszenie o 50%
liczby zabitych w wypadkach drogowych do 2010 roku
w Europejskim Programie Działań na rzecz BRD. Komisja
jednocześnie przyznaje, że sumy wydatkowane na poprawę BRD nie
odzwierciedlają powagi sytuacji i wzywa do zwiększonych
wysiłków w tym obszarze. Z licznie przeprowadzanych badań wynika
się, że zagrożenie śmiercią w wypadku drogowym na polskich
drogach jest prawie dwukrotnie większe niż w przodujących krajach
UE, zaś prawdopodobieństwo śmierci uczestnika wypadku jest
średnio cztery razy wyższe. Jednocześnie środki finansowe i zasoby
ludzkie przeznaczane na poprawę tej sytuacji są w naszym kraju
rażąco niskie i niewystarczające. Dlatego też, w celu dostosowania
poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce do standardów
unijnych, konieczna była nowelizacja przyjętego przez Rząd RP
w maju 2001 r. Krajowy Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego GAMBIT 2000, który jako program o akronimie GAMBIT
2005 został zaakceptowany przez Radę Ministrów na posiedzeniu
w dniu 19 kwietnia 2005r9. Prace nad nowelizacją Programu
prowadzone były równolegle z pracami nad dwoma bardzo istotnymi
dokumentami: Narodowym Planem Rozwoju (NPR) na lata
8 Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz
działania realizowane w tym zakresie w 2008 r., Warszawa, marzec 2009 r.
9 Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz
działania realizowane w tym zakresie w 2008 r., Warszawa, marzec 2009 r..
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2007-2013 oraz Polityką Transportową Państwa na lata 2005-2025.
Dlatego też, Krajowy Program GAMBIT 2005 jest spójny w zakresie
założeń, celów i okresów wdrażania, z treścią tych dokumentów
i zakładał zmniejszenie liczby zabitych, corocznie w stosunku do roku
poprzedniego.
Komisja
Europejska
corocznie
dokonuje
podsumowania działań prowadzonych w Europie w zakresie
bezpieczeństwa na drogach („Midterm review”). Wśród innych
państw Polska zostaje wymieniana jako kraj, w którym na drogach
statystycznie ginie najwięcej osób.
Najczęstszymi przyczynami wypadków drogowych w Polsce,
niezmiennie od wielu lat, są niebezpieczne zachowania uczestników
ruchu, jak: nadmierna prędkość jazdy, nietrzeźwość, niestosowanie
urządzeń zabezpieczających, agresja na drodze i brak
poszanowania praw innych uczestników ruchu10. Dlatego jednym
z celów programu GAMBIT 2005 jest kształtowanie świadomego
i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego, respektującego prawo
i szanującego prawa innych uczestników tego ruchu. Polska
wzorując się na doświadczeniach krajów będących liderami
w bezpieczeństwie ruchu drogowego np. Holandia, Wielka Brytania,
przy użyciu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
zdecydowała się wprowadzić podobną politykę ujednoliconych
i zsynchronizowanych kampanii społecznych. Aby kampanie na
rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego były skuteczne
muszą być realizowane wspólnie z władzami regionalnym, sektorem
prywatnym oraz organizacjami pozarządowymi, długofalowo
planowane, jednakże centralnie koordynowane. Takie działania, aby
pozwoliły osiągnąć trwałą zmianę postaw i zachowań uczestników
ruchu, powinny mieć zintegrowaną koncepcję, jednakowy przekaz,

10

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – koordynator kampanii społecznych – opr.
Joanna Fliger - http://www.krbrd.gov.pl/kampanie/kampanie_wlacz_myslenie.htm - 09.05.2013r, godz.
10:24
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wspólne logo i powinny być realizowane w tym samym czasie przez
wszystkie jednostki11.
Mając wiedzę z wcześniejszych projektów, że największą
skuteczność
przedsięwzięć
w
zakresie
egzekwowania
obowiązujących przepisów można uzyskać łącząc akcje
informacyjno-uświadamiające społeczeństwo z działaniami Policji,
opracowano wspólnie kalendarz ogólnopolskich akcji informacyjnoprewencyjnych ukierunkowanych na najważniejsze zagadnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego takie, jak: prędkość, alkohol, pasy,
foteliki dla dzieci, niechronieni użytkownicy dróg (piesi, rowerzyści,
dzieci) oraz widoczność na drodze. Kalendarz został przedstawiony
wszystkim Komendantom Wojewódzkim Policji i zintegrowany z ich
planami działań. Podsumowując - wszystkie kampanie przebiegać
będą pod wspólnym logotypem „Włącz myślenie”, bez obecności
innych logotypów w przekazie12. W celu ujednolicenia okresów
wzmożonych działań, stworzony został specjalny kalendarz,
w którym poszczególne kampanie przypisano do miesięcy w trakcie
których występowało najwięcej wypadków których główną przyczyną
było dane zachowanie. Kalendarz ten przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Kalendarz działań prowadzonych przez policję w poszczególnych
miesiącach.
PROBLEM

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

PASY BEZPIECZEŃSTWA
ALKOHOL
PRĘDKOŚĆ
NIECHRONIENI
UŻYTKOWNICY DRÓG

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w programach KRBRD

11
Ministerstwo Infrastruktury-Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Stan bezpieczeństwa
ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2009 r., Warszawa, marzec 2010 r.
12
Ibidem
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Pierwszą przeprowadzoną kampanią z tego cyklu był „Ostatni
wyskok bez pasów”, przeprowadzona, wspólnie przez KRBRD
i Policję, we wrześniu i październiku 2005 roku. W tym celu
zrealizowane zostały działania, których celem było zrozumienie
i poznanie zachowań kierowców i pasażerów, przy jednoczesnym
nacisku na jak największa efektywność działań. Ośrodek
opiniotwórczy TNS OBOP, na zlecenie KRBRD, przeprowadził
badanie opinii publicznej w związku z przeprowadzoną kampanią.
Jedną z kryteriów oceny skuteczności kampanii były wyniki
pomiarów prędkości i stosowania pasów bezpieczeństwa
realizowanych w ramach studium „Analiza Wybranych Aspektów
Zachowania Użytkowników Dróg” prowadzonego na zlecenie
KRBRD. Efekty przeprowadzonych działań przerosły oczekiwania
organizatorów. Dzięki bardzo dobrze przygotowanej kampanii
zapinanie pasów bezpieczeństwa przez młodych podróżujących
wzrosło o 10%, a przez pasażerów na tylnych siedzeniach aż o 32%.
Wypadki drogowe i ich skutki to nie tylko problem społeczny
i moralny, ale także ekonomiczny. Nie można przeliczyć bólu
i cierpienia ofiar wypadków i ich najbliższych. Są to straty
niewymierne i nie dające się oszacować. Jednakże straty materialne,
jakie ponosi społeczeństwo z tytułu wypadków drogowych, mierzone
wielkością niewytworzonego PKB, przewyższają wydatki budżetu
naszego państwa na opiekę zdrowotną i pomoc społeczną.
Wyliczono, że koszt społeczny jednej zabitej osoby to prawie 1mln
złotych!
2. Działania Policji w zapobiegające wypadkom.
W zapobieganiu stosuje się środki podstawowe, czyli: służbę
patrolową, kontrole drogowe pojazdów i kierowców, które pozwalają
na odsuwanie nietrzeźwych od prowadzenia pojazdów i eliminowanie
ich z ruchu, jak również pojazdów niesprawnych technicznie,
pouczeniem lub stosowaniem środków administracyjnych wobec
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uczestników ruchu zachowujących się niezgodnie z przepisami.
Policja z uwagi na szereg posiadanych uprawnień korzysta również z
innych środków. Wieloraka działalność profilaktyczno-propagandowa
jest skierowana przede wszystkim na dzieci oraz młodzież.
Przeprowadzane są konkursy wiedzy o ruchu drogowym oraz
szkolenia na kartę rowerową. Działalność edukacyjno-profilaktyczna
kierowana jest również w stronę kierowców zawodowych,
zgrupowanych w dużych korporacjach i bazach transportowych.
Prowadzone są różnego rodzaju szkolenia i kursy, które mają na celu
doskonalenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i porządku w ruchu
drogowym. Zawarto porozumie z różnymi instytucjami i podmiotami
które uprawnione są do wykonywania określonych czynności na
drodze, w celu organizowania spotkań na których analizuję się
i szuka sposobu wyeliminowania istniejących zagrożeń na podstawie
bieżącej statystyki ze zdarzeń drogowych. Organizowane są
spotkania i pogadanki z młodzieżą szkolną, gdzie funkcjonariusze
z komórek WRD prowadzą prelekcję. Zawsze podczas takich
spotkań przedstawiane zostają zagrożenia płynące z nierozważnego
korzystania z pojazdu. Z tego względu takiego rodzaju spotkania są
ogromnie ważne, gdyż to młodzi ludzie często są uczestnikami
zdarzeń drogowych, a także ich sprawcami. Przykładem takich
długofalowych programów jest program prowadzony przez Komendę
Miejską Policji w Gdyni „Bezpieczna Przystań- Gdynia”. Pierwsza
jego edycja została zainicjowana w 2005 roku. Od tego czasu jest on
systematycznie kontynuowany i uaktualniany zgodnie z potrzebami13.
Funkcjonariusze ruchu drogowego w trakcie służby współdziałają
z licznymi instytucjami i podmiotami państwowymi i społecznymi.
Prowadzą codziennie szereg kontroli, zarówno w dużych jak i małych
bazach transportowych, współdziałają na rzecz poprawy
bezpieczeństwa i porządku na drogach oraz współpracują
z Wydziałami Transportu w zakresie upłynnienia ruchu. Poza
13

http://www.gdynia.policja.gov.pl/?strona=bezpieczna_przystan_gdynia
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działaniami związanymi z transportem prowadzą również działania
w ramach współpracy z Wydziałami Sądów Rejonowych,
Prokuratorami i Sądami w związku z kontrolami orzeczeń
w sprawach o wykroczenia i przestępstwa drogowe. Oprócz tego,
funkcjonariusze są uczestnikami wielu programów radiowych
i telewizyjnych, festynów i spotkań wykorzystanych w celach
edukacyjnych.
W celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na
drogach funkcjonariusze Policji kierują swoje działania przede
wszystkim na: usuwanie z ruchu nietrzeźwych kierowców;
represjonowanie osób popełniających wykroczenia i przestępstwa,
które stanowią główne przyczyny wypadków drogowych;
eliminowanie z ruchu drogowego pojazdów, których stan techniczny
zagraża bezpieczeństwu tego ruchu.
Wbrew pozorom zagrożenia ruchu drogowego nie stanowią
alkoholicy czy też recydywiści, lecz osoby, które decydują się na
jazdę po spożyciu alkoholu. Dlatego też podstawowym celem
policjantów ruchu drogowego jest działanie prewencyjne, które ma
na celu ukształtowanie właściwych postaw i zachowań podczas
uczestnictwa w ruchu drogowym oraz zniechęcenie ludzi do jazdy po
spożyciu alkoholu. Głównym założeniem kampanii profilaktycznych
jest dostarczenie wiedzy użytkownikowi drogi o działaniu alkoholu na
ich organizm, uświadomienie konsekwencji prowadzenia pojazdów
w stanie nietrzeźwym, uwrażliwianie na problemy alkoholu w ruchu
drogowym i zdobycie społecznej akceptacji dla różnych działań
prowadzonych
na
terenie
Trójmiasta
oraz
województwa
pomorskiego. Są to działania, które mają przyczynić się do
zredukowania nietrzeźwych użytkowników w ruchu drogowym, przy
zwróceniu szczególnej uwagi na okoliczności które poprzedzają
jazdę pod wpływem alkoholu. Głównym założeniem jest
tu doprowadzenie do tego, aby każdy kierowca miał świadomość, że
nie powinien liczyć na to że uniknie policyjnej kontroli. Jeżeli jest po
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spożyciu alkoholu, to kontrola i badanie policyjne doprowadzi o jego
ukarania.
Alkohol i narkotyki - to działania ukierunkowane na eliminowanie
z ruchu kierujących w stanie po użyciu lub w stanie nietrzeźwości
bądź środków działających podobnie do alkoholu. Obecnie
przygotowano kolejną edycję z cyklu „Włącz myślenie” kampanię
społeczną „Piłeś – nie prowadź”, której celem jest przekonać
społeczeństwo, żeby po spożyciu alkoholu nie prowadzić samochodu
tylko korzystać z alternatywnych środków lokomocji14. Spoty
promujące kampanię emitowane były przez miesiąc w 40% kin
w całej Polsce (1mln widzów). Zaplanowano rozmieszczenie blisko
700 bilbordów w różnych miejscach w kraju, a plakaty w 200
lokalach. Równolegle Policja prowadziła w tym czasie wzmożone
kontrole ukierunkowane na „wyłapywanie” kierowców będących na
„dopingu”. Zakładając prowadzenie i finansowanie intensywnych
ogólnopolskich kampanii społecznych, Sekretariat Krajowej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, podobnie jak przy kampanii
"Ostatni wyskok bez pasów" zaprasza wszystkie zainteresowane
instytucje do współpracy poprzez powielanie, rozwieszanie
i emitowanie na swój koszt materiałów kampanii (bez żadnych
ingerencji w wizualizację, zgodnie z przyjętym przez KRBRD i Policję
kalendarzem) oraz poprzez prowadzenie działań edukacyjnoinformacyjnych w formie konkursów, imprez, warsztatów, konferencji,
wystąpień publicznych, audycji telewizyjnych, radiowych i publikacji
prasowych pod wspólnym hasłem "Włącz myślenie". Zgodnie
z przyjętą praktyką w krajach przodujących w bezpieczeństwie ruchu
drogowego oraz zgodnie z polityką Krajowej Rady Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego, na kreacji kampanii, oprócz logo „Włącz
myślenie” nie będą obecne żadne inne logotypy15.

14
15

http://www.krbrd.gov.pl/kampanie/piles_nie_prowadz.htm
ibidem
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Piłeś? Nie jedź! Włącz myślenie! Pod koniec 2008 roku ruszyła
kolejna już edycja kampanii z cyklu „Piłeś? Nie jedź! Włącz
myślenie!”. Tak jak w ubiegłych edycjach jej głównym celem było
skłonienie kierowców do tego aby pod wpływem alkoholu nie
prowadzić
pojazdów.
Akcję
zainicjowała
Krajowa
Rada
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego16, a głównym partnerem została
Komenda Główna Policji – Biuro Ruchu Drogowego. Kampania
został przygotowana przy współpracy, zaangażowaniu Polskiego
Przemysłu Spirytusowego.
Według policyjnych statystyk największe zagrożenie na drogach
stanowią nietrzeźwi kierowcy, to oni powodują najwięcej wypadków.
Nie ma sprawdzonego sposobu, który pozwala określić ilość alkoholu
jaką można wypić, aby nadal móc bezpiecznie prowadzić samochód.
Jest natomiast udowodnione, że alkohol zmniejsza szybkość reakcji,
ogranicza pole widzenia, powoduje błędną ocenę odległości
i szybkości a ponadto pogarsza koordynację ruchów i obniża
koncentrację. Jazda po alkoholu nawet na krótkich dystansach czy
bocznymi drogami nigdy nie jest bezpieczna i nie powinna być
akceptowalna.
Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego wraz z Policją oraz przy udziale parterów
prywatnych i społecznych rozpoczęła w roku 2008 kampanię
społeczną promującą bezpieczne i odpowiedzialne zachowania na
drogach. Działania te wspierała kampania przypominająca
o zagrożeniach będących wynikiem lekkomyślności prowadzenia
samochodu pod wpływem alkoholu. Akcja jest kontynuacją
pilotażowych działań pod hasłem „Piłeś? Nie jedź!”, realizowanych
w 2008 roku. Z uwagi na okres w jakim realizowana była kampania
została zmodyfikowana i nawiązywała do świątecznych tradycji oraz
wzmożonej konsumpcji alkoholu w tym okresie. Świąteczna odsłona
kampanii „Piłeś? Nie jedź!” ma uświadamiać kierowcom jaka
16

http://www.krbrd.gov.pl/kampanie/piles_nie_jedz.htm
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odpowiedzialność na nich spoczywa niezależnie od panującej
atmosfery. Kampania w skład której wchodził: spot telewizyjny
i radiowy, reklamy i artykuły prasowe oraz strona internetowa
www.pilesniejedz.pl stworzone przez Fabrykę Komunikacji
Społecznej miała przypominać, że święta i sylwester nie
usprawiedliwiają w żaden sposób pijanych kierowców. Do
świątecznej akcji przyłączył się - podobnie jak i w poprzednich
odsłonach partner strategiczny działań - Polski Przemysł Spirytusowy
współfinansując kampanię17. W celu jak najwłaściwszego
wypracowania
strategii
kampanii
przeprowadzone
zostały
szczegółowe badania postaw i zachowań wśród młodych
uczestników ruchu. Opublikowane wyniki badań wskazują,
że wsiadanie za kierownicę po spożyciu alkoholu jest dość
powszechnym i akceptowanym zjawiskiem!! – przeważnie - przez
młodych ludzi. Dopingują to między innymi reakcje otoczenia – młody
człowiek, który deklaruje, że będzie trzeźwym kierowcą nie tylko nie
ma wsparcia w swojej decyzji, ale często jest wyśmiewany
i namawiany do picia18. Jednocześnie, jak wskazują prowadzone
badania, trzech na czterech badanych ma świadomość, że spożycie
alkoholu
upośledza
czynności
prowadzenia
samochodu.
Konsekwencją prowadzenia samochodu po użyciu alkoholu według
badanych jest: śmierć innych - 69%, śmierć własna - 45% oraz utrata
prawa jazdy, 48%. Co trzeci badany młody kierowca uważa, że może
wypić niewielką ilość alkoholu i prowadzić samochód19.
Decydując się na wsiadanie za kółko pod wpływem alkoholu
należy mieć świadomość z jak poważnymi konsekwencjami wiąże się
nasze zachowanie. W Polsce dopuszczalny poziom alkoholu we krwi
kierowcy wynosi 0,2 promila. Za przekroczenie dozwolonego
limitu alkoholu w wydychanym powietrzu (czyli 0.1mg w dm3
w wydychanym powietrzu lub 0,2 promila stężenia alkoholu we krwi)
17

ibidem
ibidem
19
ibidem
18
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grozi grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych do
3 lat. Jeżeli poziom alkoholu we krwi jest większy i przekracza 0,5
promila kierujący dopuścił się przestępstwa, grozi za to pozbawienie
wolności do 2 lat oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
nawet do 10 lat. Jednak największą ceną lekkomyślnego zachowania
może być spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem
śmiertelnym, którego konsekwencje pozostaną do końca życia20.
3. Czynniki wpływające na bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Prędkość. W październiku 2008 roku ruszyła ogólnopolska
kampania „Ograniczenia Prędkości Ratują Życie”, której celem było
zmniejszenie liczby kierowców niestosujących się do ograniczeń
prędkości. Uzyskane dane wykazują, że niestosowanie się
do ograniczeń prędkość jest głównym czynnikiem wpływającym
na tragiczne skutki wypadków drogowych. Dane statystyczne
z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK) wykazują,
że średnio corocznie wypadki spowodowane niedostosowaniem
prędkości do warunków ruchu, stanowiły około 30% wszystkich
zarejestrowanych wypadków21. Działania ukierunkowane na
niestosowanie się do ograniczeń prędkości przez lata ewoluowała
i kampanie zmieniały nazwy. Jednak, że mają i miały jeden cel ograniczenie
ilości
wypadków spowodowanych
nadmierną
prędkością. Działania te wspierało wspólnie Ministerstwo
Infrastruktury, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego i Policja. Słowa "Prędkość zabija. Włącz myślenie"
zostały najbardziej rozpoznawalnym hasłem, przez swoją
bezpośredniość i dobitność ma uzmysławiać, że poprawa
bezpieczeństwa drogowego w Polsce może nastąpić dopiero wtedy,
gdy zmieni się świadomość wszystkich użytkowników dróg.
Zwłaszcza kierowców, którzy muszą zrozumieć, że wypadek jest
20

Opr. własne
http://www.krbrd.gov.pl/aktualnosci/inauguracja_kampanii_ograniczenia_predkosci_.htm, 11.05.2013r godz.
18:56
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konsekwencją naszych własnych decyzji i wyborów. Wszystkie
kampanie przeprowadzone miały te same cele, mianowicie:
- Skierowanie uwagi publicznej na problem zagrożeń, jakie
stwarza jazda z nadmierną prędkością.
- Uzmysłowienie kierowcom, że wypadek jest konsekwencją ich
osobistych decyzji.
- Poruszenie publicznej dyskusji, co robić, aby spadek liczby
wypadków drogowych był systematyczny i stały.
- Stworzenie społecznego ruchu nieakceptacji prędkości22.
Pasy. Kolejną szeroko prowadzoną kampanią jest akcja „Pasy”.
Jest to szereg działań ukierunkowanych do kierujących i pasażerów
mających na celu uświadomienie obowiązku jazdy w pasach
bezpieczeństwa oraz stosowania urządzeń do przewozu dzieci.
Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zlecił
systematyczne monitorowanie wykorzystania pasów bezpieczeństwa
oraz urządzeń zabezpieczających dzieci na terenie całego kraju23. W
celu systematycznego zbierania danych w każdym województwie
znajduje się punkt pomiarowy, który w cyklach trzymiesięcznych
generuję i dostarcza dane o stosowaniu pasów bezpieczeństwa
przez kierowców i pasażerów pojazdów oraz urządzeń
zabezpieczających
dzieci.
Właściwe
stosowanie
pasów
bezpieczeństwa są najskuteczniejszym środkiem zapobiegającym
poważnym obrażeniom podczas wypadków u kierowców i pasażerów
pojazdów. Statystyki są drastyczne, wysoka śmiertelność
wypadkowa w Polsce (11 zabitych/100 wypadków) wynika przede
wszystkim z tego, że zbyt wiele osób podróżuje z nie zapiętym
pasem. Obowiązek zapinania pasów regulują przepisy, między
innymi art. 39 ust. prawo o ruchu drogowym, zaś używanie pasów
bezpieczeństwa świadczy o stopniu w jakim przepis ten jest
przestrzegany. W wyniku przeprowadzonych analiz w skali kraju,

22
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można stwierdzić, że pasy bezpieczeństwa w samochodach
osobowych stosuje średnio:
- 78,3% kierowców,
- 81,9% pasażerów z przodu,
- 51,2% pasażerów z tyłu.
Analizując dane, uwidacznia się, że najrzadziej z pasów
bezpieczeństwa korzystają kierowcy samochodów osobowych w
województwach: świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim. Natomiast,
najczęściej pasów bezpieczeństwa używają kierowcy z województw:
pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. W skali
kraju na podstawie prowadzonych kontroli stwierdzono, że
urządzenia zabezpieczające dzieci do lat 12 (foteliki i podkładki)
stosowanych jest średnio u: 94,2 % dzieci małych, 85,8 % dzieci
średnich, 79,7 % dzieci dużych. Rzadko który kierowca podczas
podróży autem myśli o sobie jak o potencjalnym sprawcy i/lub ofierze
wypadku. Nie używający pasów ludzie w chwili zderzenia z deską
rozdzielczą łamią kości lub wylatują przez przednią szybę wprost na
jezdnię. W chwili wypadku zakładając, że prędkość auta wynosi 70
km/h pasażer o wadze 50 kg, siedzący z tyłu samochodu
i nieprzypięty pasami, uderza w osobę siedzącą przed nim
z siłą trzech ton!24. Jest to potężna i miażdżąca siła. Udowodnione
jest że zapinanie pasów bezpieczeństwa zmniejsza ryzyko śmierci
podczas wypadku aż o 65 %. Poduszka powietrzna obniża je
o jedyne 8%, a pas i poduszka działająca razem – o 68%.
Jednym z zadań Policji jest również inicjowanie i organizowanie
działań mających na celu zapobieganie przestępczości i patologiom.
Oznacza to, że policjanci działając w płaszczyźnie profilaktycznej,
skupiają się na promowaniu właściwych, zdrowych postaw
i zachowań jednocześnie przeciwdziałając negatywnym skutkom
zachowań kryminogennych. Podczas tych działań łączy się je
z kształtowaniem świadomości prawnej młodych ludzi. Wynika to
24

ibidem
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z ich mentalności i braku przewidywania. Gdyż zazwyczaj popełniają
oni jakiś czyn, nie przewidując jego negatywnych następstw, a co
gorsza nie mają świadomości, że w ten sposób sprowadzają
zagrożenie dla życia i zdrowia własnego bądź swoich rówieśników.
Zdarza się, że w ogóle nie wiedzą, iż dany czyn jest prawnie
zakazany i jego złamanie niesie za sobą prawne konsekwencje.
Zazwyczaj jednak bazują tylko na powtarzanych w gronie
rówieśniczym, które nie mają nic wspólnego z prawdą. Dlatego
działania profilaktyczne realizowane przez Policję są odpowiednio
dobierane i opracowywane w taki sposób, aby zawarta w nich
treść, przekaz oraz cel były łatwe do zrozumienia i ewaluowały wraz
z rozwojem dzieci. Z tego względu programy profilaktyczne nie
koncentrują się tylko na nieletnich, obejmują również ich otoczenie
i środowisko.
Ogólnopolskie działania – „Niechronieni uczestnicy ruchu
drogowego. W całym kraju Policjanci przeprowadzają dzisiaj akcję
pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Ze względu na
sezonowe
zmiany
warunków
atmosferycznych,
okresowe
zwiększenia natężenia ruchu pieszych jakie panują na drogach,
pogarsza się sytuacja nie tylko kierujących ale także pieszych.
W związku z takimi zmianami Policja przypomina zarówno
kierowcom jak i pieszym o zachowaniu ostrożności i przewidywaniu
sytuacji mogących zdarzyć się na drogach i jakie mogą być skutki
takich ryzykownych zachowań. W związku z powyższym co pewien
czas organizowane są działania pod hasłem "Niechronieni uczestnicy
ruchu drogowego”, ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa
pieszym oraz rowerzystom. Ich realizacje przewiduje się na okres
jesienno-zimowy. Policjanci podczas takich działań będą zwracali
szczególną uwagę na zachowanie właściwych i przede wszystkim
bezpiecznych relacji kierujący – pieszy, a także zgodne z przepisami
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poruszanie się pieszych na odcinkach dróg bez wydzielonych
chodników25.
Podsumowanie
Skuteczność każdej z kampanii będzie tylko wtedy, gdy osoby do
których są skierowane będą chciały zastosować się do promowanych
zachowań i potraktują je jako cos przydatnego, a nie tylko kolejny
zakaz. Również pozytywne znaczenie na wizerunek programów ma
fakt, że są wspierane a niekiedy i inicjowane przez instytucję poza
policyjne. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym stanowi niewątpliwie
problem wielowymiarowy, nie dający się jednoznacznie sprecyzować
i skonkretyzować. Konsekwencje zdarzeń wynikających z zagrożeń
mających miejsce na drogach niestety są tragiczne. Dlatego też
działania prewencyjne nie mogą stanowić działań spontanicznych
i nieprofesjonalnych, opierających się tylko na subiektywnych
ocenach i dobrej woli instytucji oraz ludzi, którzy mają związek z tym
problemem. Dynamiczny rozwój motoryzacji, rozwój technologii
produkcyjnej pojazdów także pod względem osiągnięć prędkości
nierozerwalnie wiąże się z naruszaniem zasad ruchu ze strony
użytkowników dróg, a co za tym idzie wzrostu przestępstw
drogowych w przeciągu ostatnich lat. Dlatego też działalność Policji
powinna dążyć do zapobiegania negatywnym skutkom motoryzacji,
ażeby skutecznie ten wzrost przestępstw zahamować. Zapobieganie
przestępstwom drogowym realizowane jest za pomocą różnych form.
Może to być doraźne działania skierowane na zapobieganie
zawinionym wypadkom drogowym jak też może obejmować
przyczyny wypadków, odpowiedzialność za ich spowodowanie,
metody prewencji czy represji w ujęciu kompleksowym.
Zadania Policji z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku
w ruchu drogowym wiążą się z eliminowaniem negatywnych zjawisk
25
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oraz dążeniem do stwarzania sytuacji sprzyjających bezpieczeństwu
w poruszaniu się użytkowników po drogach. Z reguły podejmowanie
różnego rodzaju działań sprowadza się do osiągnięcia planowanego
celu, jeżeli oczywiście podejmowane działania będą skuteczne.
Policja
nieustanie
prowadzi
nadzór
administracyjny
nad
przestrzeganiem przepisów prawa. Niestety jednak stosowane
prawne
środki
z
dziedziny
nadzoru
administracyjnego,
a w szczególności środki represyjne wobec tych którzy naruszają
zasady ruchu drogowego, nie zawsze niesie za sobą pozytywne
rezultaty. Nałożona kara ma mieć charakter odstraszający
i powstrzymywać od popełnienia w przyszłości podobnych czynów,
a zarazem równocześnie nieść element edukacyjny. Głównym
zadaniem Policji w omawianym problemie jest dążenie do usunięcia
źródeł nieprzestrzegania prawa.
Wszystkie zagadnienia związane z prawnym uregulowaniem
ruchu
drogowego,
szkoleniem
kierujących
pojazdami,
dopuszczaniem
ich
do
ruchu,
kontrolnymi
badaniami
psychotechnicznymi kierowców zawodowych, cofaniem uprawnień
do kierowania pojazdami, budową i przebudową dróg, modernizacją
niebezpiecznych odcinków dróg, dopuszczaniem pojazdów
mechanicznych do ruchu, kierowaniem ich na badania stanu
technicznego ich wycofywaniem z ruchu oraz organizacją ruchu,
z wyjątkiem kierowania ruchem, należą do kompetencji różnych
organów administracji państwowej (poza Policją), głównie organów
administracji zajmujących się komunikacją. Na Policję nałożony jest
obowiązek ujawniania okoliczności sprzyjających popełnianiu
wykroczeń i przestępstw w ruchu drogowym a także obowiązek
prowadzenia rejestracji kierowców naruszających przepisy drogowe.
Policja ma obowiązek pośredniego eliminowania niebezpieczeństwa
grożącego użytkownikom dróg poprzez wydawanie nakazów,
zakazów i przekazywania informacji o grożącym niebezpieczeństwie,
nim niebezpieczeństwo to zostanie zlikwidowane przez kompetentne
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organy. Wszystkie działania kontrolno-prewencyjne Policji mają
niewątpliwie ogromny wpływ na zapobieganie oraz usuwanie źródeł
zagrożeń w ruchu drogowym.
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Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA NSR

Streszczenie: Prezentowany artykuł przybliża zagadnienie
funkcjonowania Narodowych sił Rezerwowych, ze szczególnym
uwzględnieniem podstaw prawnych. Przybliża temat naboru
i rekrutacji do Narodowych Sił Zbrojnych. Przedstawia obecny
system szkolenia oraz wyposażenia żołnierzy Narodowych Sił
Zbrojnych.
Słowa kluczowe: Narodowe Siły Rezerwowe, podstawy prawne
funkcjonowania NSR, nabór do NSR, system szkolenia żołnierzy
NSR, wyposażenie żołnierzy NSR.
LEGAL BASIS FOR NRF FUNCTIONING

Abstract: The article introduces the issue of the functioning of the
National Reserve Forces, with particular emphasis on legal basis.
It focuses on the selection and recruitment into the National Armed
Forces and shows the current system of training and equipment
of soldiers of the National Armed Forces.
Keywords: National Reserve Forces, legal basis for the NRF, NRF
recruitment, NRF soldier training system, equipping NRF soldiers
Wstęp
Sztab Generalny Wojska Polskiego Narodowe Siły Rezerwowe,
w skrócie NSR, definiuje jako “wyselekcjonowany ochotniczy zasób
żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone
stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku
ochotniczo zawartych kontraktów i pozostających w dyspozycji do
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wykorzystania w przypadku zagrożeń militarnych i niemilitarnych,
zarówno w kraju, jak i w misjach poza granicami państwa”.1
Rezerwy osobowe funkcjonują od dawna w systemach
obronnych wielu państw. Z założenia w Polsce, “służba w
Narodowych Siłach Rezerwowych jest dobrowolna i następuje po
zawarciu kontraktu z wojskowym komendantem uzupełnień, który w
następnej kolejności kieruje żołnierza rezerwy do dowódcy jednostki
wojskowej, w której ma być nadany przydział kryzysowy.”2
Podstawy prawne funkcjonowania NSR
Narodowe Siły Rezerwowe powstały w II połowie 2010 r. na
mocy zmian w Ustawie o Powszechnym Obowiązku Obrony RP (Dz.
U. nr 44 poz. 220 z 1967 r.)
Podstawy prawne utworzenia i
funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych stanowią przepisy
następujących aktów normatywnych:
- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r.
Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.),
- Program profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej na lata 2008-2010, uchwalony przez Radę Ministrów
w dniu 5 sierpnia 2008 r.,
- Program rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na
lata 2007-2012,
- Decyzja Nr 67/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
14 lutego 2008 r. w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych
zapewniających sprawną realizację procesu profesjonalizacji
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
- Decyzja Nr 401/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
2 grudnia 2009 r. w sprawie przedsięwzięć zapewniających
realizację procesu tworzenia Narodowych Sił Rezerwowych,
- Rozkaz Nr 326/SG/P1 Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia
14 kwietnia 2008 r. w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych

1

Sztab Generalny WP, NSR. Pasja i wyzwanie. Vademecum , s.6.
Narodowe Siły Rezerwowe, http://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/praca,hasla,437560,narodowesily-rezerwowe.html

2
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zapewniających sprawną realizację procesu profesjonalizacji
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
- Rozkaz Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 47/SG/P1 z dnia
20 stycznia 2010 r. w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych
zapewniających realizację procesu tworzenia i funkcjonowania
Narodowych Sił Rezerwowych
Rozporządzenia Rady Ministrów:
- w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy
posiadającym przydziały kryzysowe (art. 132 ust. 3),
- z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie stopni policyjnych, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Służby Więziennej lub Straży Granicznej odpowiadających
poszczególnym stopniom wojskowym (art. 76a ust. 3);
- zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania
wojskowych
komendantów
uzupełnień
o
osobach
podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz
wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki
organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego
obowiązku obrony (art. 50 ust. 5);
- zmieniające
rozporządzenie
w sprawie
wojskowego
obowiązku
meldunkowego,
obowiązku
powiadamiania
wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania
zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą (art. 53 ust. 5);
Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej (nowe) w sprawie:
- zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków
w Narodowych Siłach Rezerwowych (art. 99b);
- przydziałów kryzysowych (art. 59b ust. 12);
- ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy (art. 106);
- pełnienia okresowej służby wojskowej (art. 108 ust. 13);
- świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom
zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany
przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy
ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby
wojskowej (art. 134a ust. 12);
- służby przygotowawczej (art. 98g);
- stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę
przygotowawczą – w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki
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-

Społecznej (art. 34 ust. 4 ustawy o uposażeniu żołnierzy
niezawodowych);
przydziałów mobilizacyjnych (art. 64a ust. 10);
mianowania na stopnie wojskowe (art. 76 ust. 14);
urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (art. 70 ust. 6);
przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych (art.
97a).

Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniające
rozporządzenia w sprawie:
- prowadzenia ewidencji wojskowej (art. 49 ust. 3);
- zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji
wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej
(art. 49 ust. 4);
- wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi
obrony przez organy wojskowe (art. 52 ust. 5);
- doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu
postępowania z tymi dokumentami (art. 54 ust. 4);
- przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów
mobilizacyjnych (art. 59a ust. 7);
- określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczania, a także
wzorów obwieszczeń (art. 60 ust. 9);
- wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend
uzupełnień (art. 14 ust. 6);
- odbywania zasadniczej służby wojskowej (art. 83 ust. 3);
- utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich
siedzib, zasięgu działania i właściwości (art. 29 ust. 8);
- orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu
postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
(art. 30 ust. 4).
Inne, ważniejsze ustawy, wraz z wydanymi na ich podstawie
aktami wykonawczymi:
- Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 87, z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy
niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn.
zm.),
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- Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8,
poz. 66, z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41,
poz. 398, z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub
pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami
państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach
odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i
chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U.
Nr 83, poz. 760, z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej
żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892,
z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej
(Dz. U. Nr 190, poz. 1474),
- Ustawa z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z późn. zm.)3.
Nabór i rekrutacja do NSR
“Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) stanowią wyselekcjonowany
ochotniczy zasób Żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały
kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach
wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na
pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji
do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i
niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i za granicą”.4

3
„Obronność to sprawa nas wszystkich” - Informator dla pracodawców żołnierzy Narodowych Sił
Rezerwowych , s. 7 Departament Wych.i Promocji Obronności MON W-wa 2011
4
R. Bartkowiak, Narodowe Siły Rezerwowe na potrzeby Armii Zawodowej, ”Zeszyty Naukowe WSOWL”
Nr 2(156)/2010 s. 32.
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Efektem wspomnianego kontraktu jest nadanie przydziału
kryzysowego5 dla żołnierza NSR w danej Jednostce Wojskowej.
“Żołnierze rezerwy będący na przydziałach kryzysowych, którzy
z uwagi na dyspozycje i przeznaczenie do okresowego pełnienia
służby czynnej w razie potrzeby stanowić będą wzmocnienie
jednostek wojskowych w określonych przypadkach takich jak obrona
państwa, potrzeby Sił Zbrojnych RP lub zarządzania kryzysowego”. 6
Kontrakt mobilizacyjny z reguły jest zawierany na okres od 2 do 6
lat. Należy również zaznaczyć, że przydziału kryzysowego żołnierza
NSR nie należy utożsamiać z przydziałem mobilizacyjnym. Może się
zdarzyć że żołnierz NSR, który podpisał kontrakt do służby w NSR
w jednostce „A” może być zmobilizowany w jednostce „B”. Należy
to uznać za niewątpliwy minus systemu rozwinięcia i mobilizacji
SZ RP. Niezależnie od utworzenia NSR funkcjonować będą
przydziały mobilizacyjne i pracownicze przydziały mobilizacyjne,
które nadaje i unieważnia wojskowy komendant uzupełnień
w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej. W procesie
rekrutacji do NSR przyjmuje się również zasadę terytorialności
w naborze do służby w NSR. Odejściem od tej zasady jest
konieczność
pozyskania
kandydata
na
żołnierza
NSR
o szczególnych specjalnościach lub umiejętnościach – lekarzy,
psychologów, prawników, informatyków itp. Stosowanie zasady
terytorialności w procesie naboru do NSR wynika również
z prawdopodobieństwa
zaistnienia
niespodziewanej
sytuacji
kryzysowej, w wyniku której żołnierz
NSR zmuszony będzie
w możliwie najkrótszym czasie stawić się do jednostki w której
otrzymał przydział kryzysowy. Źródłem naboru do NSR są
w pierwszej kolejności
5
Przydział kryzysowy – wyznaczenie żołnierza rezerwy – ochotnika, na podstawie zawartego
kontraktu, (w drodze karty przydziału kryzysowego) na stanowisko służbowe określone w etacie
jednostki wojskowej, na którym będzie pełnił czynną służbę wojskową w ramach Narodowych Sił
Rezerwowych.
6
25
Brygada
Kawalerii
Powietrznej,
Czym
są
Narodowe
Siły
Rezerwowe,
http://25bkpow.wp.mil.pl/pl/34.html
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- żołnierze zwolnieni ze służby kandydackiej, służby
nadterminowej
i zasadniczej służby wojskowej
- kandydaci, którzy do momentu wcielenia do NSR nie mieli
żadnego kontaktu ze służba wojskową
Wskazanie stanowisk na potrzeby NSR, a także ich obsadzenie
pozostawiono w gestii dowódcy jednostki wojskowej lub tez innych
jednostek organizacyjnych SZ RP, stosownie do realizowanych
zadań.
Stanowiska
etatowe
przeznaczone
i planowanych
do uzupełnienia w ramach NSR wynikają z charakteru danej
jednostki wojskowej i – jak wcześniej pisano - zadań przed nią
stawianych. Jednak również od tych założeń zakłada się pewne
odstępstwa. A mianowicie, decyduje o nich czas jaki posiada dana
jednostka wojskowa na osiągnięcie gotowości do podjęcia działań
(osiągnięcia gotowości bojowej). W jednostkach wojskowych
mających krótki czas osiągnięcia gotowości, liczba stanowisk
uzupełnianych żołnierzami NSR jest niewielka. Z reguły stanowiska,
których stała obsada w czasie pokoju nie jest konieczna ani
opłacalna. Żołnierze NSR służą z reguły do uzupełniania stanów
osobowych do wymaganego wskaźnika rozwinięcia w pododdziałach
wsparcia i zabezpieczenia.
Wyposażenie żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych
Żołnierze NSR wyposażeni są z reguły tak samo jak żołnierze
zawodowi. Stosuje się te same należności które obowiązują żołnierzy
zawodowych. W przypadku należności mundurowych obowiązują
następujące rozporządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej (MON):
- Rozporządzenie MON z 08.03.2010 DzU. Nr 121poz. 812
z dn. 08.03. 2010 r.
- Rozporządzenie MON z 2.10.2012 r. Dz.U poz. 1405
z 13.12.2012 r. zmieniające powyższe rozporządzenie.
Powyższe akty prawne określają tzw. należności na czas
obywania służby czy ćwiczeń wojskowych . Należności te zawierają
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ilość oraz rodzaj przedmiotów zaopatrzenia mundurowego uzbrojenia
oraz wyposażenia dodatkowego przypisanego do stanowiska
służbowego
oraz
stopnia
wojskowego
żołnierza
NSR.
Przechowywanie wyposażenia żołnierzy NSR odbywa się w danej
jednostce wojskowej, wyjątek stanowią przedmioty zaopatrzenia
mundurowego, które żołnierz NSR otrzymuje „dla siebie”, tzn do
dyspozycji w czasie ćwiczeń lub zaistniałych sytuacji kryzysowych,
przechowuje je w domu . umundurowanie żołnierzy NSR jest takie
samo jak żołnierzy zawodowych , oznacza to, że żołnierzy NSR
obowiązują takie same przepisy noszenia umundurowania , odznak
i uzbrojenia jak żołnierzy zawodowych. Przedmioty zaopatrzenia
mundurowego posiadają tzw. okresy używalności i po ich upływie
następuje ponowne wyposażenie żołnierza NSR analogicznie jak
żołnierza zawodowego.
Obecny system szkolenia
Proces szkolenia żołnierza NSR przebiega analogicznie jak
żołnierzu zawodowych . Różni się natomiast okresowością. W tym
przypadku z natury rzeczy jest ograniczony do określonych ram
czasowych, w przypadku żołnierza zawodowego jest procesem
stałym. Szczegółowy program ćwiczeń wojskowych żołnierzy NSR
stanowi kształcenie teorii, a także zajęcia praktyczne, organizowane
na podstawie programów szkolenia funkcjonujących w jednostce
wojskowej, z którą żołnierz NSR podpisał kontrakt. Cykl szkolenia
żołnierza NSR przebiega w rocznych etapach:
- doskonalenia umiejętności indywidualnych,
- szkolenia zgrywającego,
- szkolenia doskonalącego.
Należy się liczyć z tym, iż powołanie na ćwiczenia wojskowe
może mieć zarówno charakter zwykły jak i
charakter
natychmiastowego stawiennictwa w jednostce wojskowej, za
pośrednictwem organów administracji państwowej (Wójt, Burmistrz,
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Prezydent miasta). Żołnierza NSR zapoznaje się z wykazem ćwiczeń
na dany rok kalendarzowy, po czym informuje pracodawcę
o terminach odbywania ćwiczeń. Wstępem do szkolenia żołnierzy
NSR jest służba przygotowawcza7, kierowana przede wszystkim
do kandydatów na żołnierzy NSR którzy wcześniej nie odbyli
zasadniczej służby wojskowej / zostali przeniesieni do rezerwy bez
odbywania zasadniczej służby wojskowej. Podstawowym zadaniem
szkoleniowym w trakcie trwania służby przygotowawczej jest więc
nauczenie kandydatów podstawowych nawyków i umiejętności
żołnierskich. Służba przygotowawcza jest adresowana również
do kobiet.
Mogą być powołane osoby:
- niekarane,
- posiadające obywatelstwo polskie,
- posiadające odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do
pełnienia czynnej służby wojskowej,
- które ukończyły 18 lat
- posiadające wymagane wykształcenie
(wyższe dla
kandydatów na oficerów, średnie dla kandydatów na
podoficerów, gimnazjalne dla kandydatów na szeregowych).
Powołanie do służby przygotowawczej rozpoczyna się od złożenia
wniosku do odpowiedniej terytorialnie Wojskowej Komendy
Uzupełnień, wraz załączonymi dokumentami:
-

dokumenty potwierdzające wykształcenie:
CV,
skrócony odpis aktu urodzenia,
informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
dokumenty, które mogą mieć wpływa w postępowaniu
rekrutacyjnym (potwierdzające uprawnienia specjalistyczne)

Zakwalifikowanie kandydata do służby przygotowawczej oznacza
jego szkolenie w wyższych uczelniach wojskowych (dla kandydatów
7 Służba przygotowawcza – rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników niebędących żołnierzami
rezerwy lub niepełniących dotychczas żadnego innego jej rodzaju, na potrzeby gromadzenia zasobów
osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych.
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na oficerów), w szkołach podoficerskich (dla kandydatów na
podoficerów), w ośrodkach szkolenia lub jednostkach wojskowych
(dla kandydatów na szeregowych). Kształcenie w ramach służby
przygotowawczej planuje się:
- dla oficerów – do 6 miesięcy;
- dla podoficerów – do 5 miesięcy;
- dla szeregowego – do 4 miesięcy.
Kształcenie w ramach służby przygotowawczej kończy się
egzaminem. Osoby, które ukończyły służbę przygotowawczą z
wynikiem pozytywnym będą uprawnione do podpisania kontraktu w
ramach NSR.
Dalszym etapem szkolenia żołnierzy NSR są ćwiczenia
prowadzone w jednostce wojskowej w której mają podpisany
kontrakt. Mogą one mieć formę:
- ćwiczeń jednodniowych,
- ćwiczeń krótkotrwałych – trwające do trzydziestu dni,
- ćwiczeń długotrwałych – trwające do dziewięćdziesięciu dni,
- ćwiczeń rotacyjnych – trwające łącznie do trzydziestu dni lub
prowadzone z przerwami w określonych dniach w ciągu
danego roku kalendarzowego.
Poza ćwiczeniami wojskowymi szkolenie żołnierza NSR opierać
się będzie o okresową służbę wojskową. Szczegółowy program
ćwiczeń wojskowych żołnierzy NSR stanowi kształcenie teorii, a
także zajęcia praktyczne, organizowane na podstawie programów
szkolenia funkcjonujących w jednostce wojskowej, z którą żołnierz
Narodowych Sił Rezerwowych podpisał kontrakt. W takcie szkolenia
przygotowawczego realizowane jest szkolenie specjalistyczne
żołnierza NSR – zgodnie z specyfika rodzaju wojsk do jakiego został
powołany. Cykl szkolenia żołnierza NSR przebiega w rocznych
etapach:
- doskonalenia umiejętności indywidualnych,
- szkolenia zgrywającego, szkolenia doskonalącego.
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Wojskowa Komisja Uzupełnień podaje ponadto, iż8:
Żołnierz rezerwy, który posiada przydział kryzysowy (żołnierz
NSR):
odbywa corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne;
może
odbywać
ćwiczenia
wojskowe
w
trybie
natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż
jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania
na te ćwiczenia odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania
ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;
może zostać zobowiązany do odbycia, w okresie
obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych
krótkotrwałych;
może zostać zobowiązany do odbycia jeden raz przez cały
okres pozostawania na przydziałach kryzysowych ćwiczeń
wojskowych długotrwałych;
na wniosek żołnierza lub za jego zgodą może odbywać
ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli takie są
potrzeby Sił Zbrojnych;
na wniosek żołnierza lub za jego zgodą może odbywać,
w dniach wolnych od pracy, ćwiczenia wojskowe jednodniowe,
jeżeli w danym roku kalendarzowym został wyczerpany limit
dni przeznaczonych na ćwiczenia wojskowe rotacyjne.
Podsumowanie
Obecnie toczą się debaty nad funkcjonującym systemem NSR
oraz nad tym w jaki sposób go ulepszyć. Prezentowany artykuł
przybliża zagadnienie funkcjonowania Narodowych sił Rezerwowych,
ze szczególnym uwzględnieniem podstaw prawnych. Przybliża temat
naboru i rekrutacji do Narodowych Sił Zbrojnych. Przedstawia
obecny system szkolenia oraz wyposażenia żołnierzy Narodowych
Sił Zbrojnych. W kontekście powyższych analiz, można stwierdzić,
iż obecnie w obliczu regulujących funkcjonowanie NSR dokumentów
prawnych zarówno wstąpienie w szeregi NSR jak utrzymanie się
w nich nie jest łatwe zarówno dla żołnierza jak i jego pracodawcy.
8

WKU, System szkolenia żołnierzy NSR, http://oswiecim.wku.wp.mil.pl/pl/3612.html
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we Wrocławiu
WPŁYW DZIAŁALNOŚCI ABWERHY NA BEZPIECZEŃSTWO II RP
W LATACH 30. XX WIEKU – WYBRANE PRZYKŁADY

Streszczenie: W artykule zaprezentowano metody działalności
Abwehry przy werbowaniu mających współpracować z Niemcami
agentów II RP w II połowie lat 30. XX wieku. Celem było pokazanie
różnorodności sposobów działania Abwehry, a także zakresu zadań
powierzanych nowo zwerbowanym agentom wywodzącym się
zarówno ze środowisk obywateli polskich, jak i mniejszości
niemieckiej. Przyjęto tezę, zgodnie z którą opisywany rodzaj działań
Abwehry stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa II RP we
wskazanej perspektywie czasowej.
Przedstawione argumenty pokazały, że centrala niemieckiego
wywiadu i kontrwywiadu wojskowego starała się korzystać z
rozmaitych sposobów i metod działań, aby skutecznie docierać do
potencjalnych konfidentów w II RP. Ujawnione przez Oddział II SG
WP afery szpiegowskie pokazały szerokie instrumentarium zadań
powierzanych agentom. Dostarczyły też kluczowych informacji na
temat tego, w jaki sposób werbowano agentów, jak z nimi
postępowano, a także czego oczekiwano w ramach szpiegostwa na
rzecz Niemiec. Okazało się, że opisywane działania Abwehry w
Polsce godziły wyraźnie w bezpieczeństwo II RP.
Słowa kluczowe: II Rzeczpospolita, Abwehra, wywiad wojskowy,
bezpieczeństwo, szpiegostwo
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IMPACT OF SAFETY ABWER II OF POLAND IN THE XX CENTURY
- SOME EXAMPLES

Summary: The article presents the methods of recruitment activities
of the Abwehr at having to work with German agents of the Second
Republic in the second half of the 30-ties in XX century. The aim was
to show the diversity of modes of action of the Abwehr, and the
scope of the tasks entrusted to the newly recruited agents derived
from both communities of Polish citizens, as well as the German
minority. They accepted the thesis, according to which type of action
described Abwehr was a threat to the security of the Second
Republic in the indicated term.
The arguments have shown that the control of the German
military intelligence and counterintelligence tried to use a variety of
means and methods of action to effectively reach potential informers
in the Second Republic. Disclosed by the Division II SG HR spy
scandal revealed a broad instrumentation tasks entrusted agents.
Also provide key information about how the agents were recruited, as
the procedure followed them, and what was expected in the
framework of spying for Germany. It turned out that these activities of
the Abwehr in Poland expressly consented to the security of the
Second Republic.
Keywords: the Second Republic, Abwehr military intelligence,
security, espionage
Wstęp
W
okresie
międzywojennym
Niemcy
podejmowali
systematyczne działania wywiadowcze wymierzone przeciwko
odrodzonej Polsce. Stopień zróżnicowania tych działań świadczył o
głębokim zainteresowaniu sprawami Polski, jak również o chęci
destabilizacji sytuacji wewnętrznej. Od zakończenia I wojny
światowej stosunki Polski i Niemiec pozostawały napięte, co
stanowiło zagrożenie dla polskiego bezpieczeństwa. Ponadto dla II
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RP
problematyka
bezpieczeństwa
była
najważniejszym
wyznacznikiem działań ze strony różnych organów państwa i służb,
w tym także służby wywiadowczej i kontrwywiadowczej1.
Angażowanie niemieckich agentów do pracy wywiadowczej
przeciwko II RP godziło w polskie bezpieczeństwo. Bez wątpienia
organizacja sieci wywiadowczej przeciwko Polsce pociągała za sobą
konieczność przedsięwzięcia określonych sił i środków2. Polski
wywiad wojskowy musiał angażować się w rozpracowywanie tych sił
i środków, dążąc do poznania przede wszystkim metod działań
Abwehry.
Przyjrzenie się rysowi niemieckich działań wywiadowczych
Abwehry skierowanych przeciwko Polsce w okresie międzywojennym
pozwoli usystematyzować wiedzę na temat głównych form i metod
działania Niemców na tej płaszczyźnie. Może stanowić także cenne
źródło wiedzy o charakterze niemieckich działań wymierzonych
przeciwko Polsce na poszczególnych jej obszarach. Przyjęta cezura
czasowa wynikała przede wszystkim z faktu, że to właśnie od połowy
lat 30. XX wieku notowano coraz większą skuteczność Oddziału II
SG WP w wykrywaniu rozmaitych niemieckich afer szpiegowskich.
Zachowane archiwalia świadczą o wyraźnych sukcesach „dwójki”
w rozpoznawaniu niemieckich metod i form pracy wywiadowczej
przeciwko Polsce, zwłaszcza Abwehry.
Na wybór wskazanej cezury zdecydowano się w celu zawężenia
perspektywy czasowej okresu międzywojennego, jako że w tym
okresie
działalność
Abwehry
przedstawiała
się
bardzo
zróżnicowanie. Można sądzić, że omówienie wszystkich czy choćby
większości metod oraz form działań niemieckiej służby
wywiadowczej przeciwko Polsce w okresie 1921-1939 w przyjętej
formie artykułu nie byłoby zatem dostatecznie wyczerpujące. Nie bez

1

H. Ćwięk, Rotmistrz Sosnowski. As wywiadu Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo
Literackie, Kraków 2010, s. 10.
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znaczenia przy wyborze wskazanej perspektywy czasowej był także
fakt, iż od 1935 roku na czele Abwehry stanął Wilhelm Canaris, który
dokonał poważnej reorganizacji centrali niemieckiego wywiadu i
kontrwywiadu wojskowego, nadając w praktyce jej działalności nowy
ton3. Powyższe przesłanki, jak można sądzić, stanowią dostateczne
argumenty do zawężenia okresu międzywojennego przy okazji
wybranej problematyki badawczej.
1. Afery szpiegowskie ujawnione przez oddział II SG WP
jako główne źródło informacji o działaniach wywiadowczych
Abwerhy w Polsce w II połowie lat 30
Od początku lat 20. XX wieku działalność wywiadowczą
przeciwko Polsce prowadziły placówki, organizacje i osoby
ulokowane w różnych firmach cywilnych w II RP4 oraz osoby
próbujące przeniknąć do struktur Wojska Polskiego. Początkowo
Abwehra była odpowiedzialna wyłącznie za prowadzenie
kontrwywiadu defensywnego w granicach Niemiec, nie angażując się
w wywiad ofensywny. Z czasem Abwehra stała się najważniejszą
strukturą niemieckiego wywiadu. Warto zaznaczyć, że pięć spośród
ośmiu ekspozytur terenowych tej organizacji (Abwehrstellen)
prowadziło wywiad wojskowy właśnie przeciwko II RP. Miały one
swoje główne ośrodki zlokalizowane w takich miastach, jak
Królewiec, Szczecin, Wrocław, Drezno oraz Berlin5. Co więcej,
2

L. Gondek, Działalność Abwehry na terenie Polski 1933-1939, Wydawnictwo MON,
Warszawa 1974, s. 8-9.
3
Ibidem, s. 27.
4
Działalność takich placówek i osób świadczyła o rozwiniętym w Niemczech między innymi
wywiadzie gospodarczym. Dobrym przykładem jest działalność organizacji Sonderdienst
Nuntia, przejętej przez Abwehrę dopiero w 1930 roku. Więcej na temat tej organizacji zob.
H. Ćwięk, Przeciw Abwehrze, Bellona, Warszawa 2001, s. 47. Adam Szymanowicz uważa, że
Nuntia była „najważniejszą niemiecką organizacją szpiegowską w latach dwudziestych”,
będąc zakonspirowaną nawet przed niemiecką policją. A. Szymanowicz, Na tajnym froncie
polsko-niemieckim. Polski wywiad w Prusach Wschodnich 1918-1939, General Marketing,
Gdynia 2013, s. 57.
5
H. Ćwięk, Przeciw..., op. cit., s. 45.

114

organizacja wywiadu ofensywnego i defensywnego przeciwko Polsce
stała się w połowie lat 30. XX wieku jednym z priorytetów działalności
Abwehry za wschodnią niemiecką granicą6.
Systematyczne rozpoznanie przez Oddział II Sztabu
Generalnego (a od 1928 roku Sztabu Głównego) Wojska Polskiego
niemieckiej aktywności wywiadowczej w Polsce leżało w interesie
wzmacniania bezpieczeństwa wewnętrznego odrodzonego po 1918
roku państwa. Rezultatem wielu wysiłków podjętych przez oficerów
polskiego wywiadu wojskowego było zdemaskowanie szeregu afer,
które pozwoliły przy okazji na ujawnienie zasięgu i skali
oddziaływania,
a
także
charakteru
niemieckich
działań
wywiadowczych na kierunku polskim. Co więcej, w okresie
międzywojnia, zwłaszcza od połowy lat 30. XX wieku, istotne
sukcesy w opisywanej dziedzinie udało się osiągnąć na gruncie
funkcjonowania polskiego kontrwywiadu wojskowego, głównie na
terenie Niemiec oraz Wolnego Miasta Gdańska.
W jednym z raportów Ekspozytury Nr 3 w Bydgoszczy,
przysłanych do Oddziału II SG WP w marcu 1936 roku pojawił się
zarys metod wywiadowczych Abwehry stosowanych od połowy
lat 30. w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Wolnym
Mieście Gdańsku7. Udało się ustalić, że niemiecka służba
6

Działalność Abwehry od 1921 roku musiała liczyć się z istotnymi ograniczeniami
związanymi z kontrolą niemieckich poczynań przez alianckie mocarstwa, które narzuciły
Niemcom wcześniej postanowienia traktatu wersalskiego. Zarówno agendy ofensywne, jak
i defensywne ekspozytur Abwehry na kierunku polskim musiały prowadzić swoje działania,
jak również organizować pracę, w bardzo ścisłej konspiracji nie tylko przed Polakami, ale
zwłaszcza przed Aliancką Komisją Kontrolną. Por. A. Pepłoński, Kontrwywiad Drugiej
Rzeczypospolitej, Bellona, Warszawa 2002, s. 123. Z pewnością nie ułatwiało to Niemcom
w pierwszych latach od utworzenia Abwehry organizować antypolskich działań z inspiracji
swoich agentów i osób pozyskanych przez niemiecką służbę wywiadowczą w trakcie
działań operacyjnych na terytorium Polski.
7
Należy zaznaczyć, że Wolne Miasto Gdańsk stało się bardzo dogodnym regionem do
prowadzenia antypolskiej działalności szpiegowskiej w całym okresie funkcjonowania II RP,
jako że nie obowiązywały tutaj przepisy ustawowe nakładające sankcje w związku z
wykryciem afer szpiegowskich. Kwalifikacja prawna szpiegostwa na terytorium Polski była
z kolei obciążona surowymi sankcjami, z czym musieli się liczyć oficerowie i agenci

115

wywiadowcza mogła pozyskać szereg członków służby hotelowej
w wielu hotelach w tym mieście, co też uczyniła przykładowo – nie
bez pomocy gdańskiej policji kryminalnej – w polskim hotelu
„Continental” przy ulicy Stedtgraben 6/7. Dzięki temu możliwe było
obserwowanie i przeszukiwanie przez personel hotelowy bagaży
oraz ubrań przyjezdnych osób urzędowych. Nierzadko decydowano
się także używać samochodów osób postronnych, chroniąc przez
to agentów i konfidentów niemieckich przed zdekonspirowaniem8.
Jednym z sukcesów Oddziału II SG WP była dekonspiracja
antypolskiego szpiegostwa zorganizowanego przez Abwehrę
w ramach afery Willi Lippke, który był żołnierzem Wojska Polskiego,
służącym zarówno w pułku piechoty w Grudziądzu, jak i następnie w
pułku piechoty w Inowrocławiu. Przed wcieleniem do wojska
prowadził działalność szpiegowską na rzecz Niemiec w okresie od
5 kwietnia do 9 lipca 1936 roku. Został zwerbowany przez dwóch
agentów Abwehry, którzy przedstawili się jako Peters i Hoffmann,
oferując żołnierzowi wynagrodzenie za szpiegostwo przeciwko
Polsce, a także obiecując pracę w wywiadzie niemieckim po
późniejszym wystąpieniu z WP. Po uzyskaniu jego zgody wręczyli
konfidentowi precyzyjnie nakreślony grafik zadań, wśród których
znalazły się między innymi9:
- uzyskanie listy nazwisk oficerów 59 Pułku Piechoty w Inowrocławiu,
wraz z przypisaniem ich do pełnionych ról oraz zajmowanych
Abwehry, planując intensyfikację antypolskich działań szpiegowskich z terenu Wolnego
Miasta Gdańska. Por. W. Skóra, Działalność gdańskiej Ekspozytury polskiego wywiadu
wojskowego w latach 1920-1930, [w:] Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Studia i
materiały z działalności Oddziału II SG WP, t. 1, red. T. Dubicki, Wydawnictwo LTW,
Łomianki 2010, s. 106-107.
8
Raport K.W. z miesiąca lutego 1936r. z 18 marca 1936 roku, CAW, Oddział II SG WP.
Ekspozytura Nr 3, sygn. I.303.4.2245. W przywołanym raporcie pojawiły się wzmianki na
temat notorycznego naruszania granicy przez niemieckie samoloty, co miało zapewne
charakter celowego i świadomego działania ze strony Luftwaffe, przy wiedzy oficerów
Abwehry.
9
Raport K.W. za m. wrzesień 1937r. z października 1937 roku, CAW, Oddział II SG WP
Oddział II SG WP. Ekspozytura Nr 3, sygn. I.303.4.2259.
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kwater, w tym także uzyskanie dokładnej obsady personalnej
dowództwa tego pułku;
sporządzenie szkicu koszar 59 Pułku Piechoty i przedstawienie do
wiadomości niemieckiego wywiadu, gdzie znajdują się składy
amunicji, jak są zbudowane i wyposażone;
przekazanie opisu granatnika o wzorze 30 i określenie jego ilości,
posiadanej w 59 Pułku Piechoty, a także dostarczenie opisu
miotacza min typu „Stockess”;
ustalenie, czy w kompaniach strzeleckich w regionie wprowadzono
działka piechoty, a także zdefiniowanie, co znajduje się
w magazynach kompanijnych;
określenie zadań 59 Pułku Piechoty w ewentualnych ćwiczeniach
i manewrach wojskowych, wraz z podaniem terminów i miejsc ich
odbywania się;
przekazanie informacji, czy w okolicy Inowrocławia są schrony oraz
czy ewentualnie niektóre pozostają w budowie.

Afera Willi Lippke została zdekonspirowana przez Samodzielny
Referat Informacyjny DOK VIII – Toruń10, działający przy ścisłej
współpracy z Ekspozyturą Nr 3 Oddziału II SG WP. W rezultacie jej
dokładnego rozpoznania Oddział II SG WP uzyskał informacje na
temat metod werbowania i oczekiwań Abwehry wobec polskich
konfidentów w WP. Okazało się, iż agenci niemieckiej służby
wywiadowczej zwykli wykorzystywać informacje o problemach
osobistych rekrutów (konfident Lippke został wyrzucony z domu
przez swą narzeczoną po kłótni z nią), a następnie w charakterze
10

Samodzielny Referat Informacyjny (SRI) stanowił terenową placówkę Oddziału II SG WP,
której polecono zajmować się sprawami z zakresu kontrwywiadu wojskowego oraz
częściowo wywiadu wojskowego. SRI działały przy Dowództwach Okręgu Korpusu (DOK)
jako terytorialnych organach Ministerstwa Spraw Wojskowych. W okresie międzywojnia
działało w Polsce 10 SRI DOK, a ponadto funkcjonował Samodzielny Referat Informacyjny
Dowództwa Floty. Więcej na ten temat zob. H. Ćwięk, Przeciw..., op. cit., s. 7 oraz W.
Śleszyński, Bezpieczeństwo wewnętrzne w polityce państwa polskiego na ziemiach
północno-wschodnich II Rzeczypospolitej, PAN, Warszawa 2007, s. 151 i nast.
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pośrednika posługiwać się znajomymi przyszłych szpiegów, zwykle
dla przekazywania korespondencji11. Ustalono też, że agenci
Abwehry zabraniają swoim konfidentom wykonywania notatek z
obserwacji w obawie przed ewentualną dekonspiracją. W czasie
pobytu na terenie Wolnego Miasta Gdańska współpracującemu
agentowi wydawano zaświadczenie na obce nazwisko, odbierając
mu jego paszport. Jeśli żołnierz miał trudności z uzyskaniem urlopu,
Abwehra decydowała się często na przysłanie wezwania do sądu w
Gdańsku, co pozwalało uzyskać zwolnienie z jednostki i udać się na
spotkanie z przedstawicielem niemieckiego wywiadu12.
W tym samym dokumencie przekazanym do Oddziału II SG WP
udało się przedstawić najważniejsze metody działania Abwehry na
przykładzie zdemaskowania afery szpiegowskiej niejakiego
Kazimierza Seweryna Zmorzyńskiego. Przekonano go do współpracy
z niemieckim wywiadem po zatrzymaniu na nielegalnym
przekraczaniu polsko-niemieckiej granicy. Dwoma głównymi
czynnikami przedstawienia możliwości współpracy był fakt,
iż Zmorzyński odbył służbę w WP i legitymował się ośmioletnim
stażem pracy w zakładach wojskowych w stołecznej Państwowej
Fabryce Karabinów. Podjął współpracę z niemieckim wywiadem
trwającą sześć tygodni, od 6 lipca do 11 sierpnia 1936 roku.
Powierzono mu zadania polegające na pozyskaniu informacji
o 2 pułku artylerii najcięższej, miejscach produkcji i specyfikacji
maski gazowej K.M.B., rodzaju i wielkości produkcji w fabrykach
Norblin, Lilpop i Raun oraz fabryki w Rembertowie, a także
wykorzystaniu armatek o kalibrach 3,7 cm oraz 4 cm
w poszczególnych formacjach wojskowych w centralnej Polsce.
Bardzo ważnym zadaniem miało być postarania się o adres
11

Należy ocenić, że posługiwanie się adresem pokrywkowym do przekazywania
korespondencji świadczyło o daleko posuniętej ostrożności i ochronie przed dekonspiracją
agentów współpracujących z niemieckim wywiadem.
12
Raport K.W. za m. wrzesień 1937r. z października 1937 roku, CAW, Oddział II SG WP
Oddział II SG WP. Ekspozytura Nr 3, sygn. I.303.4.2259.
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„jakiegokolwiek oficera, który prowadzi rozrzutny tryb życia i jest
w kłopotach materialnych”13.
W przypadku tej afery szpiegowskiej Oddziałowi II SG WP udało
się ustalić, iż Abwehra zwykła oddelegować przynajmniej jednego
agenta własnego do obserwacji pozyskanego informatora podczas
jego pobytu na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Aby z kolei
pozyskać
zaufanie
konfidenta,
odstępowano
mu
lokal
konfidencjonalny na nocleg, pozostawiając klucze do lokalu na całą
noc. Jeśli chodzi natomiast o sposób pisemnego porozumiewania
z pozyskanym szpiegiem, polegało to na stosowaniu pod adresem
przykrywkowym listu z hasłem. W przypadku Zmorzyńskiego,
umówionym hasłem miało być, „że kupił sobie garnitur, w którym na
pewno będzie się podobał”14.
Kolejnym dokumentem, na którego podstawie Oddziałowi II SG
WP udało się ustalić szereg metod pracy, jakie Abwehra zobligowała
do przestrzegania swoim komórkom i agentom na terenie Polski, był
ten przesłany do centrali dnia 24 listopada 1936 roku przez
Ekspozyturę Nr 3. Jedną ze wskazanych metod pracy niemieckiej
służby wywiadowczej miało być podchodzenie przez niemiecką
policję, straż celną oraz żandarmerię z bezpośrednimi propozycjami
szpiegostwa do polskich przemytników, a nierzadko też kupców
zamieszkałych w rejonie pogranicza polsko-niemieckiego15. Abwehra
13

Ibidem.
Ibidem.
15
Przykładem takich działań było skłonienie trzech kupców polskich, w tym dwóch
zamieszkałych w powiecie Lubawa, do przekazywania Niemcom w okresie do 5 dni
informacji na temat obsady personalnej w Komisariacie Polskiej Straży Granicznej w tym
powiecie, we wszystkich placówkach Straży Granicznej od Radomna po Fitowo, stanu
personalnego w tych placówkach, a także informacji na temat nazwisk wszystkich znanych
im osób przemycających z Polski do Niemiec produkty przemysłowe i bydło oraz konie.
Zwerbowanym kupcom polecono także zadanie dostarczenia szkiców obiektów
wojskowych i kolejowych, jak również wypytywano, czy jeżdżą do Grudziądza, gdyż tym
miastem Niemcy interesowali się szczególnie. Por. Raport K.W. za m. październik 1936r. z
dnia 24 listopada 1936 roku, CAW, Oddział II SG WP Oddział II SG WP. Ekspozytura Nr 3,
sygn. I.303.4.2245.
14
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wykorzystywała też powiązania niemieckiego wywiadu z żandarmerią
w pasie przygranicznym. W przywołanym dokumencie pojawiło się
stwierdzenie, że: „Na usługach wywiadu niem. pozostaje w końcu
żandarmeria niemiecka, która przy każdej okazji werbuje także
polskich obywateli, zamieszkałych na pograniczu”16. Oficerowie
niemieckiej żandarmerii wojskowej mieli w tej kwestii zasadniczo
podobne zadania w porównaniu do policji czy straży celnej,
polegające na próbie przekonania niektórych przemytników i kupców
do zakonspirowanego przekazywania Niemcom informacji.
Kolejną metodą pracy niemieckiej służby wywiadowczej
przeciwko Polsce były próby podchodzenia polskich oficerów
i podoficerów emerytowanych. Otrzymywali oni przeważnie w formie
pisemnej propozycje szpiegowskie ze strony Niemiec, jednak
po wcześniejszym rozpracowaniu tych osób przez wywiad niemiecki
i zawężeniu pola poszukiwań jedynie do tych osób, które potencjalnie
mogły przystać na niemiecką propozycję współpracy w zamian
za określone wynagrodzenie. Niemiecki wywiad ustalał zwłaszcza
czy „kandydat posiada jakieś mankamenty, które czynią
go podatnym do pracy szpiegowskiej”17.
Bliższe metody pracy Abwehry na terytorium Polski udało się
odkryć na skutek zdemaskowania kolejnej niemieckiej afery
szpiegowskiej, którą była afera niemieckiego obywatela Wolnego
Miasta Gdańska, Kurta Harrera. Została ona rozpracowana przez
bydgoską Ekspozyturę Nr 3 Oddziału II SG WP, a opisana dokładnie
przy wysłaniu do centrali w Warszawie cytowanego dokumentu
16

Ibidem. W cytowanym dokumencie pojawiło się odniesienie do niejakiego Józefa Ziendy
ze wsi Czarne, który został przekonany przez niemieckich żandarmów do uzyskania
informacji na temat polskich manewrów wojskowych w rejonie Suwałk, jak również
ustalenia nazwisk dowódców polskich pułków w Suwałkach. Niemcy byli zainteresowani
także, aby zwerbowany przemytnik zdobył bliższe informacje na temat działalności
Związku Strzeleckiego w opisywanym regionie.
17
Wśród tych mankamentów miały znajdować się przed wszystkim skłonność do
nadużywania alkoholu, problemy finansowe, kłopoty rodzinne, czy skłonność do hazardu.
Por. Ibidem.
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z dnia 24 listopada 1936 roku. Jak udało się ustalić oficerom
bydgoskiej komórki polskiego wywiadu wojskowego, w okresie od
13 sierpnia do 26 września 1936 roku przedstawiciel fabryki motorów
Diessla w Gdańsku, Kurt Harrer, był niemieckim konfidentem
na obszarze Wolnego Miasta Gdańska, dostarczając Niemcom wielu
przydatnych informacji. Wśród zadań, jakie powierzono Harrerowi
przez kontakt z agentem Abwehry o kryptonimie „Hoffmann”,
znalazły się między innymi18:
- ustalenie stanu i koncentracji polskich wojsk na granicy
polsko-gdańskiej w rejonie Kartuz oraz Żukowa, w tym zwłaszcza
koncentracji brygady kawalerii polskiej w tym rejonie;
- przekazanie możliwych do zdobycia informacji na temat manewrów
polskiego wojska w rejonie Brodnica-Nowe Miasto-LubawaLidzbark, które miały odbyć się między 5 a 7 września 1936 roku;
- ustalenie, czy którykolwiek z przedstawicieli handlowych w Wolnym
Mieście Gdańsku nie uprawia działalności wywiadowczej na rzecz
Polaków;
- sprawdzenie, czy Władysław Jaworski, właściciel jednej z liczących
się firm handlowych na terenie Wolnego Miasta Gdańska, nie
uprawia zakonspirowanej działalności wywiadowczej na rzecz
Polaków.
Zaprezentowany przykład afery szpiegowskiej pokazuje, że
niemiecka służba wywiadowcza nie zatrzymywała się jedynie na
krótkoterminowym oraz doraźnym werbowaniu polskich kupców i
przemytników, ale dążyła równocześnie do pozyskania bardziej stałej
współpracy z obywatelami niemieckimi zamieszkującymi na obszarze
Wolnego Miasta Gdańska. W tym drugim przypadku przed
bezpośrednim zwróceniem się do potencjalnego konfidenta
18

Ibidem. Warto dodać, że po aresztowaniu Harrera stronie polskiej udało się pozyskać i
przetłumaczyć na język polski sporządzoną przez niego notatkę z przebiegu polskich
manewrów wojskowych w opisanej części Pomorza Gdańskiego. Zawierała ona bogate w
szczegóły informacje o materialnym wyposażeniu polskich żołnierzy.
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oficerowie Abwehry dokonywali zawsze dokładnego rozpoznania
jego sytuacji rodzinnej, handlowej oraz finansowej, a ewentualny
kontakt był zawierany często pod pozorem pośrednictwa
handlowego. Jak pokazał przykład afery Kurta Harrera, zwerbowana
osoba miała przekazywać własnoręcznie napisany raport
szpiegowski we własnym mieszkaniu agentowi niemieckiemu w celu
uniknięcia ewentualnej dekonspiracji przy rewizji w związku
z przekraczaniem granicy19.
Inną aferą szpiegowską, na której podstawie można określić
metody i formy pracy wywiadowczej Abwehry na terenie Polski w II
połowie lat 30. XX wieku, była afera Jana Bauera, trwająca od
sierpnia 1935 roku do 24 września 1936 roku. Wskazany oficer
rezerwy WP, z zawodu kupiec, miał z tytułu posiadanego stopnia
dostęp do sfer wojskowych, a popadając w kłopoty finansowe
poszukiwał bardziej dochodowego zajęcia, czym zwrócił na siebie
uwagę agentów Abwehry. W obecności agentów, którzy przedstawili
się jako „Kohtz” oraz „Hoffmann”, zgodził się pracować na rzecz
Niemiec. Niemieccy agenci zaręczyli przy tym, że wynagrodzenie
otrzyma dopiero po zaprezentowaniu jakichkolwiek wiarygodnych
rezultatów swojej pracy, co również rzuca światło na metody działań i
ostrożność Abwehry w opisywanym okresie20.
Jan Bauer wykorzystał posiadany stopień wojskowy,
na polecenie Niemców na ćwiczenia oficerów rezerwy WP, aby wziąć
udział w mających się odbyć jesienią 1936 roku manewrach
wojskowych polskiej armii. Jednocześnie przekazał swoim
mocodawcom plan lotniska w Toruniu, który został oceniony przez
wizytującego w Wolnym Mieście Gdańsku szefa niemieckiego
wywiadu, Waltera Nicolay’a, jako prymitywnie naszkicowany i mało
wiarygodny. Dla zreflektowania się po tym niepowodzeniu, Bauer –
19

Ibidem.
Por. Raport K.W. za miesiąc listopad 1936r., z dnia 20 grudnia 1936 roku, CAW, Oddział
II SG WP Oddział II SG WP. Ekspozytura Nr 3, sygn. I.303.4.2246.
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podpisujący się pseudonimem „Schwarz” – przekazał agentowi
„Hoffmannowi” w dalszej kolejności uzyskane instrukcje i regulaminy
z WP, wykorzystując zapisanie się na wojskowy kurs łączności dla
oficerów rezerwy. Wskazanemu konfidentowi udało się uzyskać
instrukcje na temat łączności w WP oraz współpracy łączności z
artylerią, a także nawiązać kontakt z jednym z oficerów, który
przekazał mu kilka numerów „Przeglądu Artyleryjskiego”. Ponadto
przekazał Niemcom informacje na temat wymiarów toruńskiego
lotniska (obliczając krokami jego długość i szerokość), dokładnego
adresu koszar 8 Batalionu Pancernego w Bydgoszczy, a także
wyposażenia biur wojskowych i koszar, do których wchodził jako
przedstawiciel firmy Kawube pod pozorem ubiegania się o
zamówienia artykułów biurowych21.
Afera Jana Bauera została zdekonspirowana przez Samodzielny
Referat Informacyjny DOK VIII – Toruń, działający przy ścisłej
współpracy z Ekspozyturą Nr 3 Oddziału II SG WP. Ustalono, że
Bauer odbył 24 spotkania z przedstawicielami Abwehry, w tym 20 na
terenie Wolnego Miasta Gdańska oraz 4 w Toruniu. Za przekazane
informacje uzyskał 3 300 polskich złotych i 20 guldenów. W
rezultacie dekonspiracji udało się też uzyskać pełny wykres zadań,
jakie Niemcy przekazali swojemu konfidentowi do realizacji. Oprócz
tych zrealizowanych, o których była wcześniej mowa, wśród
dodatkowych znalazły się, takie jak22:
- przekazanie instrukcji o polskim sprzęcie łączności;
- pozyskanie regulaminu manewrowania balonami zaporowymi oraz
regulaminu o gazach bojowych;
- przekazanie Niemcom czasopism „Przeglądu Artyleryjskiego”
i „Przeglądu Techniczno-Wojskowego” oraz książek na temat
polskiego lotnictwa i gazów;
- uzyskanie kopii mapy sztabowej okolic Torunia;
21
22

Ibidem.
Ibidem.
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pozyskanie szczegółowych informacji o stanie i wyposażeniu
4 Pułku Lotnictwa w Toruniu, kompanii telegraficznej przy 4 Dywizji
Piechoty w Toruniu, a także plutonu pancernego w Toruniu
i Grudziądzu;
- ustalenie, jakie roczniki, do jakich rodzajów broni oraz w jakim
czasie zostaną powołane na ćwiczenia wojskowe jesienią
1936 roku, a także określenie rodzaju formacji biorących udział
w tych manewrach;
- przekazanie listy nazwisk oficerów garnizonu toruńskiego, którzy
lubią nadużywać alkoholu oraz mają długi finansowe;
- sporządzenie końcowego raportu z manewrów wojskowych
z jesieni 1936 roku.
Interpretując przywołane punkty, należy ocenić, że Abwehra
posługując się konfidentem Janem Bauerem, liczyła na jego
przydatność w wielu kwestiach. Zakres zadań nałożonych na tego
oficera rezerwy WP był nadzwyczaj szeroki. Nie wszystkie te zadania
w rezultacie udało się zrealizować, choć zapoznając się
z komentowanym materiałem źródłowym należy ocenić, iż stopień
realizacji zadań był mimo wszystko znaczący. Metody pracy Abwehry
w opisywanym przypadku zakładały też pomoc materialną
i finansową dla konfidenta znajdującego się w trudnej sytuacji
osobistej, co miało stanowić istotne źródło lojalności pozyskanej
osoby wobec Niemiec. Co ciekawe, zwerbowanemu zakazano
robienia notatek z obserwowanych obiektów wojskowych, polecając
mu dokładne ich zapamiętanie, a także zabroniono werbować inne
osoby, aby mu pomagały. Ewentualną listę podatnych na werbunek
polskich oficerów Bauer miał przekazywać bezpośrednio niemieckim
agentom23. Powyższe metody mogą świadczyć o daleko posuniętej
-

23

Ibidem.
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ostrożności Abwehry przed potencjalną dekonspiracją swojego
konfidenta24.
W opracowaniu przesłanym do Oddziału II SG WP przez
Ekspozyturę Nr 3 za wrzesień 1937 roku ujawniono również inną,
niezwykle ciekawą niemiecką aferę szpiegowską przeciwko Polsce,
a mianowicie aferę Anny Lutowskiej, pseudonim „Lidja”. Wskazana
konfidentka została zwerbowana przez Abwehrę na terenie Prus
Wschodnich jako informatorka oraz kurierka, dostarczając Niemcom
też materiałów pozyskiwanych przez męża, który odbywał służbę
w WP, a którego nakłoniła na współpracę z Niemcami. Co ciekawe,
samodzielnie skontaktowała się z jedną z niemieckich placówek
straży celnej, kierując się chęcią uzyskania stałej przepustki
granicznej. Świadczyła usługi szpiegowskie na rzecz Niemiec
w okresie od 25 kwietnia do 2 września 1937 roku. Miała dostarczyć
Niemcom karabinowe naboje ćwiczebne za pośrednictwem męża,
ustalić obsadę personalną placówek polskiej Straży Granicznej
w Rybnie i Wądzyniu, nawiązać kontakt z łącznikiem niemieckich
agentów Abwehry w Grudziądzu i Bydgoszczy, a także dostarczyć

24

Niemiecki wywiad wojskowy doskonale znał polskie przepisy karne dotyczące
ujawniania tajemnic państwowych, w tym również spraw związanych z funkcjonowaniem
wojska. W literaturze przedmiotu podkreśla się zresztą, iż już sam czyn przekazywania
obcemu państwu danych liczbowych na temat kadry oficerskiej w warunkach lokalnych,
choćby danych cząstkowych, był traktowany jako ujawnienie tajemnicy państwowej, a co
za tym idzie, karany sądownie. Por. L. Gondek, Działalność Abwehry..., op. cit., s. 292. W
przypadku ujawnienia tajemnicy państwowej po 1934 roku groziła kara 5 lat więzienia,
z kolei, jeśli informacje takie dotyczyły wojskowej obrony kraju albo jego sił zbrojnych,
kara ta wynosiła 10 lat więzienia. Zob. Art. 10 § 1 i 2 Rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 roku o niektórych przestępstwach przeciwko
bezpieczeństwu Państwa (Dz.U. RP 1934, nr 94, poz. 851). W literaturze przedmiotu
podkreśla się, że do ujawnienia tajemnicy państwowej dochodziło już choćby na skutek
udostępnienia materiału tylko do obejrzenia niepowołanej osobie, czy też w przypadku
sfotografowania dokumentu o znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Por. J. Bronisławski,
Szpiegostwo, wywiad, paragrafy, Wydawnictwo MON, Warszawa 1974, s. 143.
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informacje na temat działalności paramilitarnej organizacji
Kolejowego Przysposobienia Wojskowego25.
Dekonspiracja przywołanej afery szpiegowskiej dostarczyła
Oddziałowi II SG WP istotnych wniosków, co do metod pracy
Abwehry przeciwko Polsce. Okazało się, że niemiecka straż celna
może pełnić ważną rolę pośredniczącą przy werbowaniu konfidentów
z Polski. Sama Abwehra nie wahała się nad powierzeniem
zwerbowanemu agentowi roli kuriera kontaktującego się z innymi
agentami, w opisywanym przypadku spoza terenu Prus Wschodnich.
Posługiwano się także presją, aby przekonać kobiety do pozyskania
przychylności mężów wobec szpiegostwa na rzecz Niemiec.
Przedstawiona afera szpiegowska nie była zresztą jedyną,
która świadczyła o względnie dużym zasięgu wykorzystania
poszczególnych
niemieckich
agentów
czy
konfidentów
do prowadzenia rozpoznania przeciwko Polsce. W kręgu niemieckiej
dyplomacji wojskowej panowało przekonanie o szeroko zakrojonej
korupcji w polskiej administracji na różnych szczeblach, w związku
z czym starano się obligować agentów do systematycznego
rozszerzania przedmiotu ich rozpoznania. Może o tym świadczyć
przykład afery szpiegowskiej związanej z działalnością strażnika
celnego na posterunku w Chojnicach, Jerzego Maculewicza.
Prowadził on zakonspirowaną działalność antypolską nie tylko na
obszarze Pomorza Gdańskiego, w tym w Wolnym Mieście Gdańsku,
ale ponadto również – przez organizowaną z własnej inicjatywy sieć
kontaktów – w Warszawie, Grodnie, Krakowie, Toruniu, Bydgoszczy
aż po Brześć nad Bugiem. Posiadał też bardzo dobry kontakt
z Berlinem. Działalność ta polegała między innymi na zdobywaniu
polskich dokumentów wojskowych oraz przekazywaniu ich
do Berlina, rozpracowywaniu polskiej służby celnej na Pomorzu,

25

Raport K.W. za m. wrzesień 1937r. z października 1937 roku, CAW, Oddział II SG WP
Oddział II SG WP. Ekspozytura Nr 3, sygn. I.303.4.2259.
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wykorzystywaniu pracy biur handlowych do zakonspirowanych
działań operacyjnych26.
2. Wybrane inspiracje antypolskiej działalności wywiadowczej
ze strony Abwerhy od wiosny 1939 roku
Ważnym punktem ciężkości niemieckich działań wywiadowczych
przeciwko Polsce od wiosny 1939 roku było nasilenie aktywności na
Pomorzu Zachodnim, zwłaszcza w Szczecinie. Co prawda sam
region i miasto należały do Niemiec, ale z tego obszaru aktywnie
prowadzono działania wywiadowcze na kierunku polskim, w tym
zarówno na województwo pomorskie, poznańskie, jak i śląskie.
Jednym z głównych celów Abwehry miało być ograniczenie
zwiększonej aktywności Oddziału II SG WP w Szczecinie. Dla
niemieckiego wywiadu było to elementem przygotowań III Rzeszy
do wojny z Polską. Zwiększenie ofensywy wywiadowczej w tym
regionie tłumaczono przede wszystkim faktem, iż to właśnie ten
region, obok Prus Wschodnich oraz Śląska, miał stanowić główny
obszar koncentracji niemieckiego wojska po ewentualnym takim
ataku. Ważnym elementem niemieckich działań defensywnych
przeciwko Polsce na terenie Szczecina w 1939 roku były liczne
prowokacje zwieńczone aresztowaniami bez nakazu przez Gestapo
26

Więcej na temat tej afery szpiegowskiej zob. M. Wałdoch, Sprawa o szpiegostwo Józefa
Maculewicza, podkomisarza Straży Celnej w Chojnicach w dokumentach instytucji
bezpieczeństwa II RP (1924-1925). Struktura afery szpiegowskiej, „Studia Gdańskie. Wizje i
rzeczywistość” 2014, nr 11, s. 451-464. Zaprezentowany przykład każe sądzić o
szczególnym znaczeniu Pomorza Gdańskiego dla niemieckiej działalności wywiadowczej
przeciwko Polsce. Było to zresztą widoczne przez cały okres międzywojenny. Niemieckie
działania operacyjne w tym regionie koncentrowały się, co zrozumiałe, na obszarze
Wolnego Miasta Gdańska. Przyjmowały one niezwykle zróżnicowany charakter, począwszy
od wnikania w struktury administracyjne, poprzez pozyskiwanie kontaktów z agentami
sowieckimi działającymi przeciwko Polsce, a skończywszy na prostych atakach
bezpośrednio na budynki użyteczności publicznej, jak atak z 18 na 19 kwietnia 1939 roku,
podczas którego wybito szyby w budynku polskiej placówki celnej w gdańskim Kalthof,
przy rozebraniu części ogrodzenia tej placówki. Zob. Sprawozdanie Oddziału II SG WP nr 41
z dnia 22 kwietnia 1939 roku, CAW, Oddział II SG WP Oddział II SG WP. Ekspozytura Nr 3,
sygn. I.303.4.3884
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obywateli polskich należących lub współpracujących ze Związkiem
Polaków w Niemczech, Konsulatem RP w Szczecinie, a także
miejscową komórką wywiadowczą Oddziału II SG WP. Częstym
formułowanym zarzutem miała być „obraza narodu niemieckiego”27.
Jeśli chodzi z kolei o konfidentów na rzecz Niemiec z rejonu
Pomorza Zachodniego, to w II połowie lat 30. XX wieku byli nimi
głównie dezerterzy z WP, pozostający w rozpoznaniu zarówno
niemieckiej policji kryminalnej, jak i Abwehry28.
Oprócz wskazanego regionu antypolskie działania wywiadowcze
inspirowane przez Abwehrę nasilono od wiosny 1939 roku
na obszarze Śląska. Pozyskiwano konfidentów przy współpracy
Abwehrstelle Schelesien (Abwehrstelle Breslau) z placówkami
niemieckiej policji kryminalnej. Wypracowano nawet specjalny
system znaków zamiast adresów przy kierowaniu korespondencji
do jednostek terenowych, z kolei podczas rozmów telefonicznych
z konfidentami agenci Abwehry posługiwali się specjalnymi szyframi
do przekazywania zadań wywiadowczych. Jak zauważa się
w literaturze przedmiotu, na obszarze Górnego Śląska system
zakonspirowanego przekazywania informacji na temat państwa
polskiego już od czasów Republiki Weimarskiej został rozwinięty tak
bardzo, że liczba nadawanych jednej osobie pseudonimów oraz
adresów do korespondencji „graniczyła z przesadą”29. W samym
27

W. Skóra, Działalność polskiego wywiadu wojskowego w międzywojennym Szczecinie
(1919-1939), „Przegląd Zachodniopomorski” 2011, t. XXVI, z. 1, s. 37.
28
Taki wniosek pojawia się przynajmniej w literaturze przedmiotu. Por. L. Gondek,
Działalność Abwehry..., op. cit., s. 168. Brak materiałów źródłowych, które mogą
jednoznacznie przywoływać na tę chwilę konkretnych konfidentów, wraz z ujawnieniem
szczegółowego opisu instrumentów wykorzystanych przez niemiecki wywiad w celu
organizacji ich szpiegostwa. Dodatkowo, można sądzić, iż destabilizacja polskiej obecności
w Szczecinie miała być ważną częścią przygotowań do ofensywy niemieckiej na terenie
całego Pomorza w przededniu wybuchu II wojny światowej, w części zachodniej
należącego do Niemiec, z kolei w części wschodniej do Polski.
29
H. Ćwięk, Działalność szpiegowska Niemiec weimarskich przeciwko Polsce, [w:] Wywiad i
kontrwywiad wojskowy II RP. Studia i materiały z działalności Oddziału II SG WP, t. 1, red.
T. Dubicki, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2010, s. 239.
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1939 roku w tej części Polski Abwehra wspierała także akcję
tworzenia na przyszłym froncie śląskim specjalnych ochotniczych
formacji wojskowych, tworzonych z niemieckich uciekinierów
z województwa łódzkiego30. Agitacja ze strony tej służby
wywiadowczej była silnie ukierunkowana również na członków
podatnej na hitlerowską propagandę w tej części Polski mniejszości
niemieckiej.
Skala niemieckiego werbunku, zarówno obywateli polskich, jak
i członków mniejszości niemieckiej, od kwietnia 1939 roku we
wskazanych częściach kraju była bardzo duża. Zdarzało się, iż tylko
w ciągu 2 miesięcy polski kontrwywiad wojskowy aresztował pod
zarzutem szpiegostwa na rzecz Niemiec kilkadziesiąt osób. Jedną
z głównych przyczyn nasilonej aktywności werbunkowej od kwietnia
1939 roku było przenikanie na terytorium Polski już nie tylko agentów
Abwehry, ale również Gestapo. Szczególnie dużą aktywność
zanotowano wśród agentów Gestapo przenikających na Pomorze
i na teren Wolnego Miasta Gdańska31. Na silne podstawy współpracy
Abwehry i Gestapo, a także sam udział tej ostatniej policji
w organizacji niemieckiego wywiadu defensywnego przeciwko
Polsce zwracano zresztą uwagę już wcześniej w dokumentacji
otrzymywanej przez Oddział II SG WP32.
30

Jak pisze M. Cygański: „Uciekinierzy byli często przeszkalani w obozach III Rzeszy do
działań szpiegowsko-dywersyjnych poza frontem. Ponadto ucieczki do Niemiec miały na
celu uniknięcie powołania do służby wojskowej w armii polskiej”. M. Cygański, Mniejszość
niemiecka w Polsce centralnej w latach 1919-1939, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1962, s.
111.
31
T. Chinciński, Niemiecka dywersja w Polsce w 1939 r. w świetle dokumentów policyjnych
i wojskowych II Rzeczpospolitej oraz służb specjalnych III Rzeszy, cz. 1 (marzec-sierpień
1939 r.), „Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo Instytutu Pamięci Narodowej” 2005, t. 4, nr 2, s.
167-168.
32
W jednym z nich przedstawiono do wiadomości szefa Oddziału II SG WP treść
niemieckiej ustawy o Gestapo z dnia 10 lutego 1936 roku oraz rozporządzenia
wykonawczego do tej ustawy, wskazując na możliwości praktycznego działania agentów
Gestapo na terenie Polski. Por. Opracowanie „Dane organizacyjne i aktualizacja obsad
personalnych. I. Policja, 1/ Gestapo”, 1936 [brak dokładnej daty], CAW, Oddział II SG WP
Oddział II SG WP. Ekspozytura Nr 3, sygn. I.303.4.6209.
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Nierzadkim przejawem niemieckich działań wywiadowczych
przeciwko Polsce w 1939 roku było werbowanie przez Abwehrę
byłych oficerów państw ościennych. Zachowane archiwalia dowodzą
na przykład werbowana byłych oficerów armii czeskiej po utworzeniu
Protektoratu Czech i Moraw znajdującego się pod kontrolą
III Rzeszy. Inspirowani ze strony Berlina mieli oni oferować usługi
z zakresu rozpoznana państwa niemieckiego polskiemu wywiadowi
wojskowemu, przedstawiając się w roli uciekinierów z opanowanej
przez Niemców Czechosłowacji33. Ten przykład, jak należy sądzić,
nie był odosobniony, gdyż Abwehra często korzystała z prób
pozyskania kontaktu z oficerami innych państw sąsiadujących
z Polską, aby pod przykrywką przychylności Polsce zdobywali
informacje między innymi o Wojsku Polskim oraz organizacji na
wypadek wojny, a następnie przekazywali je do Niemiec34. Z kolei
w województwach południowo-wschodnich werbowano ukraińskich
nacjonalistów chętnych do współpracy z Niemcami o charakterze
jednoznacznie antypolskim35.
Dodatkowo warto wskazać, iż niezwykle interesującym
przejawem niemieckiej gry wywiadowczej przeciwko Polsce
w przededniu wybuchu II wojny światowej było powoływanie do
służby tzw. Afu-Netze, czyli szpiegów w stanie spoczynku, którzy
33

Sprawozdanie Oddziału II SG WP nr 41 z dnia 22 kwietnia 1939 roku, CAW, Oddział II SG
WP Oddział II SG WP. Ekspozytura Nr 3, sygn. I.303.4.3884.
34
Zachowane źródła dowodzą, iż polski wywiad wojskowy dysponował informacjami na
temat wykorzystania w takim charakterze oficerów wojskowych z Litwy. Por. Opracowanie
sytuacyjne „Stosunki rosyjsko-niemiecko-litewskie” z 1922 roku, CAW, Oddział II SG WP,
sygn. I.303.4.2738. Można ocenić, iż współpraca Abwehry z samym wywiadem litewskim,
jak również inspirowanie poszczególnych oficerów tego wywiadu do antypolskiej
działalności na rzecz Niemiec, natrafiły w całym wspomnianym okresie na bardzo podatny
grunt. Działo się tak, jeśli uwzględnić bardzo napięte, by nie rzecz wrogie, stosunki polskolitewskie w okresie międzywojennym. Zob. P. Łossowski, Stosunki polsko-litewskie 19211939, PAN, Warszawa 1997, s. 205.
35
Szczególnie podatnymi na agitację i werbowanie ze strony Abwehry w tych
województwach Polski byli członkowie Niemieckiego Stowarzyszenia Ludowego w Polsce.
Zob. M. Cygański, Mniejszość niemiecka..., op. cit., s. 125.
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mieli uaktywnić się i meldować przez radiostacje o przemieszczaniu
się polskich wojsk już po ewentualnym wybuchu wojny. O tego
rodzaju osobach pozyskanych przez Abwehrę pisał po wielu latach
od zakończenia samej wojny jeden z jej ścisłych współpracowników,
Oskar Reille w nietłumaczonych do tej pory na język polski
wspomnieniach36. Treści wspomnień niemieckiego agenta Abwehry
ocenia się dziś jako bardzo kontrowersyjne ze względu na jawnie
antypolskie poglądy autora również po zakończeniu II wojny
światowej, ale dostarczają one bardzo ciekawych informacji na temat
metod pracy wskazanej służby niemieckiego wywiadu wojskowego
przeciwko Polsce w sierpniu 1939 roku. Wspomniani Afu-Netze
funkcjonowali w miejscowościach przygranicznych i powierzono
im zadania stałego i szybkiego informowania o ruchach jednostek
Wojska Polskiego w pasie przygranicznym na wypadek przedłużania
się starć wojskowych37.
PODSUMOWANIE
Przedstawione w artykule przykłady niemieckich działań
wywiadowczych z pewnością nie wyczerpują katalogu wszystkich,
bardzo zróżnicowanych przejawów antypolskiej działalności
inspirowanej ze strony Abwehry, najpierw działającej w Republice
Weimarskiej, a potem III Rzeszy. Należy zaznaczyć, że opisane
afery szpiegowskie, najdobitniej obrazujące sposoby niemieckich
działań przeciwko państwu polskiemu, nie były jedynymi, choć te,
które wybrano, posiadały dobrze udokumentowane podstawy
zachowania konfidentów oraz ich inspiratorów. Określono to

36

O. Reile, Der Deutsche Geheimdienst im II. Weltkrieg. Ostfront, Weltbild, Augsburg 1990.
Należy bez wątpienia zgodzić się ze stanowiskiem zaprezentowanym w literaturze
przedmiotu, że bardzo szybka i udana ofensywa niemiecka, która przyczyniła się do
opanowania Polski, spowodowała, iż praktyczne znaczenie wskazanych informatorów było
mimo wszystko znikome. Por. M. Świerczek, Po drugiej stronie lustra, „Przegląd
Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2013, nr 9, s. 260.
37
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w oparciu
o przeprowadzoną
wcześniej
kwerendę
źródeł
archiwalnych, wzbogaconą o analizę dostępnej literatury.
Z przeprowadzonej analizy z pewnością płynie wniosek
o szerokim
zasięgu
niemieckich
działań
wywiadowczych
skierowanych przeciwko Polsce. Widać to na przykładzie
oddziaływania poszczególnych opisanych afer szpiegowskich
odkrytych przez polski wywiad wojskowy w okresie międzywojennym.
Co ważne, poszczególnym konfidentom powierzano zazwyczaj
szereg zadań, które miały przynosić korzyści dla niemieckiego
wywiadu. Zadania te polegały głównie na przekazywaniu informacji
o potencjalne wojskowym, ale również przemysłowym, a także
gospodarczym państwa polskiego. Często były realizowane
w problematycznych, jeśli chodzi bezpieczeństwo II RP, częściach
kraju, z Pomorzem Gdańskim, w tym zwłaszcza w Wolnym Mieście
Gdańsku, a także Śląskiem na czele. Zaangażowanie Abwehry
w pracę wywiadowczą przeciwko Polsce w opisanych formach oraz
przejawach bez wątpienia stanowiło w opisywanym okresie bardzo
istotne zagrożenie dla systemu bezpieczeństwa państwa.
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Barbara LASKOWSKA
Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
SPOŁECZNO-KULTUROWE KONTEKSTY BEZPIECZEŃSTWA
W DOBIE GLOBALIZACJI

Streszczenie:
W
artykule
analizuję
wybrane
tendencje
we współczesnym świecie skupiając się przede wszystkim na
procesie globalizacji. Swoją uwagę skupiam na wyzwaniach
i zagrożeniach dla jednostek i społeczeństw. związanych
z globalizacją. Odwołuję się głównie do diagnoz Zygmunta Baumana,
które są moim zdaniem bardzo trafne.
Słowa kluczowe: Globalizacja, bezpieczeństwo, społeczeństwo,
zagrożenia
SOCIO-CULTURAL CONTEXTS SAFETY IN THE AGE OF GLOBALIZATION

Abstract: In this article the selected trends in the modern world were
analyzed, focusing primarily on the process of globalization. Major
focus are challenges and threats to individuals and societies
associated with globalization. Main reference is made to
Zygmunt Bauman, whose point of view is very relevant in author's
opinion.
Keywords: Globalization, security, society, threats
Proces globalizacji
Świat ponowoczesny oraz proces globalizacji w nim
rozgrywający się spowodowały,
że wyodrębniło się w nim
społeczeństwo konsumpcji1, które –warto zaznaczyć- proces
globalizacji eskalował do granic wytrzymałości.
Pisząc o społeczeństwie konsumpcji na uwadze mam nie tylko społeczeństwo, które konsumuje i
kupuje lecz także związany z tym kontekst społeczny, polityczny, ekonomiczny i kulturowy tzn. styl
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Jak podkreśla Bauman, globalizacja, która nas aktualnie dotyczy
ma głownie wymiar negatywny wszak jest to globalizacja
niekontrolowana, nieuzupełniana i nie posiada pozytywnego
odpowiednika. Konsekwencją tego jest, że naruszane są granice,
które są zbyt słabe2. Ponadto „‘globalizują się’ na potęgę
i w zawrotnym tempie finanse i kapitały inwestycyjne, obrót
towarowy, obieg informacji, szmugiel narkotyków, mafie, terroryzm...
Nie zaczęła się natomiast na dobre globalizacja pozytywna, czyli
globalizacja kontroli społecznej, prawodawstwa, sądownictwa,
a przede wszystkim zasad etycznych, jakie wszystkiemu temu winny
nadać cel i kierunek”3. W tym kontekście można dodać, że
wypaczona otwartość społeczeństw która jest konsekwencją
negatywnej globalizacji stanowi przyczynę niesprawiedliwości
w świecie, a także pośrednio konfliktów i przemocy m.in. pod
postacią fanatyzmów religijnych, nacjonalizmów, faszyzmu
i oczywiście terroryzmu4. Nie dziwi zatem stwierdzenie Baumana, że
„wiele aspektów współczesnego życia przyczynia się do pogłębiania
się poczucia niepewności: do przekonania się, że przyszłość
zarówno świata ‘jako takiego’, jak i ‘świata w zasięgu dłoni’, świata
wprost przeżywanego, należy do zjawisk ‘niedecydowalnych’
i wymyka się kontroli; impulsu, by się takiej przyszłości
– jak wszystkiego, czego kontrolować nie można, obawiać;
wątpliwości co do tego, czy aby elementy przyjmowane dziś przy
kalkulowaniu posunięć za wielkości stałe ostaną się na tyle długo , by
można było zebrać dzisiejszych posunięć owoce [...]”5.
Podkreślmy, że ludzie całej planety są od siebie współzależni
w szybko globalizującym się świecie i właśnie dlatego „nikt z nas nie
może sam, w pojedynkę, zapanować nad swoim losem”. Przecież
życia współczesnej jednostki, który jest konsekwencją owego konsumpcyjnego społeczeństwa; jak i
zmianami jakie zaszły w jej tożsamości.
2 Z. Bauman, Liquid Fear, Cambridge 2006, s.96.
3 Z. Bauman, Moralność w niestabilnym świecie, Poznań 2005, s.16.
4 Z. Bauman, Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Warszawa 2007, s. 16-17.
5 Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000, s. 44.
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– jak uważa Bauman - „przed jednostką piętrzą się zadania, którym
nie sposób indywidualnie stawić czoła i z którymi samodzielnie nie
można sobie poradzić. Cokolwiek dzieli nas i nakłania do
zachowania wzajemnego dystansu, wytyczania granic i wznoszenia
barykad, czyni sprostanie im jeszcze bardziej trudnym. Wszyscy
potrzebujemy kontroli nad warunkami, w których zmagamy się
z wyzwaniami życia - lecz większość z nas taką kontrole może
uzyskać jedynie kolektywnie”6. Kiedy to proces modernizacji dotarł
do najodleglejszych zakątków świata, produkcja i konsumpcja
podporządkowane zostały prawom rynku zaś procesy uległy
utowarowieniu, komercjalizacji i monetaryzacji źródeł utrzymania
przenikając do każdego zakątka globu rozwiązanie lokalnych
problemów bez uwzględnienia tego, co globalne jest mrzonką wszak
mamy przed sobą nowe wyzwanie: szukania lokalnych rozwiązań
globalnych problemów (choć wydaje się to daremne)7. Bauman pisze
o przerażeniu globalnością, którego konsekwencją jest globalizacja
negatywna.
Dawniej idea społeczeństwa otwartego kojarzyła się z wolnością,
którą owa otwartość afirmowała. Dziś w świecie nowoczesności
płynnej społeczeństwo otwarte przynosi doświadczanie bezbronnych
populacji. Samo zaś bezpieczeństwo populacji wymyka się spod ich
własnej kontroli8. Ponadto łącząca nas sieć ludzkich powiązań na
całej planecie powoduje, że to, co robią inni lub mogą zrobić wpływa
na to lub może wpłynąć, co my robimy – i na odwrót – to znaczy, że
nasze poczynania mają lub mogą mieć wpływ na perspektywy,
szanse i marzenia drugiego człowieka, o którym istnieniu nawet nie
wiemy9. Globalizacja zdaje się być nieprzewidywalna i jest
nieunikniona. Nieprzypadkowo Bauman podkreśla, że postęp nie
stanowi manifestowania naszego panowania nad własnym
6Z.

Bauman, Wspólnota…, op. cit., s. 199.
Z. Bauman, Wasted Lives. Modernity and its Outcasts, Cambridge 2006, s. 6.
8 Z. Bauman, Liquid Fear…, op.cit.,96-97.
9 Tamże, s. 98.
7
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przeznaczeniem i ukierunkowaniem na cel lecz wzmaga niepewność
działań człowieka i pozbawia go odwagi, która kiedyś tak w nich
zniewalała10. W chaosie szybko następujących po sobie zmian
ludzie, którzy nie potrafią się dostosować do czasów współczesnych
zostają zepchnięci na margines życia społecznego – stają się
odpadami procesu globalizacji. Można zatem wnioskować, że
w płynnej nowoczesności, żyją ludzie, których życie jest płynne,
a życie płynne, to życie „pełne niepewności, przeżywane
w warunkach ciągłego niepokoju”, w którym dominuje lęk przed tym,
aby „nie dać się zaskoczyć, by nadążyć za szybkim biegiem
wydarzeń, by nie zostać z tyłu, nie przeoczyć ‘terminu ważności’, nie
obarczyć się posiadaniem czegoś, co nie budzi już żądzy
posiadania”. Nie dziwi więc, że płynne życie „składa się z szeregu
‘nowych otwarć’ i ‘nowych początków’; dlatego też, „znaczenie ma
umiejętność pozbywania się rzeczy niż umiejętność ich
zdobywania”11. Wydawać się może, że całe płynne życie to długa
i niemożliwa do wygrania walka z obezwładniającym nas wpływem
lęków i z prawdziwymi lub domniemanymi niebezpieczeństwami.
Konsekwencją tego jest to, że jednostka ponowoczesna staje się
bojaźliwa zaś strategie radzenia sobie z tym stanem okazują się
złudne. Polegają one bowiem na odwlekaniu w czasie wszelakich
zagrożeń zaś wspólną ich zasadą jest odłożenie w czasie frustracji
byle nie gratyfikacji potrzeb i pragnień konsumenta12. Jedną
z nieuchronnych zdarzeń takiego stylu życia jest relatywizacja norm
i zepchnięcie na margines wartości, które dotychczas były ważne.
W tym miejscu pragnę dodać, że automatycznie przeniosło się to na
stosowane praktyki w życiu społecznym wraz z ich konsekwencjami
– w tym przypadku negatywnymi.

Z. Bauman, Społeczeństwo w stanie oblężenia, Warszawa 2006, s. 168.
Z. Bauman, Płynne życie…, op. cit., s. 6.
12 Z. Bauman, Liquid Fear…, op. cit., s. 8.
10
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Ludzie odpady
Według Bauman nierówności społeczne wynikają z trzech
zjawisk: tworzenia ładu społecznego, rozwoju gospodarczego
i globalizacji. W „twardej” nowoczesności bezrobotni byli siłą rezerwą
dla gospodarki. W dobie „płynnej” nowoczesności urzeczywistniła się
idea zbędności. Co więcej, znalezienie się w sytuacji wykluczenia
niemal całkowicie uniemożliwia powrót do pełnego funkcjonowania
w społeczeństwie. Bauman nazywa osoby wykluczone „ludźmiodpadami”.13 Jak cytowany autor twierdzi, ludzie odpady są
zbędnymi ofiarami procesu globalizacji a „przedstawianie ofiar
globalizacji jako głównego i najpoważniejszego zagrożenia
bezpieczeństwa” pozwala „pozbyć się irytujących ograniczeń
w postaci demokratycznej kontroli” którą objęto działalność
biznesową. W przekonaniu Baumana „odbywa się to poprzez
redefinicję politycznych” wyborów oraz „ukazanie ich jako wojennej
konieczności”14. Produkcja „ludzi zbędnych”, nieużytecznych dla
społeczeństwa okresu nowoczesności, stanowi bezpośredni skutek
globalizacji.
Bezrobotni,
więźniowie,
imigranci,
uchodźcy,
wysiedleńcy, osoby ubiegające się o azyl – to reprezentatywna grupa
„ludzi-odpadów”, postrzeganych jako społeczni intruzi. Stale rosnące
masy „ludzi na przemiał” wymagają wprowadzenia przez
poszczególne państwa ścisłej segregacji. Usuwanie napięć
i konfliktów społecznych sprowadza się niemal do wykluczenia
powyższej kategorii ludzi z tzw. normalnego życia15. „Uchodźcy
niczym krzywe lustrzane odbicie nowej elity zglobalizowanego
świata, stali się wcieleniem tej eksterytorialności, w której zanurzone
są korzenie współczesnej niepewności ludzkiej kondycji,
najważniejszej z dzisiejszych trosk i obaw. Owe troski i obawy
daremnie szukając dla siebie innego ujścia, przybrały formę wrogości

13
Podaję za: Z. Węgrzyn, Źródła nierówności społecznych i ich oddziaływanie na rynek pracy w świetle
prac Zygmunta Baumana, s.202-203 [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 33 2013
14 Z. Bauman, Europa niedokończona przygoda, Kraków 2005, s. 49.
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i lęku przed uchodźcami. Nie można ich zażegnać ani rozproszyć w
bezpośredniej konfrontacji z innym wcieleniem eksterytorialności –
globalną elitą, która wymyka się wszelkim formom ludzkiej kontroli
i zbyt jest potężna, by dopuścić do takiej konfrontacji. Uchodźcy są
przy tym łatwym obiektem, na którym rozładować można zalegającą
frustrację…”16 Niestety „dzisiejsza niepewność jest potężną siłą
indywidualizującą. Zamiast łączyć – dzieli; ponieważ nie można
z góry określić, komu przypadnie w udziale dany los, koncepcja
wspólnych interesów nabiera coraz bardziej mglistego charakteru, by
w końcu okazać się zupełnie niezrozumiałą. Każdy musi sam znosić
obawy, lęki i pretensje. Nie sumują się one ani nie kumulują; nie
można ich przekształcić we wspólną sprawę, nie mają żadnego
naturalnego adresata; w efekcie solidarna postawa traci swój dawny
status racjonalnej taktyki […]”17. Paradoksalnie jednak „ludzieodpady” są nieodzowni, bo pomagają określić oraz utrzymać granice
społeczne. Poprzez strach przed zostaniem „odpadem” pełnoprawni
członkowie społeczności generują w sobie jeszcze większa moc
do pracy i do konsumowania. Nie jesteśmy w stanie wyeliminować
problemu „ludzi-odpadów”, z jednego prostego powodu. Są oni
pozostałością procesu produkcyjnego, bo przecież podczas każdej
produkcji poza gotowym towarem pozostają także zbędne śmiecie.
Bauman idzie nawet krok dalej mówiąc, że odpady są jakby „otuliną”
produktu, trzeba ją zdjąć, by móc go używać. Są niepotrzebni, ale nie
można ich wyeliminować [Bauman, 2004, s. 39–41 Są oni oczywiście
obciążeniem dla państwa i systemu, ale pełnią trzy dodatkowe,
wydawałoby się niezbędne funkcje. Pierwsza jest analogiczna
do funkcji „ludzi-odpadów”, mianowicie trzymanie w ryzach
społeczeństwa konsumentów poprzez strach przed „obcymi”.
Po drugie, ci „obcy” stanowią także pewien kontrast dla społeczności
15
Podaję za: Z. Węgrzyn, Źródła nierówności społecznych i ich oddziaływanie na rynek pracy w świetle
prac Zygmunta Baumana, s.202-203 [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 33 2013
16
Z. Bauman, Razem, osobno, Kraków 2003. s.282-283
17 Z. Bauman, Zindywidualizowane…, op. cit., s. 35.
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konsumentów i dzięki temu kontrastowi „konsumenci” zauważają
podobieństwa między sobą, tworzą bardziej homogeniczna
wspólnotę. Ma to jednak swoją cenę, którą – niestety – płacą „ludzie
na przemiał”. „W społecznościach takich odczucie »nas« jako
wspólnoty opiera się często na złudzeniu równości, umocnionym
monotonią podobieństwa wszystkich ludzi w zasięgu wzroku.
Poczucie bezpieczeństwa ulega zmąceniu przy braku sąsiadów,
którzy myślą, postępują i wyglądają inaczej. Jednorodność rodzi
konformizm, a konformizm i nietolerancja to dwie strony tej samej
monety. W miejscowości, której mieszkańcy tworzą homogeniczną
wspólnotę,
bardzo
trudno
wykształcić
cechy
charakteru
i umiejętności niezbędne, by radzić sobie z ludzką odmiennością
i stawiać czoło niepewności, a przy braku takiego przygotowania
bardzo łatwo można zacząć się lękać obcego jedynie dlatego, że jest
kimś innym być może dziwacznym i odmiennym, lecz przede
wszystkim nieznanym; kimś, kogo niełatwo zrozumieć, kto nie daje
się w pełni pojąć, kto jest nieprzewidywalny”. Trzecia funkcja
to sprzątanie po konsumentach. Uchodźcy uwalniają członków
społeczeństwa konsumentów od odpadków z ich konsumenckiego
stołu, są swoistego rodzaju czyścicielami.18 Niestety Nie mamy
żadnej dobrej strategii postępowania z przybyszami. Żyjemy
w świecie, w którym żaden model kulturowy nie może rosić sobie
autorytarnego prawa do wyższości nad konkurencyjnymi modelami19.
Osiedla monitorowane
Nieprzypadkowo w zglobalizowanym świecie bogaci jeśli tylko
chcą, mogą dysponować i zarządzać całą wolnością i autonomią
jakiej tylko pragną nieustannie ciesząc się z zakresu wolności
i autonomii. Nie dziwi więc, że ludzie biedni nawet nie są w stanie
18

Podaję za: Z. Węgrzyn, Źródła nierówności społecznych i ich oddziaływanie na rynek pracy w świetle
prac Zygmunta Baumana, s.202-203 [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 33 2013
19
Z. Bauman, Razem, osobno, Kraków 2003, s.280.
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wyobrazić sobie wolności i autonomii pod żadną inną postacią niż
tylko na płaszczyźnie uzyskania bogactwa20. Wniosek jaki w tym
miejscu się nasuwa jest taki, że pieniądze są ściśle powiązane
z posiadaniem wolności oraz autonomii. Warto też zauważyć, że
współcześnie „biedni nie pomagają już zbawić duszy, a jeżeli nawet
to obecnie i tak niespecjalnie o nią dbamy lecz raczej koncentrujemy
się na uciechach cielesnych”21. W płynnym życiu „można przestać
zaprzątać sobie głowę wiecznością, nie wyrzekając się żadnego
z cudów wieczności: w trakcie jednego doczesnego życia można
zaznać wszystkiego, co wieczność mogłaby zaoferować. Wprawdzie
nie jest możliwym przekroczenie śmiertelnego życia jednakże można
„przekroczyć wszelkie granice intensywności doznawanych
rozkoszy” zanim dotrze się do tej „nieprzekraczalnej granicy,
właśnie22.
Osoby, posiadające władzę i pieniądze w świecie pełnym
wolności ale zarazem pozbawionym poczuciem bezpieczeństwa,
mogą pozwolic sobie na zabezpieczenie się przed wszelkimi
przewidywalnymi i nieprzewidywalnymi lękami na przykład
ogradzając swoje wille wysokimi murami, które są 24h monitorowane
obiektywami kamer, poruszając się pancernymi pojazdami (choćby
popularnymi ostatnio SUVami), pobierając lekcje nauki sztuk walki.
„Każdy dodatkowy zamek w drzwiach wejściowych zamontowany
w reakcji na pogłoski o grasujących w okolicy przestępcach
o odmiennym kolorze skóry, każda zmiana diety w odpowiedzi na
kolejne ‘bulwersujące odkrycie naukowców’, sprawia, że świat
wydaje się bardziej podstępny i przerazający, domagając się od nas
podjęcia kolejnych działań zaradczych” Nasze lęki zaczynając żyć
własnym rytmem jednocześnie potęgując się23. Warto przy tym
dodać, że reklamodawcy i media, same potęgują ten lęk ponieważ
Z. Bauman, Prawodawcy…, op. cit., s. 251.
Z. Bauman, G. Gajewska, Nadzieje i obawy płynnej nowoczesności, Gniezno 2005, s. 28.
22 Z. Bauman, Płynne życie, Kraków 2007 ,op. cit., s.15-16.
23
Ibidem, s.108-109.
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„Ukazywanie zagrożeń osobistego bezpieczeństwa stało się główną
bronią w medialnej wojnie o najwyższe wskaźniki oglądalności (co
wzmaga efektywność, z jaką rynek i polityka spekulują kapitałem
lęku)”24. Przykładem odpowiedzi na takie zjawisko, które dostępne
jest głownie dla ludzi majętnych są tak zwane osiedla zamknięte „
z nieodzownymi strażnikami i kamerami wideo przy bramach
wjazdowych”, z portierami, video domofonami i indywidualnie
zaaranżowaną przestrzenią wewnątrz osiedla, które ogrodzone jest
grubym lub coraz bardziej naszpikowanym elektroniką i systemem
bezpieczeństwa, murem. Z resztą, pojęcie ogrodzenia z każdym
rokiem nabiera nowego znaczenia. Przykładowo w USA powstało
kondominium o nazwie „Samotna wyspa”, która otoczona jest
dziesięciohektarową fosą25. Można stwierdzić, że konsekwencją
takich osiedli jest fakt, że przestrzen publiczna staje się
sprywatyzowana, najpierw przez deweloperów, a potem przez
właścicieli mieszkań. Nikt z zewnątrz bez zgody osoby
zamieszkującej owa przestrzeń, nie ma do niej wstępu. Warto w tym
miejscu dodać, że architektura strachu przenika też coraz
intensywniej do miast, zmieniając się w pilnie strzeżone miejsce,
monitorowane systemem kamer przez 24/h.
Wnioski
Warto odpowiedzieć sobie na pytanie czy może nam coś grozić?
sekuratyzacja., słowo, które określa tendencję „do przesuwania
kwestii imigracji ze sfery problemów socjalnych, moralnych czy
nawet gospodarczych do strefy bezpieczeństwa. To w wyniku tej
"sekuratyzacji" kwestii uchodźców pukających do naszych bram
i z miejsca transponowanej na tych, którzy się już przez owe bramy
przedostali, może nam w przyszłości "coś ze strony uchodźców
grozić". Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie - powiada mądrość ludowa.
24
25

Z. Bauman, Płynne życie, Kraków 2007, s.110.
Ibidem, s. 116
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Wynika bowiem, że poprzez „publiczne i hurtowe piętnowanie
uciekinierów z pól mordu jako zagrożenia nawet tych najżyczliwiej
usposobionych, kochających Europę, może ich we wrogów
przemienić.”26 „Realia socjalnej dyskryminacji wraz z odruchową
nieżyczliwością otoczenia mogą tylko wzmocnić, a nie osłabić,
wysiłki propagandowe terrorystów, a w rezultacie i ich rekrutacyjne
zapędy. Udało się już podobno terrorystom zwerbować około pięciu
tysięcy młodych mężczyzn i kobiet z upośledzonych rewirów Europy
do
szeregów
przyszłych
samobójczych
zamachowców.
Sekuratyzacja
problemu
imigrantów
może
odegrać
rolę
samospełniającej się prognozy.”. Nie ulega wątpliwości, że „Kryzys
suwerenności terytorialnej jest produktem globalnym i globalną
kondycją. Globalne problemy mogą być tylko rozwiązane środkami
globalnymi. Jak przekonująco wywodził Ulrich Beck w jednym
z ostatnich jego dzieł, "jesteśmy już, nie z naszego wyboru i bez
względu na to, czy się nam to podoba czy nie, wrzuceni w kondycję
kosmopolityczną. Natomiast wspinanie się naszej świadomości
do szczebla naszego położenia w świecie jeszcze się na dobre nie
zaczęło". Od czasów Williama Fieldinga Ogburna, czyli od lat
dwudziestych poprzedniego stulecia, taki rozdźwięk nosi miano
"opóźnienia kulturowego". Tyle, że jego wariant dzisiejszy dotyczy
nie pojedynczego plemienia czy szczepu lub ich zespołu, ale całej
zglobalizowanej ludzkości. Na ten pierwszy kłopot - kosmopolityzację
sytuacji - nie widać, jak dotąd, rady. Od nas jednak tylko zależy,
kiedy damy sobie radę z tym drugim - zaściankowością wyobraźni
i świadomości”27 Jak podkreśla Bauman, „Drzwi można zamknąć, ale
bez względu na to, jak mocne założymy w nich zamki, problem nie
zniknie sam z siebie. Zamki i rygle w drzwiach nie przyczyniają się
w najmniejszym stopniu do poskromienia czy osłabienia sił, które
26

S. Sierakowski, Z. Bauman, Prof. Zygmunt Bauman: gdyby nie było terrorystów, trzeba by ich było
wymyślić,
[w:]
http://wiadomosci.wp.pl/kat,141202,title,Prof-Zygmunt-Bauman-gdyby-nie-byloterrorystow-trzeba-by-ich-bylo-wymyslic,wid,18246674,wiadomosc.html,
akt. 06.04.2016, 11:54;
dostępny 18.04 2016, g.22.55
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powodują przymusowe wysiedlenia i czynią z ludzi uchodźców.
Zamki mogą pomóc w tym, by problem zniknąl z pola widzenia, ale
nie sprawią, by przestał istnieć”28. Parafrazując zatem Baumana
można stwierdzić, że „gdyby nie było terrorystów, trzeba by ich
wymyślić”
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Andrzej MENTEL
Dowódca 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego
OBSZARY POTENCJALNEGO ZAANGAŻOWANIA SIŁ ZBROJNYCH
W RAMACH WSPARCIA WALKI Z TERRORYZMEM NA OBSZARZE KRAJU

Streszczenie: Aktualnie zagrożeń terrorystyczne Polski są raczej
mało prawdopodobne, jednak nie można ich wykluczyć w najbliższej
przyszłości.
Dotychczas
nie
zanotowano
prób
ataków
terrorystycznych, skierowanych przeciwko obiektom rządowym,
instytucjom państwowym czy osobom prywatnym państwa polskiego,
czy też infrastrukturze należącej do państw NATO i UE. Jednak
przesadny optymizm w kontekście zagrożeń terrorystycznych RP co potwierdzają od kilku lat znawcy tematu jest jednak niewskazany.
Należy mieć przy tym na uwadze fakt, że nasz kraj jest obecnie dużo
bardziej „widoczny” na światowej arenie. Wynika to m.in.
z członkostwa w NATO, bliskich stosunków ze Stanami
Zjednoczonymi, zakończonym udziale w operacji stabilizacyjnej
w Iraku, zaangażowania w misji szkoleniowej w Afganistanie oraz
organizacji dużych, międzynarodowych imprez sportowych
i masowych jakimi byli światowe dni młodzieży. Powyższe przesłanki
wskazują więc, że Polska w najbliższej przyszłości może stać się
prawdopodobnym celem ataków islamskich grup terrorystycznych lub
zradykalizowanych ich zwolenników. W związku ze stałą
identyfikacją zagrożeń mogących wywołać sytuację kryzysową
w Polsce oraz możliwością użycia w ich rozwiązywaniu Sił Zbrojnych,
koniecznym jest właściwe zdefiniowanie zagrożeń, w których polscy
żołnierze mogą przyjść z pomocą lub brać udział w likwidacji
negatywnych skutków powstałych w związku z zaistnieniem sytuacji
kryzysowej.
Słowa kluczowe: siły zbrojne, terroryzm, zagrożenia terrorystyczne
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AREAS OF POTENTIAL INVOLVEMENT OF ARMED FORCES IN SUPPORT OF
THE FIGHT AGAINST TERRORISM IN THE COUNTRY

Summary: Currently Polish threats of terrorism are unlikely,
however, they cannot be ruled out in the near future. So far there
have been no attempts to terrorist attacks against objects
government, state institutions or individuals of the Polish state,
or infrastructure belonging to NATO and the EU. However,
exaggerated optimism in the context of terrorist threats RP –
as confirmed by several years subject experts, however,
is inadvisable. You should bear in mind the fact that our country
is now much more "visible on the world stage. This is due
of membership in NATO, close relations with the United States,
ended the participation in the stabilization operation in Iraq, engage
in the training mission in Afghanistan and the organization of major
international sporting events and mass as they were world youth
days. The above evidence suggests, then, that Poland in the near
future may become a likely target for Islamist terrorist groups
or radicalized their supporters. In connection with the constant
identification of risks which could cause a crisis in Poland and the
possibility of using them to solve the Armed Forces, it is necessary
to correct the definition of threats, in which Polish soldiers can come
with or participate in the liquidation of the negative effects arising
from the occurrence of a crisis situation.
Keywords: armed forces, terrorism, terrorist threats
Wstęp
Przy wykorzystaniu światowych sieci połączeń internetowych,
międzynarodowe siatki terrorystyczne mogą planować i koordynować
ataki terrorystyczne w dowolnie wybranym państwie na świecie. Ataki
na sieci informatyczne przeprowadzane będą zazwyczaj w dużym
oddaleniu od celu ataku, co umożliwi wykonawcy całkowitą
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bezkarność. Z analizy raportów dotyczących obecnych zagrożeń
terrorystycznych Polski wynika, że pomimo, iż są one raczej mało
prawdopodobne to nie można ich wykluczyć w najbliższej
przyszłości.
Dotychczas
nie
zanotowano
prób
ataków
terrorystycznych, skierowanych przeciwko obiektom rządowym,
instytucjom państwowym czy osobom prywatnym państwa polskiego,
czy też infrastrukturze należącej do rządu Stanów Zjednoczonych lub
państw NATO i UE1. Jednak przesadny optymizm w kontekście
zagrożeń terrorystycznych RP - co potwierdzają od kilku lat znawcy
tematu jest jednak niewskazany2. Należy mieć przy tym na uwadze
fakt, że nasz kraj jest obecnie dużo bardziej „widoczny”
na światowej arenie. Wynika to m.in. z członkowstwa w NATO,
bliskich stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, zakończonym udziale
w operacji stabilizacyjnej w Iraku, zaangażowania w misji
szkoleniowej
w
Afganistanie
oraz
organizacji
dużych,
międzynarodowych imprez sportowych (mistrzostw Europy w piłce
nożnej, piłce ręcznej) czy też organizacji światowych dni młodzieży.
Powyższe przesłanki wskazują więc, że Polska w najbliższej
przyszłości może stać się prawdopodobnym celem ataków
islamskich grup terrorystycznych lub zradykalizowanych ich
zwolenników (zamachy w Paryżu, Nicei, Monachium). W związku
ze stałą identyfikacją zagrożeń mogących wywołać sytuację
kryzysową w Polsce oraz możliwością użycia w ich rozwiązywaniu Sił
Zbrojnych, koniecznym jest właściwe zdefiniowanie zagrożeń,
w których polscy żołnierze mogą przyjść z pomocą lub brać udział
w likwidacji negatywnych skutków powstałych w związku
z zaistnieniem sytuacji kryzysowej.

1
2

P. Kałuża, Zagrożenia terrorystyczne na obszarze Rzeczpospolitej, Poznań 2007, str. 44.
Wypowiedź A. Barcikowskiego Szefa ABW z 2004r., „Co chwilę jesteśmy bombardowani
informacjami o nowych śladach świadczących o zainteresowaniu terrorystów naszym krajem.
A to w Hiszpanii znaleziono kasetę z nagranymi planami dworca kolejowego w Gdańsku, portu
lotniczego Okęcie”.
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Zagrożenia
Zebrane fakty pozwalają na wyodrębnienie grupy zagrożeń
pozamilitarnych mogących w krótkim czasie doprowadzić do
powstania sytuacji kryzysowej wywierającej wpływ na poziom
bezpieczeństwa, funkcjonowanie całości państwa lub jego
zasadniczych obszarów. Współcześnie należy do niej m.in.
terroryzm, który jest postrzegany jako najbardziej niebezpieczna i
prawdopodobna forma zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
Mając na uwadze obszar oddziaływania w grupie zagrożeń
terrorystycznych naszego państwa, atak terrorystyczny może być
przeprowadzony:
- z powietrza;
- na morzu;
- na lądzie.3
Z kolei ze względu na rodzaj użytych środków może być
dokonany z wykorzystaniem środków: biologicznych; chemicznych;
radiologicznych; środków wybuchowych oraz elektronicznych.4
U podstaw wyżej przedstawionych zagrożeń terrorystycznych
mogących spowodować kryzys można z całą pewnością umieścić
proliferację broni masowego rażenia, przemyt materiałów
niebezpiecznych (w tym przede wszystkim radioaktywnych)
i wybuchowych oraz broni, bez których wiele współczesnych aktów
terroru nie mogłoby być zrealizowanych. Biorąc pod uwagę obecne
kierunki rozwoju bezpieczeństwa międzynarodowego, przynależność
Polski do instytucji transatlantyckich oraz udział we wspomnianych
operacjach poza granicami kraju należy przyjąć, że zagrożenia
związane
z
atakami
terrorystycznymi
wymierzonymi
w społeczeństwo i infrastrukturę państwową są w znacznym stopniu
prawdopodobne. Polska, ze względu na swoje położenie
3
4

M. Lupa, Udział Żandarmerii wojskowej w zwalczaniu terroryzmu, Współczesny wymiar
terroryzmu, Materiały z konferencji Naukowej, pod redakcją Piątek Z., Zielonka, 2006, s. 204.
K. Jałoszyński, Zagrożenia terroryzmem wybranych krajach Europy Zachodniej oraz w Stanach
Zjednoczonych, Warszawa, 2001, s. 11.
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geopolityczne, dość małą szczelność wschodnich granic, wejście do
strefy Schengen (a w konsekwencji zniesienie kontroli celnej
i paszportowej na pozostałych granicach), a także dość dobrze
rozwiniętą sieć międzynarodowych połączeń kolejowych, drogowych
i lotniczych może stać się dogodną bazą operacyjną do planowania,
organizowania i realizacji działań terrorystycznych skierowanych
przeciwko obywatelom, firmom i instytucjom innych państw,
szczególnie Europy Zachodniej5.
Przeprowadzona analiza doświadczeń innych państw wskazuje,
że potencjalnymi obiektami ataków terrorystycznych w Polsce mogą
być zarówno ośrodki rządowe, infrastruktura gospodarcza
i użyteczności publicznej, a także obiekty, których zniszczenie może
poważnie zagrozić bezpieczeństwu publicznemu. Z militarnego
punktu widzenia potencjalnym celem ataków terrorystycznych będą
przede wszystkim instytucje centralne MON oraz inne ważne dla
funkcjonowania Sił Zbrojnych obiekty i instalacje (urządzenia)
wojskowe. Zniszczenie lub uszkodzenie ich może spowodować
zakłócenie ich funkcjonowania, bądź też całkowicie wykluczyć je
z prowadzenia działalności służbowej. Ponadto, w obszarze
zainteresowania grup terrorystycznych mogą znaleźć się
jednostki lub wojskowe instytuty naukowo-badawcze, stanowiące
potencjalne źródło składników potrzebnych do skonstruowania
środków ataku terrorystycznego. Inną, niezmiernie ważną grupą
obiektów, zagrożonych działaniami terrorystycznymi są placówki
dyplomatyczne innych państw, szczególnie NATO i UE, które
aktywnie uczestniczą w koalicji antyterrorystycznej. Zagrożone
atakiem terrorystycznym mogą być również firmy tych krajów
prowadzące działalność gospodarczą na obszarze naszego państwa.

5

J.Cymbaluk, Siły Zbrojne w zwalczaniu terroryzmu, AON, 2007, s. 21.
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Atak terrorystyczny z powietrza6
Przeprowadzone przez członków Al Kaidy zamachy na budynki
WTC w Nowym Yorku i Pentagonu miały przełomowe znaczenie
z punktu widzenia tej formy ataku terrorystycznego.7 Zamachy te są
świadectwem ogromnej determinacji grup terrorystycznych
w dążeniu do osiągania zamierzonych celów. Dotychczasowe ataki
terrorystyczne, w których tle znajdował się statek powietrzny
kojarzone były przede wszystkim z porwaniami samolotów
pasażerskich w celu zwrócenia uwagi mediów i opinii publicznej na
żądania terrorystów, mających na celu wymuszenie na rządach
państw oczekiwanych ustępstw. Użycie do wykonania ataku
terrorystycznego różnego rodzaju samolotów lub innych statków
powietrznych, tak cywilnych jak i wojskowych, jako środków ataku na
„cele miękkie lub twarde” spowodować może trudne do przewidzenia
zdarzenia i straty, mogące w konsekwencji doprowadzić do sytuacji
kryzysowej w państwie.
Przeciwdziałania aktom terroru powietrznego wymagają
kompleksowego zajęcia się tym zjawiskiem. Niezmiernie ważnym
było przystosowanie prawa w tym zakresie oraz zaangażowanie
w rozpoznanie tych zagrożeń wszystkich instytucji centralnych
i agencji wywiadowczych, poprzez permanentne zwiększanie
bezpieczeństwa portów lotniczych i statków powietrznych, aż po
bezpośrednią neutralizację grup terrorystycznych przy wykorzystaniu
jednostek specjalnych oraz dyżurnych sił i środków systemu obrony
powietrznej państwa.8
Rozważając potencjalny przebieg ataku terrorystycznego
przeprowadzonego za pomocą pasażerskiego statku powietrznego
należy uwzględnić, że akt terroru na tak ogromną skalę i według
podobnego scenariusza, jaki miał miejsce w Stanach Zjednoczonych
6

Źródło: Rejestr Zagrożeń, Wydział Rozpoznania i Walki Elektronicznej 12DZ, 2009.

7

J. Adamski, Nowe technologie w służbie terrorystów, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2007, s. 53
J. Cymbaluk, Siły Zbrojne w zwalczaniu terroryzmu, AON, 2007, s. 24.
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w obecnym czasie jest wysoce mało prawdopodobny. Nie mniej
jednak nie można całkowicie wykluczyć możliwości wykonania
takiego ataku, gdyż uprowadzenie samolotu pasażerskiego
z lotniska cywilnego, jego start, nabranie wysokości, zmiana kursu
oraz lot i uderzenie w wybrany obiekt naziemny lub nawodny jest
możliwe. Czas reakcji odpowiednich służb na zaistniałą sytuację
byłby bardzo ograniczony, a możliwości przeciwdziałania
stosunkowo niewielkie. Bardzo istotnym utrudnieniem w zakresie
pozyskiwania
przez
terrorystów
statków
powietrznych
przeznaczonych do wykonania ataku terrorystycznego jest
wypracowany i wprowadzony po zamachach z 2001 roku, system
ochrony i kontroli lotnisk. Stały monitoring oraz złożone procedury
odpraw pasażerów powodują wzrost ich bezpieczeństwa. Dużo
prostszy dostęp do nie liniowych statków powietrznych, które można
wykorzystać jako środek ataku powietrznego (awionetki, śmigłowce,
szybowce, samoloty rolnicze, para i motolotnie itp.) potencjalni
terroryści będą mieli poprzez funkcjonujące na obszarze Polski
aerokluby, jak również prywatne środki transportu powietrznego.
Innym
istotnym
zagrożeniem
w zakresie
terroryzmu
powietrznego może być również wykorzystanie cywilnych statków
powietrznych takich jak wymienione wcześniej para i motolotnie,
awionetki lub samoloty rolnicze. Umieszczenie na pokładzie tego
typu statku powietrznego materiałów radioaktywnych (np. brudnej
bomby), toksycznych substancji chemicznych, biologicznych lub
w „najlepszym przypadku” materiałów wybuchowych, nie powinno
przysporzyć trudności organizatorom ataku, natomiast skutki
użycia tak przysposobionego statku powietrznego mogą być trudne
do przewidzenia.
Przeprowadzone
analizy
wskazują,
że
najbardziej
prawdopodobnymi
obiektami
ataków
terrorystycznych
przeprowadzanych za pomocą statku powietrznego będą
wspomniane wcześniej tzw. „cele miękkie”, stanowiące duże
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skupiska ludzkie takie jak: areny sportowe podczas rozgrywania
zawodów sportowych, obiekty kultu religijnego podczas różnego
rodzaju uroczystości, lotniska, duże centra handlowe itp. Nie można
też wykluczyć ataku na istotne obiekty wojskowe, mające zasadniczy
wpływ na funkcjonowanie Sił Zbrojnych, czy też obiekty administracji
rządowej i samorządowej.
Zawrotny postęp techniczny i technologiczny spowodował
powstanie i błyskawiczny rozwój nowego rodzaju statków
powietrznych jakim są drony. Urządzenia te dzięki powszechnej
dostępności, nieznacznym rozmiarom oraz stosunkowo cichym
działaniu mogą stać się niezwykle groźnym narzędziem w rękach
dzisiejszych terrorystów. Przy wykorzystaniu tego typu narzędzi przy
stosunkowo małych kosztach ich pozyskania i przystosowania
do ataku terrorystycznego można osiągnąć zaskakujące efekty
oddziaływania psychologicznego, paniki wśród społeczeństwa,
a nawet zniszczenia ważnych dla funkcjonowania państwa obiektów
takich jak węzły łączności i informatyki, kierowania obronnością
państwa czy zarządzania kryzysowego.
Atak terrorystyczny na morzu9
Z materiałów źródłowych10 wynika, że akweny morskie stanowią
bardzo
dogodny
obszar
do
przeprowadzenia
ataków
11
terrorystycznych . Ataki terrorystyczne na obiekty morskie
gwarantują najbardziej pożądane przez terrorystów cele: straty
ludzkie, straty ekonomiczne gospodarki zaatakowanego państwa,
a także masowy przekaz medialny. Wzdłuż linii brzegowej polskiego
wybrzeża
Morze
Bałtyckie
jest
akwenem
morskim
charakteryzującym
się
bardzo
dogodnymi
warunkami
9

Źródło: Rejestr Zagrożeń, Wydział Rozpoznania i Walki Elektronicznej, 12DZ, 2009.
A.
Dziurkiewicz,
Terroryzm
morski
–
nowe
zagrożenie
dla
żeglugi,
http:lucek.am.szczecin.pl/katastrofy/
terroryzm.pdf 2007.
11 Otwartość wód dla wszystkich „użytkowników” morza, za wyjątkiem wód wewnętrznych i wód
terytorialnych, stwarza realne możliwości ataków terrorystycznych. Przypis własny.
10
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hydrometeorologicznymi do prowadzenia działalności terrorystycznej.
Istotny wpływ na możliwości prowadzenia tego typu działań ma
głębokość szlaków wodnych umożliwiająca zastosowanie min
dennych. Dość krótki okres zamarzania akwenu i to zazwyczaj tylko
w strefie przybrzeżnej uniemożliwia wykorzystywanie przez
terrorystów nowoczesnych łodzi motorowych.
Ponadto, potencjalnymi obiektami ataków terrorystycznych mogą
stać się również duże porty morskie stanowiące ważne węzły
komunikacyjne łączące transport lądowy i morski. Rola jaką
odgrywają w systemie gospodarczym państwa, przeładunek dużej
ilości materiałów niebezpiecznych oraz położenie w obrębie dużych
miast powoduje, że prawdopodobieństwo wykonania na nie ataku
terrorystycznego jest dość duże. Przeprowadzenie serii ataków
terrorystycznych na obiekty portowe lub jednostki pływające
znajdujące się na nabrzeżach może zdezorganizować system
transportu morskiego państwa oraz spowodować duże straty
osobowe.
Z przeprowadzonej powyżej krótkiej charakterystyki poziomu
bezpieczeństwa portów morskich wynika, że polskie porty i statki
mogą stać się wyjątkowo opłacalnymi obiektami ataków
terrorystycznych - bardziej niż porty lotnicze oraz samoloty. Zdaniem
specjalistów prowadzenie morskich działań terrorystycznych
prawdopodobnie będzie polegało na zastosowaniu taktyki
generowania kolejnych ataków, których czas wykonania będzie
ściśle określony. Powyższe działania mogą być realizowane
w basenie Morza Bałtyckiego przez pełnomorskie jednostki
pływające, których atak może polegać na staranowaniu innej
jednostki, urządzeń portowych lub innych obiektów w rejonach
zurbanizowanych w pasie wybrzeża, jak i jednostki o małej
wyporności z umieszczonymi na ich pokładzie, a następnie
zdetonowanymi materiałami wybuchowymi. Podkreślenia także
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wymaga, że nie można wykluczyć ataku przeprowadzonego przy
użyciu samolotu lub innego statku powietrznego.
Kolejnym
rodzajem
ataku
terrorystycznego,
możliwym
do przeprowadzenia w środowisku morskim jest atak przy użyciu
min. By zapewnić powodzenie takiego ataku, terroryści będą
zmuszeni do realizacji jego przygotowań przy wykorzystaniu
wszystkich możliwych środków kamuflażu. Przewidywać należy, że
będą to przede wszystkim kutry i statki rybackie oraz łodzie
turystyczne. Nie można też wykluczyć, że będzie to jednostka
handlowa średniej wyporności. Do ewentualnych obiektów ataków
terrorystycznych w basenie Morza Bałtyckiego można zaliczyć
obiekty stałe oraz obiekty na morzu.
Do stałych obiektów morskich zagrożonych atakiem
terrorystycznym należy zaliczyć:
- porty i bazy morskie z ich infrastrukturą;
- jednostki pływające przebywające w portach i bazach;
- stocznie i urządzenia stoczniowe;
- obiekty hydronawigacyjne.
Natomiast do obiektów na morzu:
- jednostki znajdujące się na kotwicowisku;
- jednostki operujące w rejonach ograniczonej zdolności
manewrowej;
- platformy wiertnicze, instalacje podwodne takie jak rurociągi,
kable energetyczne czy komunikacyjne;
- szlaki wodne.
Z analiz wynika, że metody działania terrorystów zależeć będą
od czynników mających zasadniczy wpływ na przeprowadzenie
ataku terrorystycznego, do których należy zaliczyć możliwości
w zakresie rozpoznania celu i miejsca przeprowadzenia ataku,
systemu ochrony i zabezpieczeń, możliwości wsparcia ze strony
zorganizowanych grup przestępczych, a także posiadanych środków
finansowych. Nie małą rolę w tym zakresie odgrywać będzie również
wiedza i „pomysłowość” terrorystów.
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Mając na uwadze zarówno uwarunkowania, jak i możliwości
przeprowadzenia ataku terrorystycznego na morzu należy stwierdzić,
że terroryści najprawdopodobniej stosowali następujące metody
działań:
- użycie
jednostki
pływającej
wypełnionej
środkami
wybuchowymi, sterowanej radiowo lub kierowanej przez
terrorystę samobójcę;
- wykorzystanie min w rejonach ograniczonej zdolności
manewrowania;
- atak grupowy z różnych kierunków przy wykorzystaniu
szybkich łodzi motorowych;
- użycie płetwonurka lub pojazdu podwodnego;
- transport ładunku z materiałem niebezpiecznym i jego
detonacja w miejscu przeznaczenia;
- uwolnienie substancji trujących lub zakażonych z pokładu
jednostki pływającej;
- atak na chroniony obiekt przy wykorzystaniu przenośnego
środka ogniowego;
- atak przy użyciu pilotowanych lub bezpilotowych statków
powietrznych;
- utożsamianie się terrorystów z pasażerami, obsługą hotelową,
marynarzami, obsługą portową w celu wejścia do obiektu
ataku.
Uwzględniając przedstawione powyżej prawdopodobne metody
przeprowadzania ataków terrorystycznych na morzu należy
stwierdzić, że użycie jednostek pływających jako środka
przeprowadzenia
ataku
terrorystycznego
jest
wysoce
prawdopodobne – co wynika z następujących przesłanek:
- stosunkowo niskiego poziomu zabezpieczenia przed atakiem
terrorystycznym tak jednostek pływających jak i obiektów
brzegowych;
- prawa wolnego przepływu przez wody terytorialne bez
względu na przynależność państwową; znajdowania się na
pokładach statków materiałów niebezpiecznych (np. ropa,
chemikalia, gaz,), których uwolnienie, może spowodować
powstanie sytuacji kryzysowej;
- automatycznego sterowania jednostek pływających.
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Atak terrorystyczny na lądzie12
Z materiałów źródłowych wynika, że atak terrorystyczny w
środowisku lądowym w porównaniu z wcześniej zaprezentowanymi
zagrożeniami posiada najwyższy stopień prawdopodobieństwa i
może zostać przeprowadzony w odniesieniu do następujących
instytucji i obiektów:
- władz państwowych, administracji rządowej i samorządowej;
- państw obcych usytuowanych na terytorium RP (ambasady
i konsulaty);
- ważnych pod względem ekonomicznym, gospodarczym
i finansowym, a także innych mających ważne znaczenie dla
właściwego funkcjonowania państwa;
- militarnych;
- użyteczności publicznej;
- kultu religijnego;
Spośród wymienionych szczególnie narażone są Urząd
Prezydenta i Premiera, Parlament oraz urzędy ministerstw.
Podkreślenia przy tym wymaga, że prawdopodobne ataki
terrorystyczne na obiekty użyteczności publicznej znajdujące się w
dużych rejonach zurbanizowanych, skutkować mogą nie tylko
dotkliwymi stratami materialnymi, lecz także trudną do przewidzenia
liczbą
ofiar
ludzkich.
Przeprowadzone
oceny
wykazały,
że podwyższone ryzyko ataku terrorystycznego może dotyczyć
także: przedsiębiorstw wykorzystujących do swojego funkcjonowania
materiały promieniotwórcze oraz toksyczne środki przemysłowe;
rafinerii, gazociągów, rurociągów, składów gazu i paliw oraz
materiałów
niebezpiecznych;
elektrowni
i
urządzeń
hydrotechnicznych; lotnisk, dworców kolejowych, metra; multikin i
teatrów
oraz
dużych
centrów
handlowych.
Natomiast
do obiektów militarnych, które mogą stanowić obiekt ataku należą:
- instytucje centralne;
- składnice broni i środków bojowych;
12

Źródło: Rejestr Zagrożeń, Wydział Rozpoznania i Walki Elektronicznej, 12DZ, 2009.
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-

składy materiałów pędnych;
lotniska oraz porty wojenne;
wojska realizujące zadania koalicyjne i sojusznicze;
poligony ze zgrupowaniami wojsk NATO.

Atak przy użyciu środków biologicznych13
Atak przy użyci środków biologicznych jest jednym
z najgroźniejszych aktów terroru, szczególnie dla ludności cywilnej,
ponieważ nawet przeprowadzony w dużym oddaleniu od terytorium
RP może być powodem dużego wzrostu zakażeń i zachorowań
na jej obszarze. Generalnie zagrożenia mające u podstaw
zastosowanie środków biologicznych związane są z:
- bardzo szybkim rozprzestrzenianiem się bakterii i wirusów;
- opóźnioną
reakcją
służb
medycznych
w
związku
z niewykryciem ich użycia ze względu na określony czas
inkubacji choroby;
- dużym stopniem trudności zidentyfikowania drobnoustrojów
zachorowania;
utrudnionym
dostępem
wywołujących
do środków dekontaminacyjnych, brakiem lub niedostateczną
ilością efektywnych szczepionek i lekarstw;
- mylącymi objawami w klinicznym okresie rozwijania się
choroby.14
Mając na uwadze powyższe czynniki wpływające na zagrożenia
wynikające z zastosowania środków biologicznych, z całą pewnością
należy stwierdzić, że zapewnienie bezpieczeństwa publicznego
w sytuacji przeprowadzenia ataku przy ich użyciu będzie nadzwyczaj
trudne do zrealizowania. Zapewnienie bezpieczeństwa uzależnione
jest od poniższych warunków:
- aktywności wywiadowczej służb specjalnych w zakresie
ostrzegania przed atakami bioterrorystycznymi;
- czasu jaki jest potrzebny na wykrycie prób przeprowadzenia
ataku biologicznego;

13
14

Rejestr Zagrożeń, Wydział Rozpoznania i Walki Elektronicznej, 12DZ, 2009.
Np. wąglik powoduje objawy podobne do chorób zakaźnych, szczególnie grypy i ciężkiego
przeziębienia.
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- sprawności
pracy
służb
medycznych
w
zakresie
diagnozowania zachorowań;
- współpracy wszystkich zaangażowanych służb w prowadzeniu
akcji ratowniczej;
- właściwie prowadzonych działań informacyjnych mających na
celu stymulowanie pożądanych zachowań ludności;
- stanu liczebnego służb medycznych, specjalistów i ekspertów
z dziedziny mikrobiologii oraz baz danych z informacjami
o potencjale przydatnym do likwidacji skutków ataku;
- możliwości rezerw osobowych i leków służby zdrowia;
- możliwości transportu sanitarnego oraz bazy szpitalnej
lecznictwa zakaźnego;
- ilości dostępnych środków ochrony indywidualnej;
- działań mających na celu ograniczenie rozszerzania się
choroby.
Atak przy użyciu środków radiologicznych15
Bez względu na stosowane do tej pory sposoby ataków
terrorystycznych, nie można całkowicie wykluczyć aktów terroru
radiologicznego. Akt terroru tego rodzaju może mieć charakter ataku
na obiekty i urządzenia pracujące przy wykorzystaniu materiałów
promieniotwórczych lub ataku z użyciem tzw. „brudnej bomby”16.
Najbardziej prawdopodobnymi źródłami zagrożeń radiologicznych
są reaktory jądrowe elektrowni atomowych. Obecnie świat
eksploatuje ok. 440 reaktorów energetycznych oraz podobną liczbę
reaktorów badawczych i do produkcji radioizotopów. Ponadto kolejne
kilkaset reaktorów pracuje na atomowych okrętach podwodnych
i innych jednostkach pływających stanowiąc podstawę ich napędu.
Mające miejsce w siłowniach jądrowych incydentalne awarie
powodują zazwyczaj uwolnienie paliwa promieniotwórczego, które
ma przeważnie lokalny i ograniczony charakter. Odstępstwem
od powyższego była awaria elektrowni jądrowej w Czarnobylu, czego

15
16

Rejestr Zagrożeń, Wydział Rozpoznania i Walki Elektronicznej, 12DZ, 2009.
Rozrzucenie materiału radioaktywnego za pomocą konwencjonalnego ładunku wybuchowego.
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następstwem było skażenie promieniotwórcze znacznej części
kontynentu europejskiego.
Ze względu na fakt, że Polska nie posiada na swoim terytorium
elektrowni jądrowych, których uszkodzenie lub zniszczenie w wyniku
ataku terrorystycznego mogłoby doprowadzić do sytuacji kryzysowej
- prawdopodobnymi źródłami tego zagrożenia na obszarze RP
są Centralna Składnica Odpadów Promieniotwórczych w Różanie
oraz Ośrodek Badań Jądrowych w Świerku. Ponadto, na terytorium
kraju znajduje się także ok. 3000 zakładów przemysłowych
pracujących przy użyciu źródeł promieniowania jonizującego, które
mogą stanowić potencjalne cele ataków terrorystycznych. Zasięg
strefy skażeń, która mogłaby powstać w wyniku poważnego
uszkodzenia reaktora w Ośrodku Badań Jądrowych wynieść może
do kilkudziesięciu kilometrów, a w przypadku awarii w zakładach
pracujących przy wykorzystaniu źródeł promieniowania jonizującego
powstałe lokalne strefy skażeń mogą osiągnąć zasięgu do 1km.
Duże wykorzystanie źródeł promieniowania jonizującego
w gospodarce, nauce czy służbie zdrowia umożliwia ugrupowaniom
terrorystycznym zarówno wejście w ich posiadanie, jak
i wykorzystanie do skonstruowania tzw. „brudnej bomby”. Specjaliści
w tym zakresie oceniają, że skutki wykorzystania tego typu materiału
w „brudnej bombie” mogą spowodować promieniotwórcze skażenie
terenu w promieniu do 1km. W państwach sąsiednich w promieniu do
300km od granic naszego kraju pracuje 9 elektrowni jądrowych, a
w promieniu do 650km jest ich 26.
Kolejnym zagrożeniem z grupy zagrożeń radiacyjnych dla Polski
jest transport przez jej terytorium paliwa promieniotwórczego do
elektrowni jądrowych znajdujących się w państwach sąsiednich.
Terroryzm wykorzystujący materiały promieniotwórcze ma przede
wszystkim znaczenie psychologiczne – co sprawia, że ten rodzaj
terroryzmu nie realizuje jednego z głównych celów współczesnego
terroryzmu, czyli powodowania masowych strat ludzkich. Należy

160

natomiast przewidywać, że głównym jego efektem będzie panika.
Jest bardzo prawdopodobne, że nawet po niegroźnym ataku ludność
cywilna masowo opuści obszary leżące w pobliżu zaatakowanej
strefy i będzie odmawiać powrotu do nich, co może spowodować
poważnie konsekwencje ekonomiczne, polityczne i społeczne dla
całego państwa.
Atak przy użyciu środków chemicznych17
Istotą ataku terrorystycznego noszącego znamiona terroryzmu
chemicznego jest użycie różnego rodzaju groźnych substancji
chemicznych, toksycznych środków przemysłowych (TŚP), a przede
wszystkim bojowych środków trujących (BŚT). W działaniach
terrorystycznych, których istota polega na użyciu środków
chemicznych lub bojowych środków trujących można wyróżnić:
- atak mający na celu spowodowanie maksymalnie dużej ilości
ofiar wśród ludności (areny sportowe w trakcie rozgrywania
zawodów sportowych, duże węzły komunikacyjne, centra
handlowe, zbiorniki i ujęcia wody pitnej).
- atak, którego celem jest szantaż lub spowodowanie szkód
ekonomicznych.
Przykładem powyższego rodzaju ataku mogą być działania
ukierunkowane przede wszystkim na skażenie określonych produktów
żywnościowych lub przemysłowych. W przypadku działań
terrorystycznych ukierunkowanych na zakłady przemysłowe, w których
wykorzystywane są TŚP można z dużą dozą prawdopodobieństwa
stwierdzić, że zbiorniki z niebezpiecznymi substancjami przemysłowymi
będą prawdopodobnymi celami tych działań. Aktualnie w naszym kraju
umiejscowionych jest około kilkaset zakładów przemysłowych
użytkujących substancje niebezpieczne w ilościach, które mogą
spowodować poważne zagrożenia dla społeczeństwa i środowiska.
Największe skupisko zakładów takich znajduje się w południowej
17

Źródło: Rejestr Zagrożeń, Wydział Rozpoznania i Walki Elektronicznej, 12DZ, 2009.
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i południowozachodniej części Polski oraz wzdłuż dorzeczy Wisły.
Zakłady te mogą być prawdopodobnymi celami działań terrorystycznych.
Dużym zagrożeniem obarczone mogą być również drogowe lub kolejowe
transporty niebezpiecznych środków chemicznych oraz składy
przechowujące je na swoim terenie. Zdecydowana większość
niebezpiecznych substancji chemicznych w stężeniach toksycznych jest
bezbarwna i bezwonna. Właściwości te powodują, że w przypadku ich
użycia nie występują zewnętrzne symptomy ich zastosowania. Stanowi
to istotną trudność przy identyfikacji toksycznych środków
przemysłowych oraz bojowych środków trujących.
Atak przy użyciu środków wybuchowych
Z przeprowadzonych analiz i ocen wynika, że atak przy
wykorzystaniu środków wybuchowych należy zaliczyć do najczęstszych
i najpopularniejszych ataków terrorystycznych. Wynika to przede
wszystkim z dość łatwego dostępu do środków wybuchowych
pozyskiwanych z nielegalnych źródeł oraz dość prostych sposobów
przygotowania ładunków wybuchowych. Zagrożenia wynikające ze
stosowania ładunków wybuchowych przejawiają się poprzez:
- stosowanie zaawansowanych materiałów wybuchowych;
- osiąganie możliwości samodzielnego opracowania i produkcji
materiałów wybuchowych;
- nabywanie
umiejętności
adoptowania
materiałów
wybuchowych do własnych celów;
- upowszechnianie nowych układów inicjacji wybuchu;
- osiągania zdolności do samodzielnej modyfikacji ładunków
wybuchowych;
- umiejętności
samodzielnego
konstruowania
złożonych
ładunków wybuchowych;
- coraz
szerszego
stosowania
kamuflażu
ładunków
wybuchowych;
- dążenia do wykorzystywania w zamachach różnorodnych
pojazdów.18
18

J. Adamski, Nowe technologie w służbie terrorystów, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2007, s.11.
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Najbardziej prawdopodobnym, a zarówno najniebezpieczniejszym
w polskich warunkach będzie wykonywanie ataku terrorystycznego
przy wykorzystaniu ładunku nasobnego przenoszonego przez
terrorystę samobójcę do miejsca planowanego zamachu,
w którym następuje detonacja. Masowość ataków samobójczych
z wykorzystaniem
ładunków
nasobnych,
pozwala
sądzić,
że organizacje terrorystyczne uważają taki atak za jedną
z najskuteczniejszych form działania. Ulepszanie ładunków
wybuchowych
i
miniaturyzacja
elektronicznych
zapalników
spowodowały,
że
nasobne
ładunki
wybuchowe
stały
się powszechnym w użyciu środkiem, wykorzystywanym przez
terrorystów podczas zamachów na skupiska ludzkie oraz podczas
akcji wewnątrz budynków i pojazdów. Duża skuteczność tej formy
zamachów wpływa na jej rozpowszechnienie wśród terrorystycznych
ugrupowań muzułmańskich, które ze względów religijnych nie mają
zahamowań przed jej użyciem.19
Kolejną równie skuteczną i groźną formą ataku terrorystycznego
jest wykorzystanie w zamachach różnego rodzaju pojazdów
w charakterze środków przenoszących materiały wybuchowe.
Zamachy polegające na detonowaniu ładunków wybuchowych
w zaparkowanych w pobliżu obiektu ataku samochodach pułapkach
są obecnie jedną z najczęściej stosowanych metod ataku.
Skuteczność akcji przeprowadzanych z użyciem samochodów
zachęciła terrorystów do wykorzystywania w zamachach bombowych
innych pojazdów, takich jak na przykład motocykle. Zwiększenie
zagrożenia
wynikającego
z
wykorzystania
pojazdów
do przeprowadzania ataków terrorystycznych przejawia się poprzez:
zwiększenie
siły
oddziaływania
materiału
wybuchowego
w następstwie eksplozji paliwa; zwiększenia ilości materiału
wybuchowego wykorzystywanego do ataku; ukrycia faktu
transportowania materiału wybuchowego w pojeździe.
19

Tamże, s. 24.
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Atak przy użyciu środków elektronicznych20
Ogromny postęp technologiczny sprawił, że dzisiejszy świat nie
potrafi obejść się bez komputerów i sieci teleinformatycznych. Coraz
więcej dziedzin życia, pracy, funkcjonowania państwa uzależnionych
jest od ich sprawnego i prawidłowego działania. Systemy
te stwarzają ogromne możliwości, nie mniej jednak możliwości
te wykorzystywane są nie tylko przez ich użytkowników ale również
przez osoby do tego nieupoważnione. Osobami tymi są nie tylko
hakerzy ale również terroryści, którzy posługują się nimi paraliżując
przepływ informacji, dokonując włamań do systemów, czy fałszując
dane w celu osłabienia bezpieczeństwa.
Z analiz wynika, że współcześnie terroryści mogą oddziaływać
na systemy komputerowe w dwojaki sposób. Po pierwsze mogą
zastosować tak zwany „soft-kill”, który jest destrukcyjnym działaniem,
wykorzystującym programy niszczycielskie (tak zwane wirusy).
Po drugie mogą zastosować tak zwany „hard-kill”, zmierzający
do zniszczenia wielkich centrów informatycznych jak na przykład
giełda czy bank centralny. W tym przypadku wykorzystać można
broń
niejądrową,
która
działa
na
zasadzie
impulsu
elektromagnetycznego. Nie powoduje ona widocznych uszkodzeń
komputerów i sprzętów informatycznych, jednak niszczy go
doszczętnie. W ten sposób może dojść do sparaliżowania państwa,
bowiem można zaatakować ważne bazy danych.21
Atak „soft-kill” charakteryzuje się fałszowaniem i blokowaniem
informacji, manipulowaniem informacją, zniszczeniem informacji lub
systemu bez zmiany jego fizycznego stanu. Działania takie
powodują, że użytkownik systemu ma blokowany dostęp
do informacji, czy też informacje i dane, którymi dysponuje
są nieprawdziwe. Funkcjonujące obecnie gospodarki światowe
uzależnione są w ogromnym stopniu od infrastruktury
20
21

Źródło: Rejestr Zagrożeń, Wydział Rozpoznania i Walki Elektronicznej, 12DZ, 2009.
Terroryzm jako zagrożenie dla współczesnego świata, http:WWW.bryk.pl/teksty.
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informatycznej. Atakiem informatycznym mogą być zagrożone
przede wszystkim systemy telekomunikacyjne, energetyczne,
finansowo-bankowe czy ratunkowe.
Przy wykorzystaniu ogólnodostępnych sieci internetowych
możliwe jest także planowanie, kierowanie i koordynowanie ataków
terrorystycznych przeprowadzanych w dowolnych częściach świata.
Sieć Internet umożliwia również szybkie komunikowanie
się pomiędzy
siatkami
terrorystycznymi
rozmieszczonymi
w poszczególnych państwach, czy regionach świata, jak również
kierowanie nimi i szkolenie ich bez konieczności bezpośredniego
kontaktu. Do zasadniczych sposobów ataków można zaliczyć:
- włamania do systemu informatycznego przez sieci
wewnętrzne oraz Internet;
- uniemożliwianie uruchomienia systemów komputerowych
poprzez ich blokowanie;
- zakłócanie systemów łączności lub zrywanie połączeń;
- wprowadzanie do systemów zagrożonego oprogramowania;
- fałszowanie utajnionych informacji;
- blokowanie systemów informatycznych poprzez żądanie
w krótkim czasie wykonania dużej liczby określonych usług;
- prowadzenie operacji psychologicznych z wykorzystaniem
usług internetowych.
Podsumowanie
Rosnąca skala zagrożenia i coraz poważniejsze, możliwe jego
skutki, brak podjęcia dobrze zaplanowanego, usystematyzowanego i
koordynowanego procesu przeciwdziałania jemu może mieć
katastrofalne w skutkach konsekwencje. W naszym państwie istnieje
dziś cała gama systemów informatycznych, których zakłócenie,
dezorganizacja lub zniszczenie mogłoby odbić się w negatywny
sposób na bezpieczeństwie obywateli i funkcjonowaniu państwa
(system bankowo-finansowy, ubezpieczeń społecznych). Jeszcze
bardziej poważne mogą być ewentualne zagrożenia dla systemów
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działających w sektorze energetycznym, paliwowym, wodociągowym,
czy w systemie służb ratowniczych.
Bardzo groźnym zagrożeniem w wojski, szczególnie dla
zautomatyzowanych systemów dowodzenia, centrów łączności
i informatyki jest możliwość nagłego i nie planowanego ich
wyłączenia lub uszkodzeń linii transmisyjnych, które w znaczącej
części dzierżawione są od cywilnych operatorów. Sytuacja taka
może spowodować nieodwracalne uszkodzenia lub zniszczenia
systemów przesyłania informacji. Niezmiernie dużą pokusą
wykonania takiego ataku jest fakt, że koszty przygotowania
i przeprowadzenia ataku elektronicznego są niewielkie w porównaniu
z dużymi kosztami zabezpieczania sieci informatycznych. Jeden
dobrze przygotowany, mający stosowną wiedzę z zakresu
informatyki, haker – terrorysta, posiadający dostęp do Internetu jest
w stanie wywołać katastrofalną w skutkach sytuację kryzysową.
Przy wykorzystaniu światowych sieci połączeń internetowych,
międzynarodowe siatki terrorystyczne mogą planować i koordynować
ataki terrorystyczne w dowolnie wybranym państwie na świecie. Ataki
na sieci informatyczne przeprowadzane będą zazwyczaj w dużym
oddaleniu od celu ataku, co umożliwi wykonawcy całkowitą
bezkarność.
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НАТАЛІЯ САВЕЛЮК
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Ukraina
ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА ОСОБИСТІСНОЇ БЕЗПЕКИ
В АСПЕКТІ РЕЛІГІШНОСТІ

Анотація: У статті здійснюється порівняльний теоретичний
аналіз понять «психологічна» та «особистісна» безпека у їх
взаємодії та співвідношенні з іншими системотвірними
категоріями. Розглядаються вагомі чинники позитивного та
ймовірного негативного впливу релігійності на особистісну
безпеку в психологічному ракурсі даної проблеми. Поряд
з аналізом напрацювань окремих психологів, описуються
результати й авторського емпіричного дослідження.
Ключові слова: безпека, психологічна безпека, особистісна
безпека, релігійність, релігійна особистість, психологічна
залежність, психологічна захищеність.
PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA PSYCHOLOGICZNEGO I OSOBISTEGO
W ASPEKCIE RELIGIJNYM

Podsumowanie: W artykule przeprowadzono analizę porównawczą
teoretycznych pojęć – bezpieczeństwa "psychologicznego"
i "osobistego" w ich interakcji i relacji z innymi, systemowo ważnymi
kategoriami. Wskazano na istotne czynniki, zarówno pozytywne, jak
i negatywne, wpływu religijności na bezpieczeństwo osobiste
z psychologicznego punktu widzenia. Wraz z analizą poglądów
poszczególnych psychologów w tym zakresie problematyki, autor
opisuje wyniki badań empirycznych.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, bezpieczeństwo psychologiczne,
bezpieczeństwo osobiste, religia, tożsamość religijna, uzależnienia
psychiczne, bezpieczeństwo psychologiczne.
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THE PROBLEM OF PSYCHOLOGICAL AND PERSONAL SAFETY
IN RELIGIOUS ASPECT

Summary. The comparative theoretical analysis of the concepts
of “psychological” and “personal” safety in their interaction and
relationship with other systemically important categories is revealed
in the article. Significant factors of positive and probable negative
effects of religiosity on personal safety through the psychological
perspective of the aforementioned problem are considered. Along
with the analysis of the works of some psychologists, the author
describes the results of the empirical research.
Keywords: safety, psychological safety, personal safety, religiosity,
religious personality, psychological dependability, psychological
protection.
Постановка
проблеми.
Безпека
завжди
була
й залишатиметься однією із життєво необхідних умов
нормального функціонування людини як біопсихосоціальної
істоти. Виходячи з такого найбільш узагальненого визначення –
«біопсихосоціальна істота», можна стверджувати, що безпека
має, щонайменше, три базові свої рівні для людини: біологічний
(фізіологічний), психологічний та соціальний, при цьому
найвищим рівнем останньої, у свою чергу, можна вважати
особистісну безпеку.
Вагомим чинником особистісної безпеки віруючих людей
(котрих усіх разом не менше, ніж три чверті від загальної
чисельності населення земної кулі) виступає релігійність – як
стан і як системна особистісна риса. А проте відповідних
досліджень, особливо в контексті української ментальності,
наразі все ще небагато. У зв’язку ж із останніми трагічними
подіями новітньої нашої історії, усвідомлення значущості
безпеки, в тому числі психологічної, особистісної, стрімко зросло.
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Чергова «майданна революція», збройні сутички на Сході
України, затяжна політична, економічна криза та невпевненість
у завтрашньому дні – все це, на жаль, різко негативно
відображається на відповідних переживаннях українських
співгромадян. У Європі, США та на Сході суспільно-історична
ситуація наразі теж далека від бажаного соціального ідеалу.
На щастя, попри усі ці перипетії для віруючої людини
незмінним орієнтиром залишається головне – християнські
цінності, які виражаються вербально й невербально через різні
типи релігійного дискурсу: молитву, сповідь, проповідь чи
ритуальне дійство. Водночас, що є доволі очевидним, далеко не
всі віряни почуваються затишно й комфортно в цьому світі, що
викликає низку закономірних запитань. Отже, чинники
збереження та посилення психологічної, особистісної безпеки в
контексті релігійності людини потребують свого більш
поглибленого й ретельного дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікаціШ. У сучасних
дослідженнях психологічна безпека розглядається комплексно: у
своїх правових (А.О. Байда), військових (О.О. Іллюк, І.І. Ліпатов),
інформаційних (Т.С. Воропаєва, Л.І. Гаврищак, В.І. Гурковський,
Л.В. Дорош, С.С. Єсімов, Л.О. Кучма, С.В. Лихачов, Є.В. Магда,
Л.Є. Смола, Н.С. Уханова), психолого-педагогічних (Т.В.
Дектярьова, Л.С. Бондар,Т.Л. Панченко, М.В. Яцюк) та соціальнопсихологічних (О.А. Самойлов) аспектах. Власне психологічну
безпеку особистості досліджують: І.І. Приходько – на прикладі
фахівців екстремальних видів діяльності, С.І. Яковенко –
працівників
органів
та
підрозділів
внутрішніх
справ,
А.С. Харченко – особистості викладача ВНЗ, К.С. Олійник –
в контексті схильності до особистісних змін, Л.Ю. Айвазян –
у зв’язку з переживанням самотності, І.О. Поляков, А.Г. Ситник –
аналізуючи
особливості
вияву
«людського
фактору»,
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Г.М. Федоришин – описуючи особливості ресоціалізуючого
середовища для неповнолітніх засуджених. Крім того, в якості
детермінант психологічної безпеки А.С. Токарська розглядає
толерантність комунікації, а Ю.Я. Мединська – емоційний
інтелект.
Значно рідше в науковій літературі зустрічається термін
«особистісна безпека»: наприклад, в Україні – у працях
О.Л. Лазорко, котра досліджує відповідне явище в аспекті
професійного
простору;
в
Росії
–
у
дослідженнях
М.Г. Гераськіної, котра вивчає вплив професійної компетентності
персоналу загальноосвітніх закладів на забезпечення зазначеної
сфери безпеки учнів; у країнах Заходу – зокрема, в дослідженнях
Н.А. Ліз, Дж. Г. Куповіна, А.К. Пріма, котрі концептуально
описують й емпірично вивчають особистісні репрезентації
відповідного поняття.
Але, як вже зазначалося, практично відсутні спеціальні
дослідження, присвячені релігійним вимірам психологічної та
особистісної безпеки. Водночас, як засвідчує аналіз тематики
наведених і низки інших публікацій, психологічна (особистісна)
безпека тісно корелює з параметрами емоційно-почуттєвої та
соціально-комунікативної сфер функціонування особистості, що,
у свою чергу, співвідноситься і з глибинними засадами людської
віри в Бога.
Отже, мета статті – проаналізувати поняття психологічної та
особистісної безпеки в контексті релігійності, в тому числі,
розглянути позитивні й негативні аспекти та пов’язані з ними
чинники впливу останньої на відповідне особистісне почуття.
Методологія. Теоретико-методологічною базою дослідження
виступають праці відомих і знаних українських та зарубіжних
науковців, насамперед психологів, котрі вивчають у наш час
проблему психологічної та особистісної безпеки. При аналізі
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окремих
фактів
також
використовуються
й
авторські
напрацювання, пов’язані з вивченням психології розуміння
релігійного дискурсу. Основними методами при цьому
є: теоретичний аналіз і синтез, абстрагування та узагальнення,
систематизація наукових фактів.
Виклад основного матеріалу. Почнемо з базового
в нашому випадку поняття «безпека» і тлумачного словника,
у якому, як відомо, відображене найбільш типове (чи типові) для
кожної конкретної нації визначення. Так, у «Великому
тлумачному словнику сучасної української мови» (за ред.
В.Т. Бусела) безпека визначається досить просто і лаконічно: як
«стан, коли кому-, чому-небудь ніщо не загрожує».1 Отже, логічно
проаналізувати в цьому контексті й поняття «загроза», що
визначається, зокрема, як «можливість або неминучість
виникнення чогось небезпечного, прикрого, тяжкого для кого-,
чого-небудь».2
Зазначені дефініції, на нашу думку, вказують на істотну
психологічність поняття «безпека», адже, по-перше, це – «стан»;
по-друге, він пов’язаний не тільки з «неминучістю», а і з
«можливістю», тобто тут задіяні процеси пам’яті, мислення, уяви
тощо; по-третє, концепти «прикрий» та «тяжкий» для кого-небудь
– теж самі по собі значною мірою психологічні поняття. Так,
наприклад, те, що для однієї особи означатиме неминучу «кару
Господню», для іншої може виглядати як «Божа благодать».
Детальніший аналіз розпочнемо з поняття «психологічна
безпека», яке, на нашу думку, являє собою не стільки синонім,
скільки перший – базовий та до певної міри ситуативний – рівень
безпеки особистісної. Ґрунтовний аналіз першого надають,
1
Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т.
Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – с. 70.
2
Там само. – с. 387.
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зокрема, Н.С. Єфімова та А.В. Літвінова – в контексті більш
глобальної проблеми соціально-психологічної захищеності
людини.
На думку згаданих авторів, проблема психологічної безпеки
особистості, заломлюючись крізь призму «середовищного
підходу», «веде до теорії краудінгу» – тобто стресу, який
спричинений суб’єктивним відчуттям дискомфорту того
середовища, у якому перебуває особа. Відповідну теорію
активно почали досліджувати з 70-их рр. минулого століття, а всі
теоретичні концепції, які так чи інакше пояснюють краудінг,
зводяться у 5 основних груп:
1) стрес пояснюється перевантаженням (інформаційним,
моральним і т. д.) та відхиленням від оптимального рівня
індивідуальної адаптації;
2) стрес пов’язується з обмеженням свободи вибору та дій;
3) розглядається в контексті екологічного підходу, а саме –
проблеми перенаселення певних територій, коли
присутність інших викликає напругу;
4) в рамках теорій атрибуції – тут має важливе значення,
кому або чому людина приписує причини свого
роздратування;
5) використовується відоме поняття «локус контролю»,
причому в якості причини стресу розглядається почуття
втрати контролю над середовищем і неможливості змінити
певну ситуацію. Розглянувши основні теоретичні підходи
до даної проблеми, Н.С. Єфімова та А.В. Літвінова
підсумовують: психологічна безпека особистості визначена
особливостями індивідуального осмислення нею дійсності
у вигляді певної суб’єктивної моделі, що слугує основою
для попереднього програмування дій та їх подальшої
регуляції.3
На нашу думку, в такому розумінні почуття психологічної
безпеки (щоправда, спочатку в найбільш примітивних його
формах) притаманне вже навіть дитині першого року життя –
3
Ефимова Н.С. Социальная психология: учебник / Н.С. Ефимова, А.В. Литвинова. – М.: Изд-во
Юрайт, 2015. – с. 80 – 82.
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виходячи з позитивного розв’язання відомої психосоціальної
кризи «базова довіра – недовіра до світу», описаної Е.
Еріксоном. Іншими словами, відносний рівень психологічної
безпеки складає відносна відсутність переживання стресу та
почуття, знову ж таки відносного, стабільності навколишнього
середовища, репрезентованого, у першу чергу, через соціальні
свої виміри.
І.О. Баєва на певному етапі досліджень, як сама зізнається,
аналогічно вважала, що психологічна безпека – складова
безпеки соціальної (так само як і генетична, медична, споживча,
освітня тощо безпека). Але пізніше вона дійшла висновку, що
більш продуктивним є підхід, який розглядає в якості однієї
з базових саме психологічну безпеку, поряд із безпекою
фізичною, які й виступають разом як два системотвірних її види.
Більше того, на думку дослідниці, саме психологічна безпека –
первинна, оскільки цінності й сенси, уявлення та відношення
людини диктують її реальну поведінку, тому «і загроза, і захист
походять також від людини». При цьому поняття психологічної
безпеки І.О. Баєва асоціює з концептами «захищеність»,
«надійність», «стабільність», «опірність» і навіть «живучість».4
І якщо у концепції І.О. Баєвої психологічна безпека – це
системотвірний чинник для більшості інших видів безпеки, то в
теорії українського дослідника І.І. Приходька – це вже сама по
собі якісно-своєрідна, багаторівнева й багатоаспектна динамічна
система, яку формують психічні процеси, стани та властивості з
притаманними їм у межах тільки цієї системи специфічними
закономірностями, зовнішніми та внутрішніми зв’язками.5

4

Баева И.А. Психологическая защищенность и психологическая безопасность современного
человека
[Електронний
ресурс]
/
И.А.
Баева.
–
Режим
доступу:
http://ruscenter.ru/netcat_files/multifile/2416/_Psihologicheskaya_zaschischennost__i_psihologicheskay
a_bezopasnost__sovremennogo_cheloveka___text_i_audiozapis__vystupleniya_Baeva_I._A.pdf
5
Приходько І.І. Психологічна безпека особистості: феноменологія, концептуалізація,
методологія досліджень [Електронний ресурс] / І.І. Приходько. – Режим доступу:
http://refdb.ru/look/1800051-p14.html
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Отже, в цих та інших сучасних дослідженнях психологічна
безпека асоціюється не стільки з мірою адаптованості, в тому
числі, соціальної, до вимог середовища, з належними –
безпечними
умовами
даного
середовища,
скільки
з
конструктивною діяльністю самого суб’єкта, котрий здійснює
свідомий вибір того чи іншого шляху свого розвитку. Саме в
даному випадку, на нашу думку, мова йде про вищий, не
ситуативний, а конститутивний, більш стабільний рівень
психологічної безпеки – безпеку особистісну.
Як вже зазначалося, термін «особистісна безпека»
у психології зустрічається значно рідше, принаймні, мова
здебільшого йде про «психологічну безпеку особистості» або
«безпеку як характеристику особистості». Так, останній термін
у контексті його порівняння із «ситуативною безпекою»
характеризує Н.О. Лизь. Вона зазначає, що у ситуативній безпеці
необхідно виокремлювати особистісний аспект, який являє
собою елементи досвіду суб’єкта, що складаються у здатність
і готовність до розпізнавання, передбачення, ухилення чи
подолання небезпек та включають, між іншим, певний рівень
розвитку перцептивних, мнемічних, мисленнєвих та інших
здібностей, а також сформовану мотивацію до забезпечення
безпеки життєдіяльності. Отже, якщо у випадку розгляду
ситуативної безпеки «ми йдемо від ситуації до людини», то,
говорячи про особистісну безпеку, повинні підкреслювати
«активну роль самої людини, її потреб, особистісних якостей,
ціннісних орієнтацій, звичок в організації життєдіяльності», тобто
«йдемо від людини до ситуації, а потім знову до людини».6
Таким чином, з точки зору психології саме особистість, а не
середовище, може й повинна розглядатися як системотвірний
центр власної безпеки. В цьому контексті важливим є врахування
6
Лызь Н.А. Безопасность как характеристика личности / Н.А. Лызь, А.В. Непомнящий //
Известия Южного федерального университета. Серия: Технические науки. – 2002. – № 5. Том 28.
– с. 171.
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розроблених та обґрунтованих типологій особистості, що
вказують на домінантні її потреби, ціннісні орієнтації та звички,
а також на провідний зміст когнітивних утворень на кшталт
згадуваних вище атрибуції або локусу контролю. Іншими
словами, тип особистості значною мірою визначатиме те, що
саме в її життєвому просторі та якою суб’єктивною мірою
складатиме безпеку/небезпеку.
Ідейно близькими нам є, зокрема, погляди Е. Шпрангера,
котрий у якості головної характеристики особистості розглядає її
ціннісні орієнтації, за допомогою яких вона пізнає та розуміє світ.
Виходячи з виокремлення 6 базових людських цінностей, вчений
описує відповідні їм психокультурні типи особистості:
«теоретичну»,
«економічну»,
«естетичну»,
«соціальну»,
«владну» та «релігійну». Не спрощуючи реального стану речей,
Е. Шпрангер вказує, що в кожній людині можуть бути
представлені усі ці типи, проте в різних пропорціях, до того
ж якась із них може яскраво домінувати. Власне, релігійна
особистість – це людина, цілісна духовна структура якої
передбачає осягнення й досягнення певної вищої «єдності» як
граничного сенсу і божественної першопричини буття.7
Звісно, зміст озвучених типів, як і їх перелік, зі зміною
соціокультурної ситуації також більшою або меншою мірою
модифікуються. Та в будь-якому разі можна стверджувати, що
структурно-динамічні особливості переживання особистісної
безпеки визначатимуться домінуючими у людини цінностями й
відповідними їм цілями, мотивами, інтересами, ідеалами.
Наприклад, якщо типові для нашої сьогоденної економіки
коливання курсу долара істотно порушуватимуть стабільність
особистісного функціонування «людини економічної», то
у життєвий простір «людини релігійної» вони або взагалі не
7 Spranger E. Types of Men: The Psychology and Ethics of Personality (Translated by P. Pigors). –
New York: G.E. Stechert Co, 1928. – 402 p.
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входять, або, якщо навіть і відображаються в ньому,
то переважно як приклад «суєти мирської» і т. п. А от суттєву
загрозу для внутрішньої – психологічної, особистісної – безпеки
релігійної особистості створюють, зокрема, уявні чи реальні
«гоніння
на
віру»,
міжконфесійні,
міжрелігійні
чвари
та трансформації, до яких у наш час додалися ще й численні
інформаційні виклики.
Хоча, на перший погляд, істинно віруюча людина сама по
собі вже психологічно захищена. Так, вона «покладає серце своє
на Бога», сповнена радісних і світлих почуттів, не переобтяжена
«земними турботами», пам’ятаючи про прийдешні «небесні
благодаті», й навіть не повинна боятися фізичної смерті чи
каліцтв. Але тут виникає одразу декілька запитань. По-перше, що
таке «істинна релігійність» і хто має право вважатися більш або
менш релігійним, за якими загальновизнаними критеріями?
Подруге, що випливає з ретельнішого психологічного аналізу, аж
ніяк не можна стверджувати, що релігійна особистість узагалі
позбавлена страху і стресу – адже вона так само боїться і так
само вболіває, просто за дещо інші вартості. У колі її найперших
турбот – гріховність власна і всього людства, милість Божа або
можливість покарання, міра певних важливих у релігійному
значенні дій та вчинків (регулярне читання Біблії та молитов,
відвідування церковних богослужінь тощо).
Загалом, якщо висловлюватися найбільш узагальнено,
релігійність чинить вплив на особистісну безпеку в двох основних
напрямках: позитивному й негативному. Причому такий вплив
стосується не тільки порівняльно-міжособистісного аспекту, а і
внутрішньоособистісного. Тут варто згадати про роль емоції
страху в життєдіяльності, яка теж не є однозначно негативною чи
позитивною. Так, абсолютна відсутність страху як переживання
певної небезпеки неминуче призвела б до вимирання того чи
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іншого виду, тоді як його гіпертрофовані форми спричиняють
істотне падіння рівня психічного благополуччя і навіть, як це не
парадоксально, летальні випадки (смерть – не тільки фізична
категорія, надмірні негативні емоції теж «вбивають»). Аналогічна
закономірність, на нашу думку, спостерігається і у сфері
релігійного життя. І все залежить, насамперед, від конкретної
індивідуальності релігійної особистості.
Ще Е. Фромм доцільно класифікував усі релігії на
авторитарні й гуманістичні, що чітко характеризує різний
психологічний вплив на людину відповідних релігійних цінностей.
У наш час негативні аспекти релігійності аналогічно
розглядаються переважно в контексті діяльності так званих
«сучасних», тобто нетрадиційних (а по факту – зазвичай
деструктивних) релігійних культів та організацій. В Україні дану
проблему
ґрунтовно
вивчають
Л.М.
Гридковець
та
О.А. Ліщинська. Зокрема, як зазначає О.А. Ліщинська,
перебування в подібному релігійному середовищі поступово
спричиняє виникнення культової психічної залежності людини,
що проявляється у потраплянні під потужний сугестивний вплив
«лідера», ізоляції від зовнішнього світу, фізичному та психічному
виснаженні, постійній нестачі їжі та сну і т. д., що радикально
змінює свідомість і самосвідомість такої особи.8
Може виникнути запитання: а якщо сама людина почувається
в такій організації та відповідному їй релігійному середовищі
психологічно комфортно, то чи маємо ми право говорити про її
особистісну небезпеку? Але, по-перше, таке суб’єктивне
самопочуття переважає здебільшого лише спочатку, надалі
ж поступово і дедалі більше розбавляючись страхом та іншими
негативними емоціями, пов’язаними з низкою складних
психологічних умов продовження перебування в подібних
8

Ліщинська О.А. Культова психічна залежність особистості: передумови, чинники, механізми /
О.А. Ліщинська. – К.: Друк ТОВ «Легко інк», 2008. – 266 с.
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організаціях. По-друге, на чому вже наголошувалося, істинна
особистісна безпека завжди передбачає можливість вільного,
свідомого вибору суб’єктом власної життєвої траєкторії
у навколишньому вітальному й соціокультурному середовищі. Та
чи може йти мова про такий вибір у рамках тоталітарної
релігійної секти – на кшталт сумнозвісного «Білого братства» і
т. п.? Відповідь – очевидна, оскільки поняття «залежність», у
тому числі, релігійна, вже саме по собі позбавляє особистість
належної стабільності, опірності та всіх тих характеристик, які
асоціюються з її внутрішньою безпекою. Мова тут, по суті, йде не
про власне релігійність, скільки, на нашу думку, про
псевдорелігійність.
Аналізуючи описи культової релігійної залежності, з іншого
боку, можна побачити й дещо спільне між нею та релігійністю
людини загалом: це і потреба перебувати у відповідному
релігійному середовищі, регулярно вимовляти молитви, читати
релігійні тексти, спілкуватися на божественну тематику. Тож
виникає ще одне питання: де та межа, переступивши яку,
особистість порушує кордони психологічної безпеки – як власної,
так і навколишніх суб’єктів, перетворюючись на адепта
деструктивних культів і банального релігійного фанатика?
Тут знову звернемося до теоретично та практично зважених
міркувань О.А. Ліщинської, котра з метою обґрунтування
«здорової духовності та релігійності» аналізує як власний
професійний досвід, так і напрацювання М. Аркадьєва,
Б. Братуся, С. Грофа, Дж. Крішнамурті, Л. Фейєрбаха,
Е. Фромма, К. Ясперса. Узагальнивши низку вагомих ідей та
положень, авторка стверджує, що в основі здорової релігійної,
духовної самореалізації людини лежать ті явища, які цілком
можна описати термінами соціальної психології – адекватна
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самооцінка й адекватний рівень домагань, відповідальність і все
те, що загалом підпадає під поняття «особистісна зрілість».9
І знову дилема: виходить, що тільки зрілі особистості мають
належний рівень психологічної безпеки й можуть виходити на
рівень здорової духовної самореалізації? Тоді навіщо узагалі
таким «незалежним» особистостям релігійність, що так чи
інакше, але все ж таки до певної міри узалежнює людину?
А проте, на нашу думку, все відбувається якраз навпаки:
народившись з численними комплексами неповноцінності
(психоаналітичний підхід), суб’єкт, у випадку індивідуального
переживання й осмислення істин гуманістичних релігій, стає посправжньому зрілим, тобто виходить на найвищий рівень
особистісної безпеки – духовний. І саме тут мова йде про
домінування справді позитивного впливу релігійності на таку
безпеку.
В цьому контексті згадаємо і про дисертаційне дослідження
А.В. Олійник, у якому релігійна віра розглядається як чинник
протидії суїцидальним тенденціям (на прикладі студентства).
Авторкою теоретично та емпірично доведено, що ставлення
молоді до самогубства значною мірою залежить від змісту
наявних у неї екзистенційних (смисло-життєвих) ціннісних
орієнтацій, а саме – пов’язаних з релігійністю. При цьому на
свідомість і поведінку особистості могутній вплив чинить
оптимістичність релігійного вирішення основної екзистенційної
людської проблеми – скінченності індивідуального буття.10
У нашому власному, хоча значною мірою й поки ще
пілотажному, емпіричному дослідженні також проявилися
переважно позитивні аспекти впливу релігійної віри на
особистісне функціонування. Так, здійснивши контент-аналіз 78
9

Ліщинська О.А. Культова психічна залежність особистості: передумови, чинники, механізми /
О.А. Ліщинська. – К.: Друк ТОВ «Легко інк», 2008. – с. 188 – 193.
10
Олійник А.В. Релігійна віра як чинник протидії суїцидальним тенденціям у середовищі
студентської молоді: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 / А.В. Олійник. – Прикарпат.
нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – 20 с.
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студентських творів на тему «Я та Бог: наші відносини», ми
дійшли висновку, що для домінантної більшості студентства
(70 піддослідних – 89,74 %, усі з яких ідентифікували себе як
християни)
релігійність
формує
почуття
психологічної
захищеності, а саме: 58 осіб (74,36 %) переконані, що Бог
«розуміє, допомагає, наставляє, захищає і підтримує» (особливо
у важких ситуаціях), 10 осіб (12,82 %) – що віра в Бога
«заспокоює та робить людину щасливішою», а ще 2 особи
(2,56 %) – що Бог «любить і все пробачає». Серед решти
студентів: ідентифікував себе з категорією атеїстів – 1 (1,28 %);
не визначилися з «роллю» Бога у своєму житті – 5 (6,42 %);
пов’язують саме із Всевишнім світову несправедливість чи
жахливі апокаліптичні прогнози – 2 (2,56 %).11
Виходячи з результатів згаданого пілотажного дослідження,
як і низки інших наших емпіричних розвідок, попередньо можемо
стверджувати, що психологічна, особистісна безпека в аспекті
релігійності корелює як з гуманістичним типом релігійної системи
(до якого належить, зокрема, канонічне християнство), так і з
окремими індивідуальними рисами свого суб’єкта. У випадку ж
негативного впливу останніх – наприклад, заниженої самооцінки,
на почуття психологічної захищеності особистості, на нашу
думку, необхідна спеціальна психотерапевтична допомога
духовного спрямування.
Висновки. Отже, проблема психологічної безпеки – це,
насамперед, проблема психологічної захищеності, вищим
конститутивним рівнем якої виступає безпека, а отже
і захищеність, особистісна. У свою чергу, найвищий рівень
останньої – духовна безпека, яка для віруючої людини має,
насамперед, релігійні свої виміри. При цьому істинна особистісна
11
Савелюк Н.М. Релігійна віра як чинник психічного та психологічного здоров’я сучасної молоді
// Н.М. Савелюк // Психологічні перспективи. – Випуск 19. – Луцьк: ВДУ імені Лесі Українки, 2012. –
с. 208 – 217.
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безпека, як і істинна (гуманістична) релігійність, завжди
передбачає вільний та осмислений вибір суб’єкта у власному
життєвому просторі – вітальному й соціокультурному, однією
з передумов і водночас результатом чого виступає належна
особистісна зрілість. Саме в такому загальному контексті
релігійна особистість і почувається психологічно комфортно та
по-справжньому безпечно.
Перспективи наступних наших досліджень полягають
у пошуку
тих
конкретних
індивідуально-типологічних
властивостей, які сприяють або, навпаки, перешкоджають
досягненню почуття психологічної та духовної захищеності
релігійної особистості.
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ТРУБАВІНА Іryna М.
Narodowy Pedagogiczny Uniwersytet im. H. S. Skoworody w Charkowie,
Ukraina
ВЕДЕННЯ ВИПАДКУ СІМЕШЗ ДІТЬМИ З ЧИСЛА ВНУТРІШНЬО
ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ ЯК ШЛЯХ ДО БЕЗПЕЧНОГО ДИТИНСТВА
В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ

Анотація: Стаття присвячена проблемі створення безпечних
умов життя і виховання українських дітей з числа внутрішньо
переміщених осіб засобами соціальної роботи. Автор розкриває
методику соціальної роботи з ведення випадку в залежності від
його складності і результатів оцінки потреб сімей з дітьми
в соціальних послугах.
Ключові слова: проблеми дитини, ведення випадку, оцінка
потреб, соціальна робота, внутрішньо переміщені особи, сім’ї
з дітьми.
ANALIZA PRZYPADKU RODZIN Z DZIEĆMI SPOŚRÓD OSÓB WEWNĘTRZNIE
PRZESIEDLONYCH NA UKRAINIE JAKO SPOSÓB
NA BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO W WARUNKACH KONFLIKTU ZBROJNEGO

Streszczenie: Artykuł poświęcony jest tworzeniu bezpiecznych
warunków życia i wychowywania dzieci ukraińskich przesiedleńców
wewnętrznych poprzez pracę społeczną. Autor ukazuje metodykę
pracy socjalnej metodą analizy przypadku, w zależności od jego
złożoności i wyników oceny potrzeb rodzin z dziećmi w zakresie
usług społecznych.
Słowa kluczowe: problemy dziecka, analiza przypadku, ocena
potrzeb, praca socjalna, osoby wewnętrznie przesiedlone, rodziny
z dziećmi.
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CASE MANAGEMENT OF FAMILIES WITH CHILDREN WITH THE NUMBER
OF INTERNALLY DISPLACED PERSONS IN UKRAINE AS A WAY TO SAFE
CHILDHOOD UNDER MILITARY CONFLICT

Summary: The article devoted to the creation of safe living
conditions and upbringing of Ukrainian children among internally
displaced persons by means of social work. The author reveals
the methodology of social work case management, depending on its
complexity and the results of the assessment needs of families with
children in social services.
Keywords: problems of child, case management, needs
assessment, social work, internally displaced persons, families with
children.
Вступ
Особи, які переміщені вcередині країни (згідно Керівних
принципів УВКБ ООН з питання про переміщення осіб всередині
країни), визначаються як люди чи групи людей, які вимушені
були рятуватися втечею або покинути свої домівки чи місця
проживання із-за чи щоб уникнути наслідків збройного конфлікту,
ситуації загального насильства, порушень прав людини чи
стихійних лих/техногенних катастроф, та які не перетнули
міжнародно-визнаний державний кордон країни1. Проблема
тривалого військового конфлікту в Україні пов’язана з масовим
переміщенням
людей,
розірванням
соціальних зв’язків,
смертями, пораненнями, важкими психологічними травмами,
втратою безпечного дитинства, що буде ще довго позначатися
на житті дорослих і дітей. Виникає питання про необхідність
тривалої
роботи
щодо
реабілітації
дітей
і дорослих,
забезпечення дітям щасливого безпечного дитинства. Одним
із щляхів до цього є соціальна робота як ведення випадку
1 Внутренне перемещенные лица /http://www.refworld.org.ru/idps.html

185

на засадах «допомоги для самодопомоги» і родиноцентричного
та проблемно-орієнтованого підходів. Розкриємо її детальніше як
новий напрям роботи соціальних служб України.
Причинами масового внутрішнього переміщення осіб, сімей
з дітьми в Україні є прагнення жити в безпеці, виїхати з-під
обстрілів, неможливість жити на території, на якій відсутні умови
для виховання, розвитку і догляду за дітьми, життя і роботи
дорослих (відсутність продуктів харчування, води, світла, ліків,
освіти, транспорту, втрата житла тощо)2. Багато домівок
є розбомбленими і зруйнованими, що унеможливлює повернення
туди переселенців навіть після закінчення військового конфлікту.
Згідно з даними на 10 липня 2015р, кількість внутрішньо
переміщених осіб в Україні склало 1 млн 382 тис. осіб
(повідомлення Організації Об'єднаних Націй (ООН) в Twitter).
Зазначимо, що військовий конфлікт на Сході України привів до
появи абсолютно нової соціальної проблеми – значна кількість
сімей та дітей, які зробили вибір залишитися громадянами
України, вимушено покинули свої домівки внаслідок військового
конфлікту, залишивши все своє майно, соціальні зв’язки, роботу,
плани, налагоджене колись життя. Це є нові клієнти соціальних
служб і користувачі соціальних послуг, яких раніше не було і які
мають свої специфічні проблеми, що пов’язані із соціальною
адаптацією та примиренням, на які треба адекватно реагувати
на рівні держави, суспільства, громади, сім’ї, кожної особистості.
Дитячими проблемами3 є: порушений емоційний розвиток
внаслідок війни, із-за того, що дти стали безпосередніми
2

Експрес оцінка психологічного становища дітей в Донецькій області [Електронний ресурс].Режим
доступу
http://www.unicef.org/ukraine/ukr/Rapid_Psychosocial_Assesment_of_Children_in_Donetsk
blast_ua.pdf; Трубавіна І.М. Проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні як основа
соціально-педагогічної роботи з ними - Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології/
науковий журнал.-Суми: СДПУімені А.С.Макаренка, 2015.-№8 (52). – с.434-464.
3
Трубавіна І.М. Проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні як основа соціальнопедагогічної роботи з ними - Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології/ науковий
журнал.-Суми: СДПУімені А.С.Макаренка, 2015.-№8 (52). – с.436
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свідками воєнних подій, учасниками вимушеної міграції: страхи,
підвищений рівень стресу, злість, агресія, сум, невиплаканий
біль, почуття незахищенності і безпорадності, тривога за
майбутнє, очікування «поганого», страх перед змінами, низька
самооцінка, почуття провини. Дітям важко висловити власну
думку про себе. Спостерігається гнів, конфлікти с місцевими
дітьми, відчуженність та ізольованість – переселені діти грають
окремо від місцевих. Можливе перерване навчання, втрата
дошкільної і позашкільної освіти внаслідок переселення, новий
дитячий колектив і нові умови проживання, нові соціальні зв’язки,
які всі разом складають важке навантаження на дитину.
Наслідком є травматичні дитячі ігри, депрівація, дії, які
повторюються в поведінці, деформація картини світу, проблеми
уваги, пам’яті, навчання, різного роду страхи, травматичні
сновидіння та порушення сна, психосоматичні порушення, які
з часом можуть перейти в стійкі порушення здоров’я при
відсутності медичної і психологічної допомоги дітям. Таким
чином, проблеми вимушено переміщених сімей з дітьми
є пов’язаними з порушенням їх багатьох прав унаслідок
військового конфлікту, дистантністю сімей, їх майже повним
розривом з минулим життям, необхідністю адаптації до нових
умов проживання практично з чистого листа і без навіть
необхідного майна для життя на фоні значних психологічних
проблем. Це ставить в кут роботи з ними соціальних працівників
проблему соціальної адаптації і примирення до нових умов життя
в суспільстві4. Соціальна адаптація - це процес пристосування
індивіда до умов соціального середовища, формування
адекватної системи стосунків із соціальними об’єктами,
інтеграція особистості в соціальні групи, діяльність щодо
освоєння стабільних соціальних умов, прийняття норм
4

Трубавіна І.М. Проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні як основа соціальнопедагогічної роботи з ними - Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології/ науковий
журнал.-Суми: СДПУімені А.С.Макаренка, 2015.-№8 (52). – с.437
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і цінностей нового соціального середовища5. Соціальна
адаптація ВПО залежить від успішної психологічної адаптації до
нового місця проживання, нерозривно пов’язана з примиренням
вимушено переселених осіб в новій громаді, оскільки ще з часів
Київської Русі тільки примирення припиняло ескалацію
соціального конфлікту в суспільстві. Примирення – процес
вичерпання конфлікту, бажання сторін досягти миру і вичерпати
конфлікт. Передбачає психологічне за змістом і юридично
оформлене завершення конфлікту між сторонами шляхом
компенсацій вимушеним переселенцям заподіяної шкоди,
відновлення їх у людських правах, активністю сторін у вирішенні
конфліктів6. Примирення пов’язуємо як з компенсацією
втраченого
на
новому
місці
проживання
внутрішньо
переміщеним особам, так і з активністю сторін щодо адаптації
людей на новому місці проживання, їх бажанням розпочати нове
життя на новому місці в нових умовах, психологічним прийняттям
цього всіма мешканцями і допомоги в цьому їм. Саме ці питання
і вимагають роботи з примирення в громаді щодо внутрішньо
переміщених осіб.
Сім’ї переселенців можуть проживати у родичів, самостійно,
в місцях компактного проживання, але мають спільні проблеми,
на які треба адекватно реагувати соціальним працівникам
і громаді. Для них можна запропонувати соціальні послуги
в залежності від складності випадку7. Відзначимо, що створення
5
Енциклопедія для фахівців соціальної сфери. – 2-ге видання/ За заг. ред.проф.І.Д.Звєрєвої. Київ, Сімферополь: Універсум,2013.-536с.
6
Гриб А. М. Примирення у дореформеному законодавстві Російської імперії та правозастовній
практиці українських губерній / А. М. Гриб // Часопис Київського університету права. - 2014. - № 2.
- С. 49-53.
7

Трубавіна І.М. Проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні як основа соціальнопедагогічної роботи з ними - Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології/ науковий
журнал.-Суми: СДПУімені А.С.Макаренка, 2015.-№8 (52). – с.439; Матеріали семінару «Скринінг
та організація підтримки внутрішньо переміщених сімей та дітей у Київській області» 15-16 квітня
2015р. Проект реалізується Службою у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної
адміністрації спільно з Міжнародною благодійною організацією «Партнерство «Кожній дитині». –
Київ.
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різноманітних умов в суспільстві для реалізації прав внутрішньо
переселених осіб, сімей з дітьми регулюють Конституція України,
Конвенція про права дитини, Європейська соціальна хартія та ін.
міжнародні і вітчизняні документи, а також вітчизняне
законодавство про соціальну роботу, про захист сімей, дітей, про
державне управління, а також місцеве самоврядування, яке
сьогодні безпосередньо опікується в громаді правами сімей
з дітьми з числа ВПО. Згідно чинному українському
законодавству8, внутрішньо переміщені особи мають такі права:
на безпечні умови життя і здоров’я; достовірну інформацію про
наявність загрози для життя та здоров’я на території
її покинутого місця проживання, а також місця її тимчасового
поселення, стану інфраструктури, довкілля, забезпечення її прав
і свобод; створення належних умов для її постійного чи
тимчасового проживання; забезпечення органами державної
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та
суб’єктами
приватного
права
можливості
безоплатного
тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості
комунальних послуг) протягом шести місяців з моменту взяття на
облік внутрішньо переміщеної особи; для багатодітних сімей,
інвалідів, осіб похилого віку цей термін може бути продовжено;
сприяння у переміщенні її рухомого майна; сприяння
у поверненні на попереднє постійне місце проживання;
забезпечення лікарськими засобами у випадках та порядку,
визначених законодавством;надання необхідної медичної
допомоги в державних та комунальних закладах охорони
здоров’я;влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні
навчальні заклади;отримання соціальних та адміністративних
послуг за місцем перебування;проведення державної реєстрації
актів цивільного стану, внесення змін до актових записів
8

Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" № 1706-VII від
20.10.2014
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цивільного стану, їх поновлення та анулювання за місцем
перебування;безкоштовний проїзд для повернення до свого
покинутого постійного місця проживання у всіх видах
громадського транспорту у разі зникнення обставин, що
спричинили таке переміщення; отримання гуманітарної та
благодійної допомоги. Соціальні послуги сім’ям з дітьми, які
стали внутрішньо переселеними, можуть надавати державні та
комунальні установи, НДО, фізичні особи9. Основою для їх
надання є родиноцентричний та проблемно-орієнтований
підходи, концепція «допомоги для самодопомоги» та «кризове
втручання»10.
Розкриємо особливості проведення оцінки потреб сімей
з дітьми з числа ВПО11.Оцінка потреб –процес збору,
узагальнення та надавачами соціальних послуг інформації про
індивідуальні потреби жінок/чоловіків, дівчат/хлопців, сім’ї та їх
складні життєві обставини з метою визначення переліку та
обсягів соціальних послуг, яких вони потребують, впливу цих
послуг на процес подолання складних життєвих обставин.
Передбачає початкову оцінку, оцінку безпеки дитини, а також,
при необхідності, здійснення комплексної оцінки потреб сім’ї/
дітей. Початкова оцінка потреб здійснюється протягом 7 робочих
днів від відкриття випадку послуг і завершується прийняттям
висновку про надання послуг при їх необхідності протягом
наступних 7 днів. Комплексна оцінка потреб здійснюється
протягом 30 днів після проведеної початкової оцінки, передбачає
9

Закон України «Про соціальну роботу»// http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2558-14
Трубавіна І. М. Соціально-педагогічна робота з сім’єю в Україні : теорія та методика
[монографія ] / Ірина Миколаївна Трубавіна. – Харків: „Нове слово”, 2007. – 395 с.
11
Матеріали семінару «Скринінг та організація підтримки внутрішньо переміщених сімей та дітей
у Київській області» 15-16 квітня 2015р. Проект реалізується Службою у справах дітей та сім’ї
Київської обласної державної адміністрації спільно з Міжнародною благодійною організацією
«Партнерство «Кожній дитині». –Київ.; Трубавіна І.М. Проблеми внутрішньо переміщених осіб в
Україні як основа соціально-педагогічної роботи з ними - Педагогічні науки: теорія, історія,
інноваційні технології/ науковий журнал.-Суми: СДПУімені А.С.Макаренка, 2015.-№8 (52). – с.434464.
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поглиблене вивчення сім’ї та її СЖО, визначення ключових
проблем сім’ї, її сильних сторін, ресурсів, оточення, розробку
і підписання сторонами
індивідуального
плану надання
соціальних послуг. Оцінка потреб дитини та її сім’ї передбачає
визначення потреб дитини з сім’ї ВПО: її здоров’я, навчання та
досягнення, сімейні та соціальні стосунки, самоусвідомлення та
самопрезентацію, самообслуговування. Враховуючи проблеми
внутрішньо перемішених сімей, можемо говорити, що психічне та
соціальне здоров’я дитини, проблеми в навчанні,зміна
соціальних зв’язків, її самоусвідомлення потерпають від СЖО,
пов’язаних з військовим конфліктом і переміщенням сім’ї в нові
умови на рівні 2-4 груп ознак: від негативного впливу СЖО на
стан дитини, коли її потреби задовольняються частково, до
загрози життю, здоров’я дитини, які у разі відсутності екстреного
втручання матимуть суттєві негативні наслідки для дитини. Щодо
факторів сім ‘ї та середовища як складової оцінки проблем сім’ї,
уплив СЖО варіюється –від сприяння вирішенню проблеми, коли
у громаді та у родичів, самої сім’ї є ресурси для задоволення
потреб дитини, вирішення проблем сім’ї, для її підтримки, до
відсутності таких ресурсів чи підтримки, або коли фактори
середовища несуть загрозу для життя і здоров’я дитини ( це
може бути значна скупченість людей в місцях компактного чи
тимчасового проживання (наприклад, спортзали, ангари тощо),
неопалювані приміщення (літні дитячі табори відпочинку, флігелі
тощо), непристосовані для побуту приміщення, що можуть
викликати інфекційні захворювання, неприйняття родичами
нових мешканців будинку на тривалий час і побутові сварки,
відсутність зайнятості батьків і можливості забезпечувати гідний
рівень життя для дітей і непрацездатних членів родини, низька
заробітня платня, яка не покриває витрат родини на новому місці
проживання, неприйняття сім’ї в громаді, відсутність ресурсів
у громаді (місць в дитячому садку тощо). Батьківський потенціал
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оцінюється по елементарному догляду за дитиною, який може
бути утрудненим внаслідок відсутності батьків (дитина проживає
з бабусею-дідусем), відсутності одного з батьків – всі хлопоти за
дитиною здійснює мати, що утруднює вияв емоційного тепла,
підтримка і психологічна допомога потрібна самій мамі,
зруйнований звичний спосіб життя може приводити до зміни або
втрати життєвих цінностей у батьків, що негативно може
позначитися на догляді та вихованні дитини, здоров’ї батьків.
Таким чином, звертати увагу при оцінці потреб сім’ї/ дитини
потрібно на повноту родини, її психологічний стан, наявність
ресурсів і соціальних зв’язків, матеріальний стан для
задоволення базових потреб дитини та дорослих, мотивацію до
співпраці з соціальним працівником. Як правило, користувачі
соціальних послуг або готові співпрацювати з соціальними
працівниками для рішення своїх проблем, усвідомлюють
більшість з них, або вичікують можливості повернення в рідний
край, перекладають відповідальність і вину за події на інших і не
готові докладати зусиль для подолання СЖО. Тоді виникає
проблема мотивації до співпраці з соціальними працівниками
і потрібне стимулювання батьків для розв’язання проблем
родини. Відповідно, за ступенем упливу СЖО на стан членів
сім’ї/дитини можуть бути: простий випадок, випадок середньої
складності, складний та екстрений, які визначаються на основі
початкової оцінки потреб через застосування методів
діагностики. Обов’язково враховується інформація від дитини,
від її батьків або осіб, які їх замінюють, інша одержана
інформація, фіксуються по кожному пункту ознаки СЖО.
Початкова оцінка потреб дитини з сім’ї з ВПО звершується актом,
в якому подаються дані та ознаки СЖО як дитини, так і її батьків,
факторів сім’ї та середовища.
Діагностика СЖО сімей та дітей з ВПО здійснюється через
такі методи, як спостереження, вивчення продуктів діяльності,
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експертні оцінки, створення діагностичних ситуацій, опитування
(усне (бесіди, інтерв’ю), письмове (тестування, анкетування)),
використання в разі необхідності, проективних та ін. методик для
виявлення причин і наслідків проблем, збір та документування
фактів та інформації, обстеження житлово-побутових умов,
аналіз інформації та її уточнення, узагальнення даних. Можуть за
потребою застосовуватися методи ранжування альтернатив,
екокарти, сімейного портрета, скульптури сім’ї, педагогічні
ситуації, генограми, біографічнийй метод тощо12.
У бланку початкової оцінки зазначається, які наступні дії цій
родині потрібні: комплексна послуга (соціальний супровід) чи
одноразові послуги/надання матеріальної допомоги (не більше
2 послуг). Дослідження свідчать про такі критерії для початку
роботи за моделлю «ведення випадку» - пропозицією
соціального супроводу сім’ї: 1. Звернення переселенця містить
більш ніж два проблемних запити і передбачає довгострокову
спільну діяльність та роботу за індивідуальним планом;
2. Переселенець
задовольнив
нагальні
базові
потреби
і звернувся за допомогою, для надання якої потрібнозалучення
додаткових ресурсів; 3. Переселенець не може самостійно
отримати доступ до життєво необхідної йому послуги (лікування,
оформлення групи інвалідності, працевлаштування тощо). На
бланку оцінки потреб дитини повинна стояти відмітка про
ознайомлення батьків, осіб, які їх замінюють, з результатами
початкової оцінки потреб, зазначається їх згода чи незгода з
результатами оцінки, їх окрема думка, якщо вона є, та їх згода на
обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про
захист персональних даних».
У залежності від складності випадку процедура прийняття
рішення про надання послуг може бути різною. У простому
12
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випадку батьки обирають послуги. Надавач послуг лише
інформує їх про наявні послуги та можливі види державних
виплат та допомог, надавачів послуг. У випадку середньої
складності надавач послуг пропонує батькам укласти договір про
соціальний супровід, надання послуг. У складному випадку
повинно бути рішення дорадчого органу (комісія із захисту дітей)
про взяття сім’ї під соціальний супровід, формування
міждисциплінарної команди, після чого здійснюється укладання
договору з сім’єю. В екстренному випадку повинно бути рішення
комісії з захисту прав дітей, органу опіки та піклування, рішення
суду, обов’язкові дії та заходи, які визначені цими органами та
установами.
Планування роботи можливе за умови як встановлення
довіри між соціальним працівником і членами родини, так
і наявності позитивної мотивації членів родини до співпраці
з ним, що досягається або наснаженням членів родини, їх
стимулюванням або зверненням до їх мотивації. Змістом
планування є соціальні послуги, які орієнтовані на розв’язання
ключових проблем сім’ї/дитини, підтримку на час подолання їх
наслідків, наснаження сім’ї на використання своїх ресурсів та
сильних сторін, постановку і прийняття сім’єю короткотермінових
та довготермінових цілей. При цьому здійснюється проблемноорієнтований і родиноцентричний підхід – план складається за
проблемами сім’ї та їх наслідками, що зазначено в ознаках СЖО,
в початковій оцінці, передбачає пріоритет інтересів дитини
і збереження цілісності родини. Методами планування роботи13
можуть бути: показ перспективи: довготермінової, середньо- та
короткотерміновою, метод консервативного планування (від
досягнутого), метод адаптивного планування (від необхідного),

13
Трубавіна І. М. Соціально-педагогічна робота з сім’єю в Україні : теорія та методика [монографія
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а якщо таких сімей багато в регіоні – програмно-цільовий метод
(від 100000 осіб).
При визначенні пакету соціальних послуг сім’ям з дітьми, які
є ВПО, доцільно враховувати етапи адаптації людини до
екстремальних умов життя і діяльності: первинна адаптація,
період стабілізації, можлива дезадаптація, вторинна адаптація14.
Тобто потрібна тривала робота з проблемами (усвідомленими чи
неусвідомленими), їх причинами і наслідками, робота над
психологічною, соціальною адаптацією і подоланням пережитих
психологічних травм. Це означає включення в пакет соціальних
послуг питань соціальної профілактики, соціальної реабілітації.
Пережитий тривалий стрес у вигляді різних механізмів
психологічного захисту може приводити як до мобілізації,
активності людей до адаптації, так і до появи загрози життю
і здоров’ю дорослих і детей, пасивності, шкідливих звичок тощо.
Успішній соціальній адаптації сприяє мобілізація внутрішніх
ресурсів людини - потрібні послуги з подолання негативних
фрустрацій та послуги з формування стресостійкості, вмінь
мобілізації, формування активності і самостійності, вмінь
позитивного вияву фрустрацій. Зовнішнє примирення - в громаді
- можливе за умов порозуміння та діалогу сторін, застосуванню
при необхідності медіації, фасилітації, виявленню емпатії,
здійснення ефективної комунікації без насилля, надання
можливості бути почутим усім сторонам, організації спільних
практичних дій, які забезпечують інтеграцію переселенців
в громаду. Внутрішнє примирення є психологічною проблемою
і залежить як від активності особистості, її фізичного стану,
життєвих цінностей, пріоритетів, роботи над своїми емоціями (їх
проживання, виплескування, формування нових), так і від
зовнішнього примирення, яке може бути успішним і сприяти
14
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С.М., Трубавіна І.М.та ін.//за ред. Трубавіної І.М. – Суми, ФОП Наталуха А.С.,2015.-174с.
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внутрішньому примиренню, так і неуспішним і посилювати
внутріщнє неприйняття нових умов, заважати соціальній
адаптації ВПО. Досвід фахівців, які працюють з переселенцями,
говорить про те, що найбільш успішно адаптуються і приймають
нові умови життя діти і жінки. У той час як пенсіонери і чоловіки,
інваліди роблять це значно важче. Таким чином, пакет
соціальних послуг для ВПО визначається на основі проблем
клієнтів : психологічних, соціальних, матеріальних, економічних,
правових, соціально-медичних, соціально-педагогічних. Він
повинен враховувати етапи соціальної адаптації, проблеми
примирення в громаді і сім’ї15, передбачає різні послуги
в залежності від складності випадку:
- у
простому
випадку
особлива
роль
належить
інформуванню щодо можливих послуг і ресурсів в громаді,
наснаженню родини на подолання проблем, підтримуюче і
навчальне консультуванню щодо сімейних проблем,
посередництву щодо отримання послуг, допомога в
працевлаштуванні, профорієнтації, наданні гуманітарної та
матеріальної допомоги, підвищенні рівня батьківських
знань по догляду за дитиною в нових умовах життя; мова
йде про пропозицію послуг і соціальне обслуговування;
- у випадку середньої складності важливо забезпечити ВПО
широкий доступ до наявних послуг в регіоні, підвищення
батьківської компетентності щодо виховання і догляду за
дитиною в нових умовах життя, психологічне тривале
консультування родини, наснаження та мотивування
членів родини на спільний пошук ресурсів та можливостей
щодо розв’язання проблем, сімейні групові наради щодо
перспектив і цілей життя на новому місці, планування
сімейного бюджету в нових умовах, контроль за
використанням родиною послуг і ресурсів тощо; мова йде
про соціальне обслуговування і організацію самодопомоги
сім’ї;
15

Трубавіна І.М. Проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні як основа соціальнопедагогічної роботи з ними - Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології/ науковий
журнал.-Суми: СДПУімені А.С.Макаренка, 2015.-№8 (52). – с.434-464.
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- у складному випадку потрібна комплексна робота
мультидисциплінарної команди фахівців щодо соціального
супроводу родини, соціальної реабілітації окремих її
членів, дитини, лікування та реабілітація батьків, групи
взаємодопомоги чи групової терапії для звільнення від
пережитої психологічної травми, можливі послуги
сімейного патронату, навчання сімейним груповим
нарадам, мобілізація родинного оточення на підтримку
родини, навчання батьківству, ізоляція від пережитого в
окремих випадках тощо. Потрібен соціальний супровід
(підтримка, допомога і навчання самодопомозі).
- в екстренному випадку для ВПО можуть бути потрібні
екстренні дії соціальних працівників щодо захисту дитини,
реабілітація батьків, можливе вилучення дитини з родини,
ізолювання від кривдників, виклик і надання послуг лікаря,
дільничного
міліціонера,
та
ін.,
консультування,
посередництво, представництво інтересів дитини та
родини, допомога в усвідомленні проблеми та шляхів її
вирішення, організація альтернативного догляду дитини.
Необхідним є соціальний супровід, який включає
підтримку, допомогу, самодопомогу і кризове втручання.
Сім’я може скористатися запропонованими їй соціальними
послугами, а може і ні. Втручання можливе лише за умов загрози
життю і здоров’ю дитини, коли сім’я стає об’єктом соціальної
роботи і дитину ізолюють від загрози життю і здоров’ю. Основним
методом соціальної роботи з сім’ями з дітьми з числа ВПО
є ведення випадку16, під яким розуміють такий спосіб здійснення
соціальної роботи, метою якого є формування у дезадаптованої
людини навичок самостійного вирішення проблем задля успішної
адаптації у соціумі. Метою ведення випадку переселенця
16
Енциклопедія для фахівців соціальної сфери. – 2-ге видання/ За заг. ред.проф.І.Д.Звєрєвої. Київ, Сімферополь: Універсум,2013.-536с.;
Матеріали семінару
«Скринінг та організація
підтримки внутрішньо переміщених сімей та дітей у Київській області» 15-16 квітня 2015р. Проект
реалізується Службою у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації спільно
з Міжнародною благодійною організацією «Партнерство «Кожній дитині». –Київ.
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є соціальна адаптація до нових умов життя, що сприяє
реінтеграції вимушено переміщеної особи в українське
суспільство. Для успішної соціальної адаптації дітей і дорослих,
які є ВПО, важливо навчати і інформувати про шляхи
розв’язання проблем, роз’яснювати алгоритм дій, переконувати,
показувати зразки дій, наводити приклади, ілюстрації,
демонстрації,
аналізувати
ситуації,
виконувати
вправи,
перевіряти і корегувати дії. Це вимагає в соціальному супроводі
таких сімей застосування таких форм як лекції, індивідуальні
просвітні бесіди для формування знань та переконань, мотивації
до розв’язання своїх проблем, а також для формування умінь тренінги, групи підтримки тощо. Існує потреба у виїздах бригад
фахівців в місця компактного проживання ВПО –лікарів для
профілактичного обстеження, юристів для консультацій,
працівників центрів зайнятості для навчання активній
самодопомозі безробітних, психологів для проведення групової
терапії, медіації тощо. Критеріями закриття випадку є успішна
соціальна адаптація сім’ї в новій громаді, що означає подолання
ознак СЖО, які виявлені в початковій оцінці потреб, позитивна
оцінка отримувачем послуг своїх можливостей а здатності
в подальшому попереджувати та долати СЖО, нести
відповідальність за власну життєдіяльність, знання про свої
права ВПО, людські права і вміння користуватися ними.
Висновки. Запропонована методика ведення випадку
в соціальній роботі з сім’ями з дітьми, які є внутрішньо
переміщеними особами в Україні, має теоретичні і методичні
основи – родиноцентричний та проблемно-орієнтований підходи,
«допомогу для самодопомоги» і «кризове втручання»,
ґрунтується на комплексній оцінці потреб сімей з дітьми, де
є пріоритет інтересів дитини, її право на виховання і розвиток
в родині, враховує складність випадку, має етапи здійснення
(діагностика та оцінка потреб, планування, мотивація,
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заключення угоди, здійснення дій, контроль за споживанням
послуг і результатами роботи), що надає їй технологічності і
практичного значення, прив’язана до чинного в Україні
законодавства про соціальні послуги внутрішньо переміщеним
особам.Що може бути основою для впровадження в усіх
соціальних службах, які надають сім’ям з дітьми соціальні
послуги доти, доки їх життя стане безпечним та благополучним.
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ANALIZA I PROGNOZA ZMIAN SYSTEMU POLITYCZNEGO CHIN

Streszczenie: Chińska Republika Ludowa to państwo, w którym
odnotowuje się jeden z najwyższych wskaźników inwestycji i wzrostu
gospodarczego. Chiny mają wielkie aspiracje i realne środki do tego,
by stanowić jeden z głównych filarów globalnej gospodarki. Na
szczególną uwagę zasługuje jednak nie gospodarka, a sam system
polityczny tego państwa, który zmaga się obecnie z wieloma
problemami i trudnościami społecznymi, które w przyszłości mogą
poważnie zagrozić bezpieczeństwu ChRL. Artykuł ma na celu
przedstawienie charakterystyki systemu politycznego Chin oraz
przeanalizowanie mechanizmów jego funkcjonowania. Pozwoli to na
dokonanie oceny tego systemu oraz przedstawienie kilku prognoz
dalszego rozwoju sytuacji w tym kraju.
Słowa kluczowe: Chiny, system polityczny, władza.
ANALYSIS AND FORECAST CHANGES POLITICAL SYSTEM OF CHINA

Summary: China is a country which is experiencing one of the
highest rates of investment and economic growth. China have
great aspirations and realistic measures to ensure that one
of the main pillars of the global economy. Particularly noteworthy,
however, is not the economy, and the political system
of this country, which is currently facing many problems and social
difficulties, which in the future could seriously threaten the security
of China. The article is to present the characteristics of China's
political system and to analyze the mechanisms of its functioning.
This will allow you to evaluate this system and presenting a few
predictions for further developments in the country.
Keywords: China, political system, state power.
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Chińska Republika Ludowa, jest krajem socjalistycznym, które
odgrywa znaczącą rolę w gospodarce światowej. Państwo to ma
wielkie aspiracje i realne środki do tego, by stanowić jeden
z głównych filarów globalnej gospodarki. Na szczególną uwagę
zasługuje jednak sam system polityczny tego państwa, który znajduje
się obecnie w dobie ewolucyjnych zmian, które mogą w kluczowy
sposób wpłynąć na charakter i funkcjonowanie tego państwa.
Ze względu na treści dotyczące omawianego tematu oraz
ze względu na przedmiot badań, celem niniejszego opracowania jest
przedstawienie charakterystyki systemu politycznego Chin,
przeanalizowanie mechanizmów jego funkcjonowania, dokonanie
oceny tego systemu oraz próba prognozy ewentualnych zmian.
Cel ten daje podstawę do sformułowania głównego problemu
badawczego, który ma postać następującego pytania: Czym
charakteryzuje się system polityczny Chin?
Problem ten implikuje następujące problemy szczegółowe:
1) Jakie wydarzenia wpłynęły na obecny kształt systemu
politycznego Chin?
2) Jakie organy sprawują władzę w systemie politycznym Chin?
3) Jak specjaliści oceniają system polityczny Chin?
4) Jaka jest prognoza przyszłych zmian w systemie politycznym
Chin?
Odpowiedzi na powyższe pytania pozwolą na przedstawienie
pełnej charakterystyki systemu politycznego Chińskiej Republiki
Ludowej wraz z jego oceną i prognozą ewentualnych zmian.
Dużo pisze się o obecnym systemie politycznym Chin, przede
wszystkim w kontekście braku zdecydowanych reform, idących
w
kierunku
wprowadzenia
systemu
demokratycznego.
W przeciwieństwie do krajów Europy Środkowo – Wschodniej
i części byłych republik radzieckich, w tym Federacji Rosyjskiej,
Chiny nie zdecydowały się na zaprowadzenie demokracji. Podjęte
w 1978 roku reformy systemowe nie przewidywały ustanowienia
takiego ustroju, a ich celem w żadnym razie nie miało być
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zbudowanie
państwa
o
zachodnim
modelu
demokracji.
W konsekwencji, reformy polityczne w Chinach nigdy nie dorównały
swoją dynamiką przemianom gospodarczym. Na tym polega główna
różnica między azjatycką a eurazjatycką drogą transformacji. Według
Deng Xiaopinga – głównego ideologa reform – filozofia "polityki
otwartych drzwi" i liberalizacji gospodarki nie kłóciła się
z utrzymaniem ideologicznej platformy związanej z czterema
pryncypiami: przywódczą rolą partii; dyktaturą proletariatu;
socjalistyczną
drogą;
myślą
marksistowską,
leninowską,
1
maoistowską .
W latach 1966-1976 wybuchła w Chinach, tzw. rewolucja
kulturalna, która miała przynieść radykalne zmiany w sferze
politycznej i społecznej. Bodźcem do rozpoczęcia tych zmian,
a także początkiem wielkiej transformacji Chińskiej Republiki
Ludowej była śmierć przewodniczącego Mao Zedonga. Następca
i nowy przywódca – Deng Xiaoping –zapoczątkował proces przemian
systemu politycznego, gospodarczego i społecznego Chin, który
nazwano „rewolucją chińską”, a jego samego nazwano „Naczelnym
Architektem”. Reformy te miały na celu, między innymi: przeniesienie
władzy z kultury elitarnej na masową, zdecentralizowanie
zarządzania gospodarką i stworzenie systemu socjalistycznej
gospodarki rynkowej. Deng Xiaoping uważał, że nie należy myśleć,
że gospodarka planowa oznacza socjalizm, a gospodarka rynkowa –
kapitalizm, a rynek również może służyć socjalizmowi.
Reformy polityczne i gospodarcze, mimo, że zaczęły się w tym
samym czasie, to ich implikacje znacznie się różnią.
Jak powszechnie wiadomo w dziedzinie gospodarki i ekonomii
w Chinach odnotowuje się jeden z najwyższych wskaźników
inwestycji i wzrostu gospodarczego. Jednak system polityczny tego
państwa zmaga się z wieloma problemami i trudnościami
1

I.G. Cook, G. Murray, China's Third Revolution: Tensions in the Transition towards a Post-communist
China, Curzon 2001, s. 19.
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społecznymi. Chodzi tu w głównej mierze o wciąż pogłębiające się
różnice w poziomie życia między ludnością wiejską a miejską oraz
między wschodnimi a zachodnimi Chinami. Problem stanowi również
nieudolny system opieki zdrowotnej, jak również, biurokracja,
korupcja, czy uciążliwa i wciąż stosowana cenzura w mediach i życiu
codziennym.
Wei-Wei Zhang uważa, że ograniczony poziom reform
politycznych wynika z pięciu wzajemnie powiązanych ze sobą
powodów: po pierwsze, nie ma zgody co do redefinicji roli partii
w chińskich strukturach politycznych; po drugie, reforma musi
się wiązać ze zmianami w systemie kadrowym partii i nomenklaturze,
a zatem z naruszeniem ich interesów; po trzecie, reforma będzie
miała doraźny wpływ na poziom życia milionów ludzi zatrudnionych
w aparacie władzy; po czwarte, reforma wiązałaby się z likwidacją
uprzywilejowanej pozycji w gospodarce wielu działaczy partyjnych;
po piąte, nie ma w historii przypadku, na którym można
się wzorować, gdzie z powodzeniem przeprowadzono reformy
polityczne w tak dużym kraju2.
Zmiany jakie wprowadza się w Chinach w sferze systemu
politycznego wciąż opierają się na tym samym mechanizmie i nie
wnoszą nic nowego, co zmieniłoby życie obywateli na lepsze.
Dokonuje się pewnych reform, które mają być usprawnieniem
w funkcjonowaniu państwa i zagwarantować swobody obywatelskie,
jednak w rzeczywistości podstawa organizacyjna i istota systemu
politycznego Chin wciąż pozostaje ta sama.
System polityczny Chin opiera się na konstytucji z 1982 roku,
która składa się z preambuły i czterech rozdziałów, z 138 artykułami
dotyczącymi podstawowych praw i obowiązków obywateli, organów
państwowych, godła państwowego oraz stolicy3. Konstytucja
2

Wei-Wei Zhang, Transforming China: economic reform and its political implications, Macmillan 2000,
s. 154.
3
M. Żmigrodzki, Encyklopedia politologii, t. II, Ustroje państwowe, Wyd. Zakamycze, Kraków 2000,
s. 68 – 69.
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wskazuje na zakres obowiązków i uprawnień władzy ustawodawczej,
wykonawczej i sądowniczej.
Do najważniejszych założeń systemu politycznego państwa
należą zasady dotyczące: suwerenności narodu, demokratycznego
centralizmu, prawa i obowiązku pracy (każdy obywatel musi
pracować, w ten sposób przyczyniając się do budowy lepszego
państwa socjalistycznego) oraz pokojowej i multilateralnej polityki
zagranicznej4.
W artykule 2 Konstytucji Chin czytamy: „cała władza w Chińskiej
Republice Ludowej należy do ludu”5, który sprawuje ją za
pośrednictwem Ogólnokrajowego Zgromadzenia Przedstawicieli
Ludowych, które wraz z Radą Państwową i Przewodniczącym pełni
rolę jednoizbowego parlamentu. Członkowie OZPL wybierani są na
pięcioletnią kadencję i spotykają się raz do roku na dwutygodniowe
sesje. Organ ten ma uprawnienia dotyczące: wnoszenia poprawek
do konstytucji, wybierania prezydenta, wybierania i odwoływanie
premiera Rady Państwowej, wybierania prezesa Najwyższego Sądu
Ludowego i prokuratury, opracowywania i zatwierdzania narodowych
planów ekonomicznych oraz budżetu, decydowania w kwestii
wypowiadania wojny i zawierania pokoju6. Organem pracującym
w trybie stałym i odpowiedzialnym przed OZPL jest Stały Komitet
OZPL, który stanowi najwyższy organ władzy państwowej. Wykonuje
on szereg zadań legislacyjnych, nominacyjnych i kontrolnych
zapisanych w Konstytucji państwa.
OZPL reprezentuje lud, ale tylko w teorii, w rzeczywistości
o kierunkach działania i rozwoju decyduje Stały Komitet
Komunistycznej Partii Chin, która jest partią rządzącą od 1949 roku.
SK KPCH sprawuje jedyną i wyłączną polityczną władzę, tłumi
i zakazuje działania opozycji. Działanie takie jest jednocześnie
4
Por. M. Pietrasiak, Fenomen Chin. Wybrane problemy polityki wewnętrznej i zagranicznej Chińskiej
Republiki Ludowej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 11.
5
P. Kaczorowski, Nauka o państwie, Wyd. SGH w Warszawie – Oficyna wydawnicza, Warszawa 2006,
s. 310.
6
Por. M. Pietrasiak, Fenomen Chin...., op. cit. , s. 15.
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sprzeczne z programem ugrupowania, który zmienił się dość
znacząco, między innymi w kierunku porzucenia zasady centralnego
planowania gospodarki krajowej.
Poza Komunistyczną Partią Chin, istnieje osiem partii
nazywanych mianem demokratyczne, są to:
- Rewolucyjny Komitet – Kuomintangu,
- Chińska Liga Demokratyczna,
- Chińskie
Demokratyczne
Stowarzyszenie
Odbudowy
Narodowej,
- Chińskie Stowarzyszenie Popierania i Rozwoju Demokracji,
- Chińska Demokratyczna Partia Chłopsko-Robotnicza,
- Chińska Partia Dążenia do Sprawiedliwości,
- Stowarzyszenie „3 Września”,
- Tajwańska Liga Samorządu Demokratycznego7.
Partie te mogą prowadzić polityczne konsultacje z KPCH
i teoretycznie wpływać na rządy w kraju. Jednak istnienie tych partii
to tylko utrzymanie pozorów pluralizmu politycznego. Niepodważalną
rolę w państwie sprawuje jedynie KPCH.
Najwyższym organem wykonawczym administracji państwowej
w Chinach jest Rada Państwa, nazywana również Centralnym
Ludowym Rządem Chińskiej Republiki Ludowej. RP składa
się z premiera, wicepremierów, ministrów na czele ministerstw
i komisji, sekretarza generalnego oraz generalnego rewidenta
księgowego. Premier ponosi odpowiedzialność przed Stałym
Komitetem OZPL, ale ma prawo sugerować SK propozycję
zatwierdzania lub usuwania ministrów i szefów partii. Ponad
to wszelkie nowe przepisy, zanim wejdą w życie, muszą być przez
niego zatwierdzone8.
Jak pisze P. Kaczorowski: „nie ma korespondencji między
organami Rady Państwa a OPZL. OPZL można opisać, jako organ
państwa pierwszego stopnia, a Radę, jako organ drugiego stopnia
7
Por. E. Kajdański, Chiny. Leksykon. Historia, gospodarka, kultura, Wyd. Książka i wiedza, Warszawa
2011.
8
Por. M. Pietrasiak, Fenomen Chin..., op. Cit., s. 30.
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(…). Rada jest odpowiedzialna wobec parlamentu i ma składać
OPZL coroczne raporty”9.
Jednostkami podległymi RP są m.in.: organy makrokontroli,
organy bezpieczeństwa, spraw wewnętrznych i zagranicznych,
Ministerstwa Edukacji, Kultury Nauki, biura administracyjne
i państwowe.
Głową państwa i jej reprezentantem jest Przewodniczący
CHRL, wybierany na pięć lat i maksymalnie na dwie kadencje.
Kandydaci to osoby z czynnym prawem wyborczym i ukończonym
45-tym rokiem życia, proponowani są przez OPZL. Przewodniczący
wykonuje funkcje związane z nadawaniem ustawom mocy prawnej,
reprezentowaniem
państwa
na
arenie
międzynarodowej,
ratyfikowanie umów międzynarodowych. Głowa państwa podpisuje
uchwały, ale nie ma prawa do ich zmiany, czy wetowania. Sprawuje
typową rolę reprezentacyjną.
Władzę sądowniczą sprawuje Najwyższy Sąd Ludowy, a także
sądy ludowe, sądy wojskowe i specjalne. Przewodniczący
Najwyższego Sądu Ludowego jest wybierany przez OZPL. Sprawuje
on swoją funkcję przez okres nie dłuższy niż pięć lat. Najwyższy Sąd
Ludowy wykonuje zadania związane z: wydawaniem wyroków
w sprawach najwyższej wagi państwowej, sprawowaniem nadzoru
nad sądami niższych szczebli, interpretacją prawa.
Na uwagę zasługuje sprawiedliwość i niezawisłość sądu
chińskiego. Często zarzuca się tym organom nadużycia i skupianie
się na sprawach mniejszej wagi, z jednoczesnym bagatelizowaniem
spraw ważnych z punktu widzenia funkcjonowania państwa.
Coraz częściej w chińskich sądach odbywają się sprawy
przeciwko urzędnikom i organom administracji rządowej. Wciąż
jednak sądy te skuteczne hamują próby wykazania się opozycji.
Wszelkie nieposłuszeństwo wobec partii rządzącej jest surowo

9

P. Kaczorowski, Nauka o państwie…, op. cit., 2006, s. 311.
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karane. Brak też swobody zgromadzeń, wolności słowa, wypowiedzi,
wszelkie tego typu ruchy są potępiane i dotkliwie karane.
Najwyższa Prokuratura Ludowa to najważniejszy organ
państwowy do nadzoru nad przestrzeganiem prawa. Jest on również
najwyższym organem ścigania, odpowiedzialnym przed Stałym
Komitetem OZPL. Do głównych zadań tego organu należy: kontrola
organów sądowych, decydowanie w sprawie największych
przestępstw w państwie, jak również kontrola i przeciwdziałanie
marnotrawieniu pieniędzy państwowych.
Jak każdy system polityczny, również system polityczny Chin
stanowi przedmiot krytyki. Przeciwnicy chińskiego systemu
politycznego oskarżają państwo o totalitaryzm. Krytykują
jednopartyjność, która w negatywny sposób wpływa na niemal
wszystkie aspekty życia zarówno politycznego, jak i społecznego.
W przypadku, gdy państwo kontroluje każdą dziedzinę życia
człowieka – politykę, gospodarkę, handel, kulturę – nie ma
możliwości na wprowadzenie demokracji. Elity tego kraju czerpiąc
profity z zajmowanych stanowisk, nie chcą dopuścić nikogo
do władzy. Społeczeństwo Chin nie ma możliwości wpływania
na sytuację w kraju. Głównym i jedynym decydentem
jest Komunistyczna Partia Chin, która nie dopuszcza do władzy
innych partii, które być może miałyby do zaoferowania ciekawe
programy wyborcze. Ponad to parlament chiński składa się głównie
z członków partii rządzącej, co również blokuje wprowadzenie
demokracji w państwie.
Według zwolenników, nowy system polityczny pozwolił
na wprowadzanie instytucjonalnych regulacji zaczerpniętych
z różnych ustrojów politycznych i społeczno-gospodarczych. Rząd
natomiast zawsze poszukiwał równowagi między kontrolą władzy
a wolnością, rządzeniem a polityczną aktywnością, państwem
a społeczeństwem, kontrolą partii a aktywnością rządu, jak i między
instytucjonalnymi żądaniami i oczekiwaniami a utrzymaniem
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jednopartyjnego systemu autorytarnego. Panuje także opinia,
że to specyficzny model autorytaryzmu odpowiedzialny jest w dużej
mierze za rozwój gospodarczy Chin. Innymi słowy, nie byłoby
możliwości skutecznego powiązania reform systemowych z polityką
rozwojową (niezbędnego warunku dla szybkiego rozwoju państw
transformacji) gdyby nie chiński oświecony autorytaryzm10.
Pojawiają się również opinie dotyczące tego, iż wszelkiego
rodzaju nadużycia rządu nie występują, a organy sprawujące władzę
są postrzegane jeszcze przez pryzmat poprzedniej epoki. Wielu
twierdzi, ze obywatelom Chin nigdy nie żyło się lepiej, a system
polityczny jest zgodny z zasadami i wartościami tego państwa11.
Władza sprawowana przez Komunistyczną Partię Chin uważana jest
za skuteczniejszą i lepszą od rządów w wielu krajach rozwijających
się.
Sami chińczycy określają swój ustrój mianem demokracji
kolektywnej bądź chińskiej. Koncepcję demokracji kolektywnej
stworzono na bazie negacji demokracji zachodniej. Neomarksiści silna grupa wśród ludzi nauki ChRL - uważają, że zachodnia
demokracja to "mechanizm konkurencji pozwalający burżuazji
wykorzystywać klasę robotniczą"12.
System polityczny Chińskiej Republiki Ludowej znajduje
się w dobie ewolucyjnych zmian. W sferze ekonomicznej postępują
one w bardzo szybkim tempie i można przypuszczać, iż kierunek
tych zmian, przyniesie pozytywne skutki. Natomiast w kwestii
politycznej zmiany te wprowadzane są niechętnie, z dużym
dystansem i nieśmiałością. Sytuacja w państwie chińskim jest dość
niespokojna i w przypadku zaniechania działań związanych ze
zmianą systemu politycznego, może implikować groźne następstwa
w przyszłości.
10

A. Bolesta, Ustrój polityczny Chin, "Dziś", nr 11, 2004, s. 2.
K. Gawlikowski, Azja wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Przemiany polityczne i społeczne,
Wyd. Trio, Warszawa 2004, s. 11.
12
Ch. Shi, Collective democracy: Political and Legat Reform in China, Chinese University Press 1999,
s. 24.
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W tym miejscu można pokusić się o prognozę dotyczącą
dalszego kierunku rozwoju sytuacji w Chinach. Pierwsza droga
to sytuacja, w której liberalizacja gospodarki i rozwój gospodarczy
doprowadzają do stopniowych, powolnych, ale korzystnych zmian
w systemie politycznym tego państwa. Druga opcja zakłada,
że utrzyma się dynamiczny rozwój gospodarczy, przy jednoczesnym
wzroście nacjonalistycznych wartości i założeń. Najgorsza, trzecia
droga, prowadzi Chiny i jej gospodarkę do upadku, ze względu na
brak spójności i zachwianie systemu politycznego.
Chiny wchodzą w nowy etap rządów jako państwo wielu
kontrastów. Nadal nierozwiązane są poważne problemy społeczne,
których
potencjał
partia
próbuje
umiejętnie
kanalizować
i wykorzystywać dla uzasadnienia utrzymania przez nią władzy. Mają
one odniesienie do sytuacji bytowej znacznej części społeczeństwa.
Ponadto wyrazem wzrostu jego świadomości przykładowo w sferze
ekologicznej jest fakt, iż od 2000 roku o blisko 30% zwiększyła
się liczba protestów społecznych związanych z zanieczyszczeniem
i brakiem ochrony środowiska naturalnego. Odrębnym problemem,
z którym przyjdzie się zmierzyć kolejnym generacjom przywódców,
będzie kwestia nacjonalizmu, który mimo że w przypadku Chin
ma ewidentnie reakcyjny charakter i wydaje się być kontrolowany,
a zarazem sterowany przez władze, to jednak wraz z kolejnym
etapem rozwoju tego państwa może stać się w większym stopniu
kłopotliwym problemem dla władz niż wyłącznie ich politycznym
instrumentem13.
Spory o przyszłość kraju pojawiają się również w kwestii
dotyczącej organu, który będzie w przyszłości sprawował najwyższą
władzę w Chinach. Z jednej strony uważa się, że Komunistyczna
Partia Chin jeszcze przez długi czas będzie rządziła totalitarnym
krajem i skutecznie tłumiła wszelkiego rodzaju zamieszki, utrzymując
13

M. Kostrzewa, Polityka piątej i szóstej generacji przywódców chińskich. Kontynuacja czy zmiany
systemowe? Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace” Szkoła Główna
Handlowa, nr 4, 2012, s.106.
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swoją pozycję. Inni twierdzą, że kryzys w kraju będzie się pogłębiał,
a komuniści stracą nad nim kontrole, w wyniku, czego upadną rządy
KPCH. Najbardziej optymistycznym scenariuszem jest ten,
zakładający, że władzę obejmą ugrupowania, które zapanują nad
chaosem, a w państwie wprowadzona zostanie demokracja.
A. Bolesta w swoim artykule Ustrój polityczny Chin pisze:
„wprowadzenie w ChRL modelu zachodniej demokracji, z pełnymi
prawami jednostki i przysługującymi jej wolnościami, jest tylko
kwestią czasu. Wynika to ze specyfiki i mentalności chińskiego
społeczeństwa, a także z postępującej liberalizacji wielu dziedzin
życia. Mimo opinii Friedricha Hayeka, że demokracja nie jest
jedynym ustrojem, który może chronić wolności osobiste, należy
podkreślić, że im bardziej zaawansowane będą reformy rynkowe,
tym większe będą demokratyczne aspiracje społeczeństwa
chińskiego. O ile oświecony autorytaryzm jest dobrym środowiskiem
dla intensywnych przemian ustrojowych w zakresie gospodarki, o tyle
osiągnięcie pewnego pułapu cywilizacyjnego będzie się wiązało
z chęcią pozyskania nowych - tym razem niematerialnych - dóbr.
Pytanie, które przed nami stoi, to nie "czy", ale "kiedy" to nastąpi”14.
W ocenie Z. Brzezińskiego jest mniej prawdopodobne,
aby niezadowolenie społeczne w Chinach wywoływało oddolne
tendencje do demokratyzacji systemu, a bardziej prawdopodobne,
że będzie znajdowało ujście przez protesty społeczne lub wzrost
nacjonalistycznych postaw. Kolejne ekipy władz są bardziej
świadome od swych poprzedników istoty tego zagrożenia i są na nie
przygotowane. Paradoksem chińskiej przyszłości jest to,
że potencjalna ewolucja systemu i dalsza absorpcja wybranych
elementów demokracji zachodnich może mieć miejsce w trakcie
silnego, lecz asertywnego kierownictwa państwa, które będzie
w stanie ostrożnie sterować oddolną presją społeczną w kierunku
większego udziału społeczeństwa w sprawowaniu rządów. Chińscy
14
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planiści identyfikują pięć głównych obszarów, które ich zdaniem
posiadają potencjał zagrożeń dla stabilności wewnętrznej:
dysproporcje społeczne na tle ekonomicznym, protesty miejskie,
korupcja, bezrobocie oraz utrata zaufania społecznego15.
Ciężko przewidzieć dalsze scenariusze rozwoju, przyszłość
pokaże, jak dalej rozwinie się sytuacja. Wszystkie przestawione
powyżej scenariusze rozwoju sytuacji są równie prawdopodobne
i potwierdzają je argumenty poparte doświadczeniami innych państw.
Należy jednak pamiętać, że Chiny potrafią być nieprzewidywalne.
Jeszcze do niedawna w Europie uważano ten kraj i jego
społeczeństwo, za zaciemnione, zacofane i niezdolne do postępu.
Zakładano, że Chiny się nigdy nie zmienią. Mimo to Deng Xiaoping
zrobił coś, co uważano niegdyś za niemożliwe – połączył komunizm
z kapitalizmem.
Kończąc rozważania dotyczące systemu politycznego Chin
można wysunąć następującą tezę: nieważne, czy system polityczny
Chin nazywany jest komunistycznym czy kapitalistycznym, ważne
żeby był skuteczny i dążył w dobrym kierunku, bo jak uważał
Deng Xiaoping : nieważne, czy kot jest czarny, czy biały. Ważne, aby
łowił myszy.
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