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Wstęp
Niniejsza publikacja związana jest z konferencją naukową, która
odbyła się przy pomocy platformy Microsoft Teams w dniu 14 listopada
2020. Organizatorami konferencji były: Wyższa Szkoła HumanistycznoEkonomiczna im. Jana Zamojskiego z siedzibą w Zamościu, Katedra Prawa
Administracyjnego i Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie oraz Think Tank Nauk Administracyjnych.
W konferencji wzięło udział szereg osób z kilku ośrodków
naukowych. Referaty wygłosili m.in. pracownicy HumanistycznoEkonomiczna im. Jana Zamojskiego z siedzibą w Zamościu (Dr Agnieszka
Stolarska, Dr Magdalena Kuranc-Szymczak, Dr Przemysław Zarzycki), Dr
hab. Eugeniusz Moczuk, prof. Politechniki Rzeszowskiej, Dr Maciej
Kijowski z Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach i
wiele innych osób. W obradach uczestniczyli teoretycy i praktycy,
działający na obszarach związanych z konferencją – jak również szerokie
grono studentek i studentów.
Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które wsparły pomysł
zorganizowania konferencji naukowej i osobom, które nadesłały swoje
artykuły naukowe. Zapraszam również do brania udziału w kolejnych
projektach naukowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im.
Jana Zamojskiego z siedzibą w Zamościu.
Dr Małgorzata Szreniawska
Rektor WSHE
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Natalia Bil – Młodzież w profilaktyce uzależnień
Młodzież jest uważana za wymagającego odbiorcę, który
potrzebuje specjalnego podejścia. Dorośli mają poważne wyzwanie
wychowując młodych, dlatego też muszą pamiętać aby ich słuchać, a nie
tylko mówić i nakazywać. Z taką właśnie myślą już w 2005 r. powstał
Program Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”.
Z badań z 2014 roku wynika, że na 5.265 badanych uczniów tylko
342 rodziców bardzo często rozmawia na tematy dotyczące uzależnień,
1063 – rozmawia często, a ponad 2.500 praktycznie nie porusza tego
tematu. W szkołach sytuacja jest nieco lepsza, ponieważ 40,7% nauczycieli
rozmawia rzadko. Jednak współczynnik nauczycieli, którzy nie poruszają
tego tematu to 30%1.
PaT to głos młodzieży w profilaktyce uzależnień, która inspiruje
swoich rówieśników do rozmowy na temat uzależnień poprzez sztukę.
Pisząc, a następnie realizując dopracowane scenariusze teatralne czy
filmowe, promują modę na życie wolne od uzależnień. Wzmacniają własną
postawę wobec zagrożeń związanych ze zjawiskami patologii społecznej i
jednocześnie przekazują ważny komunikat rówieśnikom. Tak atrakcyjna
forma przekazu nieraz porusza emocje, ale także ma szansę prowokować
do poważnej dyskusji na ten temat. Cała siła leży właśnie w rówieśniczym
zespole, która spędza przyjemnie czas bez alkoholu, narkotyków,
dopalaczy i przemocy. W programie znajdzie miejsce każdy, komu jest
bliska myśl humanistyczna. Oczywiście w sekcjach formalnych
otrzymywano wsparcie od pedagogów, opiekunów grup, koordynatorów
PaTu, samorządowców jak samych policjantów.
Działania obejmowały paru adresatów jakimi była młodzież,
rodzice, liderzy, nauczyciele i policjanci. Pierwsze kategorie skierowane
były do uczniów szkół ponad ponadpodstawowych oraz ich rodziców.
Liderzy czynnie uczęszczali na szkolenia m.in. z zrządzania grupą
rówieśniczą, które finansował rządowy program ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” (MSW).
Szkolenia eksperckie finansowane z programu „Bezpieczna i przyjazna
szkoła” (MEN), które organizowane były w porozumieniu z Ministrem
Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty oraz Komendą Wojewódzką
Policji, przechodzili nauczyciele, animatorzy oraz policjanci.

1

G. Jach, Ogólnopolski Głos Profilaktyki, Warszawa 2014, s. 46.
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Z zestawienia badań przeprowadzonych w 2014 roku przez
program wynika, że dostęp do narkotyków w szkole jest na poziomie
25,7%. Natomiast dostępność do środków odurzających to 22,7%. Miasta,
które brały udział w projekcie różniły się od siebie wskaźnikiem
demograficznym. Odnosząc się do badania „Czy kiedykolwiek miałeś
bezpośredni kontakt z narkotykiem?” na 5264 badanych uczniów 1353
przyznaje się do kontaktu z narkotykami. W tym 537 uczniów zaznaczyło
odpowiedź „zdarzyło mi się kilka razy”. Badania te zostały
przeprowadzone przez program PaT, które pokrywają się z wynikami
badań pogłębionych prowadzonych przez Instytut Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie. Wynika z nich, że aż 15% polskich 15-latków sięga po
środki odurzające, a wśród 17-latków odsetek wynosi aż 23%2.
Program PaT wydawał materiały informacyjne dostępne na stronie
internetowej programu oraz w formie pisanej (gazety „PaTrz!”,
„PaTosfera”, „Przystankowicz”) i radiowej (internetowe Radio TRAP czyli
„Telewizyjno-Radiowa Antena Profilaktyczna” nadająca na fali
profilaktyki).
Certyfikat „Wspiera nas PaT” przyznawany od 2009 roku przez
Impresariat programu najciekawszym projektom profilaktycznym w kraju.
Warunkiem otrzymania tego Certyfikatu to realizacja przedsięwzięcia o
charakterze profilaktycznym z wykorzystaniem sztuki. Działanie
przeprowadzone z bezpośrednim/pośrednim udziałem Policji3.
Poza lokalnymi działaniami w pojedynczych miastach, były także
takie, które obejmowały teren województwa jak i całej Polski. Wtedy
młodzież PaT gromadziła się i tworzyła większe wydarzenia. Do takich
wydarzeń można zaliczyć „Ogólnopolskie Przystanki PaT”, które
organizowane są co roku. Przez 5 dni młodzież odbywa warsztaty
artystyczne prowadzone przez zawodowych instruktorów z Polski,
Brazylii, Kuby, Izraela, Rosji, Niemiec oraz Słowacji. Finał Akcji polega
na prezentowaniu nabytych zdolności przed zaproszonymi gośćmi,
mediami i lokalną społecznością oraz utworzenie „PaTosfery”, która ma na
celu promowanie społeczności PaT w centrum miast oraz zapraszanie
lokalnych mieszkańców do udziału. Wydarzenie w ciągu paru lat
odwiedzili obserwatorzy z Niemiec, Litwy, Iranu, Wielkiej Brytanii,
Portugalii, Dani, Węgier, polscy artyści oraz Pierwsza Dama RP Anna
Komorowska. Do tych mniejszych wydarzeń organizowanych w
PaTowskich miastach można uznać „Ogólnopolski Głos Profilaktyki”,
2
3

G. Jach, Ogólnopolski Głos Profilaktyki, Warszawa 2014, s. 44.
G. Jach, Ogólnopolski Głos Profilaktyki, Warszawa 2014, s. 16.
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który był organizowany w dzień dziecka od 2012 roku. Po paru godzinach
wspólnie spędzonego czasu o ustalonej godzinie wszystkie grupy rozsiane
po całej Polsce wykonały tzw. Zryw Wolnych Serc (wybijanie przez 60
sekund rytmu serca).
W ciągu roku przewidywano także różnorodne konkursy, w którym
znalazł się jeden o nazwie „Uczymy się PaTrzeć”, którego celem było
odnajdywanie dramaturgów oraz zachęcanie ich do tworzenia ciekawych
scenariuszy o tematyce edukacyjno-profilaktycznej.
Działania moim zdaniem podjęte miały o wiele lepszy odzew ze
strony młodzieży niżeli jakieś ulotki czy rozmowy z samymi pedagogami.
Widziałam to na własne oczy chociażby gdy w 2014 roku pojechałam ze
swoją grupą do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w
Podgłębokiem. Mimo, że tamtym razem spektakl nie do końca się udał tak
jak chcieliśmy to właśnie ta sytuacja rozwiała sztywną atmosferę i
przeprowadziliśmy długie rozmowy z dziewczynami z ośrodka na temat
związany ze spektaklem. Właśnie to wydarzenie jeszcze bardziej
utwierdziło mnie w przekonaniu jakie zostało napisane w raporcie:
„Prowadzona lub organizowana przez szkoły profilaktyka w zakresie
narkotyków – spotkania, wykłady, prelekcje, itp. wydaje się w
przeważającej większości chybiona. Spotyka się z brakiem zainteresowania
i lekceważeniem, wywołuje znudzenie i irytację.
Nie jest to skutek braku zainteresowania tematem, bo to
zainteresowanie istnieje, ale problem formy, języka i przesłania oraz
przestrzeganej przez młodzież kompetencji i rzetelności osób prowadzących
zajęcia profilaktyczne” 4.

4

Z. Mak., T. Kowalewicz, Raport z badań „Młodzież a narkotyki”, Program badań
jakościowych zrealizowany na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania
Narkomanii, Warszawa, marzec 2009, s. 70.
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Źródło: „Jak oceniasz na skali od 1 do 10 skuteczność każdej z
wymienionych form przeciwdziałania narkomanii? N=5265, PaT
„Ogólnopolski Głos Profilaktyki” insp. Grzegorz Jach, Warszawa 2014
Można przypisać wolontariatowi parę osiągnieć takich jak wpisanie
do Banku Dobrych Praktyk, tytuł LIDERA rządowego programu
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem
Bezpieczniej” (MSW), przystąpienie do Europejskiej Kampanii w sprawie
Narkotyków, ustanowienie rekordu w zbiorowym czytaniu Konwencji o
Prawach Dziecka5.
Program Profilaktyka a Ty, który założył insp. Grzegorz Jach
okazał się bardzo pomocny dla wielu ludzi. Nie tylko młodzieży, ale też
rodziców czy nauczycieli. Dorośli uczyli się jak rozmawiać z tzw.
„trudnym pokoleniem” o ciężkich tematach. Młodzież pokazała, że też chce
się wypowiedzieć i dostali niesamowitą szansę. Po 2016 roku program
niestety zaczął zanikać. Wszelkie mocne fundamenty zaczęły się kruszyć.
Teraz pozostały tylko piękne wspomnienia na myśl których znowu łza się
pokazuje w oku. Sama osobiście nauczyłam się wielu rzeczy jako uczestnik
programu, Lider własnej grupy jak i Lider Wojewódzki. Jestem pewna, że
5

G. Jach, Ogólnopolski Głos Profilaktyki, Warszawa 2014, s. 30.
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wiedza poznana w programie na pewno mi się przyda i nie pójdzie w
zapomnienie. Tak samo jak istnienie programu.
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Karol Dąbrowski – Społeczeństwo – bezpieczeństwo – administracja:
wzajemne relacje na przykładzie obywatelskich interwencji w sprawie
naruszania przepisów prawa budowlanego
Nie bez powodu odwróciłem kolejność triady zaproponowanej
przez
organizatorów
Ogólnopolskiej
Konferencji
Naukowej
„Administracja, Bezpieczeństwo, Społeczeństwo”, ponieważ wszystko
zaczyna się od społeczeństwa, które swoim zachowaniem zbiorowym lub
jednostkowym odnosi się do bezpieczeństwa: przestrzegając go albo
naruszając; kończy się zaś na administracji, która na zachowania obywateli
albo reaguje albo nie.
Bezpieczeństwo publiczne – w przeciwieństwie do porządku
publicznego – pozostaje sferą kontynuowaną przez normy prawne. Jest to
sfera znormatywizowana, gdy porządek publiczny obejmuje normy
pozaprawne, innymi słowy normy niepisane, stanowiąc pewien stan
faktyczny. W prawie zawsze dochodzi do kolizji między dyspozycją
zaprojektowaną przez legislatora lub utrwaloną przez tradycję a
zachowaniami społecznymi. Zasadą winno być jednak, by zachowania
społeczne nie zagrażały bezpieczeństwu różnego rodzaju podmiotów i
obiektów (materialnych i niematerialnych), i aby administracja publiczna
nie pozostawała wobec takowych zachowań bierna. Oczywiście w trakcie
każdych robót budowlanych zdarzają się sytuacje naruszające reguły
bezpieczeństwa. Problem pojawia się, gdy elementarne zasady
bezpieczeństwa łamane są w sposób ewidentny. Warto również zastanowić
się nad możliwościami interpretacji zachowania organu administracyjnego,
biorąc pod uwagę jedno z konferencyjnych propozycji, mianowicie
kontaktów społeczeństwa z administracją.
Chciałbym zatem przywołać dwa przykłady z mojej działalności
społecznej, gdy w 2020 roku podjąłem interwencje obywatelskie w sprawie
prowadzenia robót budowlanych niezgodnie z przepisami prawa
budowlanego1 na terenie Lublina na dwóch nieruchomościach położonych
w dzielnicach Węglin Północny i Konstantynów. Po konsultacji z
organizacjami społecznymi i lokalnymi liderami, gdy interesariusze żywili
obawy przed podjęciem interwencji, skierowałem – jako zwykły
mieszkaniec Lublina – pisemne wnioski do Powiatowego Inspektoratu
Budowlanego m. Lublin o wszczęcie postępowań kontrolnych w stosunku
prowadzonych inwestycji.
1

Por. ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
1333.
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W obu przypadkach osoby odpowiedzialne za prowadzenie robót
budowlanych nie zabezpieczały placów budów (pozostawiając otwartą
przestrzeń umożliwiającą dostęp dowolnej osoby, młodzieży i dzieci, jak i
osób spożywających alkohol), nie ustawiły tablic informacyjnych lub
wystawiły tablice puste (a zatem nie spełniające wymogów przepisanych
prawem), pozostawiały na terenie budowy odpady, zagrażające zdrowiu
ludzi, jak i bezpieczeństwu sąsiednich budynków2.
Mimo interwencji roboty były kontynuowane w sposób
naruszający zasady bezpieczeństwa. Na przykład wjazd na teren budowy
pozostawał otwarty, a tablic informacyjnych nie umieszczono. Przykład
Lublina (i zapewne nie tylko Lublina) ukazuje, że: niezabezpieczanie,
nieoznaczanie i zaśmiecanie placów budowy są typowymi problemami
budowlanej codzienności. Dla lokalnych społeczności nie są to jednak
rzeczy błahe.
W procesie tworzenia, nadawania, odbierania komunikatów:
naruszenie prawa budowlanego -> interwencja obywatelska -> reakcja
nadzoru budowlanego zawodzi element władczy. Organ administracyjny
zatrzymuje się w „przeddecyzyjnej” fazie procesu stosowania prawa3. Nie
stosuje prawa w sytuacji oglądu bezpośredniego, unikając dostrzeżenia
stanu faktycznego, do którego ma obowiązek prawo zastosować4.
Nieprzestrzeganie przepisów staje się więc faktem powszechnie znanym5.
Dochodzi też do konfliktu hierarchii wartości: mimo braku społecznego
przyzwolenia na łamanie reguł bezpieczeństwa, takie przyzwolenie istnieje.
Pamiętajmy, że obywatel podejmujący interwencje nie jest stroną
postępowania. Nie jest informowany o sposobie i terminie załatwienia
sprawy; nie może wnieść skargi na bezczynność organu nadzoru
budowlanego6. Nie wie zatem, czy i w jakim zakresie organ administracji
publicznej wykonuje swe obowiązki ustawowe. Może więc odnieść
2

Por. art. 22 pkt 3d, art. 45a ust. 1 pkt 1 oraz art. 45a ust. 1 pkt 3a Prawa
budowlanego.
3
Por. A. Korybski, L. Leszczyński, Stanowienie i stosowanie prawa. Elementy
teorii, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015, s. 137.
4
Por. M. Matczak, Imperium tekstu. Prawo jako postulowanie i urzeczywistnianie
świata możliwego, Scholar, Warszawa 2019, s. 317.
5
Por. M. Gutowski, P. Kardas, Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym
na Konstytucji, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 172.
6
Por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 października 2012 r.,
II OSK 1884/12 oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8
września 2017 r., II SAB/Łd 134/17.
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subiektywne wrażenie o aprobującej postawie organu wobec naruszania
zasad bezpieczeństwa.
Postawa organu może być tłumaczona niewystarczającym czasem,
niedoborem środków finansowych, niedostatkiem personelu, przeciążeniem
obowiązkami biurokratycznymi, czy też brakiem sformalizowanych
możliwości działania administracji, które nie posiada legalnych
instrumentów przymuszenia uczestnika procesu budowlanego do
wykonania działań naprawczych lub wykonania ich w zastępstwie, na koszt
osoby odpowiedzialnej. Wartości składające się na strefę komfortu organu i
imposybilizmu prawnego7 będą więc przeważać, mimo iż z punktu
widzenia zasad państwa prawnego nie są to argumenty prawnie relewantne.
Kończąc chciałbym zwrócić uwagę na wyrok Sądu Okręgowego w
Poznaniu z dnia 6 kwietnia 2016 r. (IV Ka 999/15), ukazujący – w moim
odczuciu – sankcjonowanie patologii robót budowlanych przez władze
publiczne. Wskutek tolerowanego przez uczestników procesu budowlanego
„zamieszania organizacyjnego”, nie można było zdaniem Sądu
jednoznacznie ustalić, kto pełnił funkcję kierownika budowy, a zatem kto
ponosi odpowiedzialność za upadek z wysokości dwóch pracowników.
Wniosek jest więc taki, iż do ekskulpacji wystarcza bałagan w papierach i
na budowie.

7

Por. J. Zajadło, Pojęcie „imposybilizm prawny” a polityczność prawa i
prawoznawstwa, „Państwo i Prawo” 2017, z. 3, s. 17-20.
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Karol Dąbrowski – O tworzeniu, stosowaniu i przestrzeganiu prawa w
ustroju pandemicznym
Pierwotnie temat podjętych rozważań miał być zupełnie inny, a
odnosić się do struktury administracji budowlanej, statusu uczestników
procesu budowlanego i dwóch studiów przypadków z podjętych
interwencji obywatelskich. Po rozmowach z recenzentką referatu
konferencyjnego i organizatorami postanowiłem jednak zmienić układ
treści i w przedłożonym tekście podjąć luźne rozważania na temat stanu
prawa w Polsce po 12 listopada 2015 roku.
Założyłem bowiem – być może dokonując nadinterpretacji – że
ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych1
wprowadzono w Polsce nową formę ustrojową, którą nazywam
pandemizmem2. Ustrój ten wymaga spojrzenia teoretycznego i
wypracowania modelu, który by ukazywał jego elementy składowe oraz
powiązania między nimi. Wpływa on bowiem destrukcyjnie na państwo i
prawo, powodując, że jednostka mimo istnienia w systemie prawnym
określonej normy prawnej ma ograniczone możliwości domagania się
konkretnego zachowania administracji publicznej3.
Od strony konceptualizacyjnej, w obszarze prawoznawstwa, mamy
do czynienia z tworzeniem, stosowaniem, realizowaniem i przestrzeganiem
prawa. W kulturach innojęzycznych będzie się mówić m.in. o zjawiskach
ze sfery law making, application of law, enforcing the law (język
angielski), Rechtsanwendung (język niemiecki), application de la loi (język
francuski), tudzież zgodności zachowania z prawem czy respektowania
prawa. To ostatnie szczególnie w odniesieniu do praw człowieka i
szacunku do prawa jako takiego (ius)4. W tym kontekście nawet zwalczanie
1

Dz.U z 2020 r. poz. 374.
W.D. Hartmann, W. Stock, R. Wang, Corona-Krisenmanagement: Globale
Erfahrungen des Pandemiemanagements mit Bestpraktiken und Corona-Glossar,
BoD, Norderstedt 2020, s. 92.
3
Por. T. Maciejewski, J. Gierszewski, M. Brunka, Z problemów administracji.
Wybrane zagadnienia z administracji publicznej, PWSH Pomerania, Chojnice
2012, s. 29-30.
4
Por. B. Cali, The Authority of International Law: Obedience, Respect, and
Rebuttal, Oxford University Press 2015; J. Raz, Value, Respect, and Attachment,
Cambridge University Press 2001.
2
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terroryzmu musi odbywać się w zgodzie z prawami człowieka5. Jednym z
pojęć pokrewnych, stosowanych w języku polskim, jest wykonywanie
prawa, które „obejmuje w szerokim sensie zarówno realizowanie,
przestrzeganie, jak i stosowanie prawa”6.
Nie zawsze wymienione terminy są tożsame treściowo, szczególnie
gdy będziemy chcieli zaznaczyć „stosowanie” prawa przez obywateli w
sferze prawa karnego, np. w przypadku obywatelskiego zatrzymania. Nie
będzie to – jak się wydaje – ani przestrzeganie prawa (gdyż będzie mieć
szerszy zakres), ani tym bardziej jego realizowanie, ale będzie się mieścić
w anglojęzycznym enforcing the law7. Stosowanie prawa jest bowiem
wieloetapowym procesem decyzyjnym, który odbywa się w strukturach
władzy publicznej i kończy się wydaniem konkretnego i indywidualnego
rozstrzygnięcia opartego na ogólnej i abstrakcyjnej normie prawnej,
interpretowanej na podstawie obowiązujących przepisów prawnych8.
Treścią jednostkowej decyzji „jest kwalifikacja stanu faktycznego z punktu
widzenia kryteriów sformułowanych w jej podstawie normatywnej oraz
ustalenie prawnych konsekwencji tej kwalifikacji”9. Decydent owszem
ustala konsekwencje prawne faktów w oparciu o normy obowiązującego
prawa10. Może jednak dojść do sytuacji, w której będziemy mieli do
czynienia z normą nieobowiązującą. W takim wypadku adresat musi
posiadać instrumenty pozwalające mu na niezastosowanie się do decyzji
podmiotu stosującego prawo.
W procesie stosowania prawa wyróżnić można podmiot stosujący
prawo, aktywność (wiążące ustalenie praw, obowiązków lub stanu
prawnego, wykorzystanie kompetencji do wydania decyzji, wykonywanie
uprawnień i wykonanie ustawowego obowiązku), skutek oraz
wykorzystanie określonej normy prawnej, jako elementu systemu prawa11.
5

T. Parker, Avoiding the Terrorist Trap: Why Respect for Human Rights Is the Key
to Defeating Terrorism, World Scientific, New Jersey 2018.
6
L. Leszczyński, Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy
orzecznictwa, Zakamycze, Kraków 2004, s. 16.
7
A. Bosch, Citizens enforcing the law: The legal and social space for citizen's
arrest, Maklu, Antwerpen 2013, s. 24.
8
A. Korybski, Application of Law as an Object of Study: Key Concepts, Issues and
Research Approaches, „Studia Iuridica Lublinensia” 2015, t. 24, nr 2, s. 13.
9
L. Leszczyński, Zagadnienia teorii stosowania prawa..., s. 15.
10
M. Krawczyk, Zasada aktualności a stosowanie prawa administracyjnego,
Wydawnictwo AT, Kraków 2013, s. 42.
11
Por. J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, PWN, Warszawa 1988, s. 7-9.
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Warto zwrócić uwagę na, będący elementem procesu stosowania prawa,
obowiązek podmiotu wykonania swoich ustawowych obowiązków
zastosowania przepisów prawnych. Stosowanie prawa - o czym pisał na
gruncie prawa podatkowego Ryszard Mastalski – niesie ze sobą dodatkową
wartość, mianowicie możliwość poprawienia wielu, nieraz istotnych
mankamentów, specyficznych dla danej gałęzi prawa, „jakie są
następstwem niewłaściwej polityki, procedury i techniki legislacyjnej”12.
W literaturze używane są ponadto sformułowania „implementacja”
i „urzeczywistnianie” prawa. Pierwsze zaczęło się w polskiej kulturze
odnosić przede wszystkim do prawa unijnego13. Bywa zestawiane z
„transpozycją” prawa14. Nie zapomina się o szerszym znaczeniu
implementacji, gdy dochodzi do wdrożenia (przyjęcia) współtworzonego
lub akceptowanego prawa obcego do własnego porządku prawnego.
Implementacja różni się więc od recepcji prawa. Nie musi następować
bezpośrednio, ale pośrednio – w drodze praktyki administracyjnej i
orzecznictwa sądowego. Niekiedy jednak pod pojęciem implementacji
rozumie się wdrożenie przepisów prawa do praktyki jego stosowania15 albo
wprowadzenie w życie przez inne podmioty niż te, które je wytworzyły16.
Implementacja może być również po prostu stosowaniem prawa, a w
przeciwieństwie do niej transpozycja „prostym wykonaniem” prawa o
technicznym charakterze17. W pełnym tego słowa znaczeniu implementacja

12

R. Mastalski, Tworzenie prawa podatkowego a jego stosowanie, Wolters Kluwer
Polska, Warszawa 2016, s. 97.
13
Szerzej: A. Trubalski, Prawnoustrojowa koncepcja i mechanizmy prawne
implementacji prawa Unii Europejskiej do krajowego systemu prawnego
Rzeczypospolitej Polskiej, rozprawa doktorska, mps, Białystok 2015, s. 75 i nast.
oraz rozdział drugi w: tenże, Prawne aspekty implementacji prawa UE do systemu
prawnego RP, C.H. Beck, Warszawa 2016.
14
M. Domańska, Implementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe, Wolters
Kluwer Polska, Warszawa 2014, s. 43.
15
Por. np. T. Serafin, Implementacja prawa oświatowego w teorii i praktyce
kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami, Aspra-JR, Warszawa 2013
(zwłaszcza rozdział trzeci).
16
„Policy Priorities” 2016, Vol. 22, No. 2,
http://www.ascd.org/publications/newsletters/policypriorities/vol22/num02/toc.aspx [2020.10.13].
17
J. Maśnicki, Koncepcje implementacji prawa pochodnego, „Studia Europejskie”
2015, nr 2, s. 106.
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(prawa unijnego) będzie jednak złożonym procesem obejmującym:
stanowienie, stosowanie i egzekwowanie prawa18.
Trywialnym będzie stwierdzenie, że proces legislacyjny powinien
sprzyjać tworzeniu „dobrego prawa”. Istotne są zarówno jego wymogi
formalne, jak i materialne. Formalne aspekty legislacyjne mogą przecież
być prostą drogą do ustawowego bezprawia, gdy – jak w pruskim
Gesetzstaat – parlament uchwalał przepisy łamiące prawa człowieka
(Polaków w zaborze pruskim), gdyż w skrajnie pozytywistycznym ujęciu
to, co było ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeszy nie mogło być
niesprawiedliwe. Jak pisał Jan Baszkiewicz, równość wobec prawa nie
wykluczała nierówności w brzmieniu ustaw. Mogły więc one „nierówno
traktować fabrykanta i robotnika, kobietę i mężczyznę, Rosjanina i Żyda,
prawosławnego i katolika”19. Równość wobec prawa znaczyła jedynie tyle,
że urzędnik stosujący owe nierówne ustawy nie mógł inaczej (nierówno)
traktować jednego robotnika niż drugiego, jednego Żyda niż innego Żyda.
Nie wolno mu było wprowadzać innych nierówności niż przewidziane
ustawowo20. Zdaniem Andrzeja Biercia, „dobre prawo” w optymalny
sposób harmonizuje ochronę praw i wolności człowieka z ochroną interesu
publicznego. Szanuje „praktykowane w społeczeństwie obywatelskim
ogólnoludzkie normy moralne, nastawione na odróżnianie «dobra od
zła»„21. Powinno być neutralne wobec jednostkowych przekonań
religijnych, politycznych, obyczajowych i estetycznych. Powinno zatem
„służyć wszystkim, lecz nie może być niczyim sługą”22. Celnie zaś
podkreśliły Anetta Breczko i Alina Miruć, że również wymogi formalne
„dobrego prawa” niosą ze sobą wymiar etyczny, związany z równością,
bezstronnością, niesprzecznością itd.23
Aspekty materialne będą związane z udziałem adresatów norm w
tworzeniu prawa, ale sam udział parlamentarzystów, jako reprezentantów
18

Tamże, s. 99.
J. Baszkiewicz, Władza, Ossolineum, Wrocław 2009, s. 118.
20
Tamże.
21
A. Bierć, Racjonalna procedura prawodawcza jako podstawa dobrego prawa,
[w:] Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk, red. W. Czapliński, Scholar, Warszawa 2006, s. 88.
22
Ibidem.
23
A. Breczko, A. Miruć, O wartościach w prawie administracyjnym, [w:]
Racjonalny ustawodawca. Racjonalna administracja. Pamięci Profesora
Eugeniusza Smoktunowicza, red. D.R. Kijowski, A. Miruć, A. Budnik, Temida 2,
Białystok 2016, s. 97.
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narodu w demokracji pośredniej, jest niewystarczający. Członkowie
parlamentu mogą bowiem wykazywać się arogancją wobec społeczeństwa,
będąc przekonanymi o słuszności swego personalnie traktowanego
politycznego interesu, który jawi im się, jako wyłączna przesłanka działań
prawodawczych24. W takich wypadkach politycy już w momencie
tworzenia prawa dokonują destrukcji normatywności25. W momencie, gdy
deputowani zamieniają się w „maszynki do głosowania”, a faktycznie
mamy do czynienia z jedynowładztwem pozakonstytucyjnie usytuowanego
w systemie ustrojowym przywódcy politycznego, biorąc na poważnie
jakość legislacji musimy zapewnić procedurom ustawodawczym
demokratyczny i partycypacyjny charakter. Postulat ten odnosi się do
tworzenia prawa na każdym szczeblu hierarchii źródeł prawa: od
parlamentu do jednostek pomocniczych gmin, ze szczególnym
uwzględnieniem uchwał rad gmin, które – jak widzimy w XXI wieku –
stają się bardziej nonsensowne niż „niż się filozofom śniło”. Na uboczu
pozostawiamy więc kwestie choćby poszanowania inicjatywy
ustawodawczej (a nie jej „zamrażania”), tudzież ludowego weta26.
W odpowiedzi na politykę partii politycznych, zasady przyzwoitej
legislacji trzeba uzupełnić o zakaz tworzenia prawa absurdalnego i zakaz
pogardzania obywatelami. Prawo nie może być wyrazem pogardy dla
zdrowego rozsądku i ludzkiej podmiotowości. Reguła princeps legibus
solutus była owszem stosowana, ale w wieku XVII i nomen omen
implementowanie jej (bo nie chodzi o proste transponowanie, lecz właśnie
twórcze implementowanie z wykorzystaniem propagandy mediów
publicznych) w XXI wieku radykalnie zmienia dyskurs publiczny.
24

M. Rzemieniewska, Kilka uwag o stanowieniu prawa w dziedzinie wolności i
praw człowieka, [w:] Tworzenie a stosowanie prawa w Polsce. Teoria i praktyka,
red. D. Kotłowski, M. Mazuryk, K. Sadowski, Idealit, Warszawa 2014, s. 228.
25
A. Kojder, Godność i siła prawa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001, s. 283.
26
Zob. np. R.K. Adamczewski, Weto ludowe - czy mogłoby zaistnieć w polskim
porządku prawnym?, „Przegląd Legislacyjny” 2020, nr 1, s. 9-20; K. NowinaKonopka, Weto dla biernej demokracji. Czy w Polsce sprawdzi się referendum
abrogacyjne?, 8 maja 2020, https://klubjagiellonski.pl/2020/05/08/weto-dlabiernej-demokracji-czy-w-polsce-sprawdzi-sie-referendum-abrogacyjne/
[2020.10.13]; M. Marmola, Społeczne postrzeganie instytucji recall i weta
ludowego w warunkach polskich, Political Preferences 2015, nr 10, s. 109-120; P.
Uziębło, Demokracja partycypacyjna. Wprowadzenie, Centrum Badań
Społecznych, Gdańsk 2009, s. 56; A. Tomczak, Instytucja weta ludowego na
przykładzie Konfederacji Szwajcarskiej, „Kortowski Przegląd Prawniczy” 2016, nr
1, s. 6-10.
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Nakładanie na obywateli nonsensownych obowiązków, które się
ostentacyjnie lekceważy, stawia pytanie o status regulacji normatywnych: o
to, czy jeszcze stykamy się z przepisami normatywnymi, czy już z
ustawowym bezprawiem, bo prawem taki konstrukt z pewnością już nie
jest. Sytuacja nie jest „zero-jedynkowa”, a podwaliny logiki elementarnej
muszą zostać zastąpione logiką wielowartościową. Twory owładniętych
manią rządzących sytuują się na kontinuum między prawem a bezprawiem,
wobec którego obywatele są uprawnieni do obywatelskiego
nieposłuszeństwa i społecznego oporu. Konstrukcja monarchy-tyrana staje
się nad wyraz aktualna. W toku takiej polityki to nie poddani są pozbawieni
godności, lecz rządzący ją tracą27.
Publiczne odmawianie istotom ludzkim godności i zrównywanie
ich z bytami niżej shierarchizowanymi niż zwierzęta z gatunku Neovison
vison, jest procesem odczłowieczania, sprzecznym z zasadą wyznaniowej
wolności. Państwo stosujące tego typu praktyki sprowadza się do poziomu
reżimu teokratycznego, w którym hipokryzja rządzących osiąga
niebotyczne rozmiary. W pamięci trzeba mieć bowiem regułę, że człowiek
pozbawiony przez zwierzchność godności ludzkiej jest traktowany w
drodze fikcji prawnej jako istota wyjęta spod prawa, a zatem może być
bezkarnie pozbawiony życia. Do tej sytuacji odnosi się przecież pojęcie
kontratypu w prawie karnym. W świetle obecnie prezentowanej w Polsce
autentycznej wykładni prawa zabójstwo osoby nieheteronormatywnej nie
będzie zatem przestępstwem.
Słusznie zaznaczył więc John Robert Seeley, że „państwo
ustawodawcze”, czyli państwo, które nieustannie zajmuje się stanowieniem
praw, ich uchylaniem i zmienianiem, jest anomalią28. Jest to zaklęty krąg
absurdu i pułapka bez wyjścia, która powoduje, że obywatele stają się
coraz bierniejsi i biedniejsi. Totalna absurdalność państwa czyni go
bezużytecznym dla obywateli29. Są oni w dodatku skazani na
wszechogarniające poczucie bezsilności w sytuacjach kryzysowych.
Życie w takim państwie przekształca się w głęboką i nieskończoną
udrękę, ale nie z powodu nudy, lecz polityki30. Co gorsza jest to taka
27

Por. J. Kożuchowski, Wartość czy godność człowieka? Roberta Spaemanna
wizja godności ludzkiej, „Studia Elbląskie” 2008, t. 9, s. 196.
28
J. Waldron, The Dignity of Legislation, Cambridge University Press 1999, s. 8.
29
Por. J. Hermet, Albert Camus et le christianisme: l'espérance en procès, Éditions
Beauchesne, Paris 1976, s. 62.
30
Por. M. Al-Aboodi, L'oeuvre romanesque de Jean-Paul Sartre. La Banalite,
l'ennui, l'angoisse, Thèse de doctorat en Littérature française, Paris 1987.
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polityka, która choćby nie wiadomo w jakim zakresie żądała aktywnej
afirmacji i uczestnictwa, w codzienności jest odwrotnością apologetyki
życia aktywnego31. Baza afirmacyjna nie ma w tym przypadku znaczenia,
gdyż władza stale będzie szukać nowej i będzie to skorelowane z
wyszukiwaniem kolejnych wrogów. Do zestawu nienawiści będą po prostu
dorzucone kolejne składniki. Stan poparcia społecznego dla władzy będzie
się zapewne stopniowo zmniejszać, aż system zacznie ulegać przemianie.
Nie wiemy przecież, w jakim świecie obudzimy się za 30 lat. Szkody
społeczne pozostaną głębokie na lata. Potrzeba będzie nie kadencji, lecz
pokoleń, aby odbudować kapitał społeczny. Być może jednak, wskutek
katastrofy klimatycznej, będzie na to zwyczajnie za późno.
Może zdarzyć się, że politycy będą nadawać swoim
nieracjonalnym wypowiedziom status wykładni prawa32. Tym samym
twórcy przepisów normatywnych w skrajnych wypadkach sami siebie
wyrzucą poza nawias racjonalności, „auto-kwestionując” paradygmat
racjonalnego ustawodawcy. Możemy zatem znaleźć się w sytuacji, w której
ustawodawcę będziemy musieli traktować jako nieracjonalnego, a jego
legislacyjne (po)twory jako absurdalne: albo ich nie stosując, albo stosując
tak, by minimalizować skutki bezsensownego ustawodawstwa dla
obywateli. Przykład dały przepisy rozporządzenia w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758). Działania ustawodawcy w
ustroju pandemicznym nie mają jasno określonych celów, środki służące
realizacji celów są dobierane niewłaściwie, a metody zamiast umożliwiać
oszczędność wysiłków, potęgują marnotrawstwo sił i środków33.
Ustawodawca „pandemiczny”, tworząc prawo, zmienia
rzeczywistość prawną na bezsensowną34. Osoby przestrzegające prawa
muszą założyć, że absurdalna norma prawna owszem istnieje w systemie
prawnym, ale dla utrzymania bezpieczeństwa prawnego nie będą jej
przestrzegać, co zwalnia ich z konieczności podejmowania refleksji, co do
31

Por. V. Mandelkow, Der Prozess um den „ennui” in der französischen Literatur
und Literaturkritik, Königshausen & Neumann, Würzburg 1999, s. 25.
32
Por. L. Leszczyński, O wykładni prawa i jej wymiarze praktycznym. Kontekst
sądowego stosowania prawa, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej”
2020, nr 2, s. 79.
33
Por. L. Leszczyński, Podejmowanie decyzji prawnych. Tworzenie i stosowanie
prawa, WSZiA, Zamość 2003, s. 41.
34
Por. P. Szreniawski, Obowiązek tworzenia prawa, [w:] Tworzenie a stosowanie
prawa w Polsce..., s. 260.
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jej zmiany bądź eliminacji, gdyż te rozstrzygnięcia pozostawione są
podmiotom tworzącym i stosującym prawo35. Znaleźliśmy się w
momencie, w którym właściwa wykładnia norm prawnych przestała być
instrumentem w walce z niedoskonałościami legislacji36. Postulowany
przeze mnie anarchizm, jest więc anarchizmem obywatelskim,
przenoszącym ciężar oceny racjonalności normy z organów ochrony prawa
na obywateli. Oni to bowiem stykają się z normami tak absurdalnymi, że
nie obowiązującymi.
Podejście kwestionujące racjonalność ustawodawcy jest
uprawnione tym bardziej, że sam ustawodawca wydanych przez siebie
przepisów nie stosuje. Elementarna zasada równości wobec prawa nie
dopuszcza możliwości karania obywateli za zachowania, które są przez
ustawodawcę zakazane tylko dla pozoru, a faktycznie okazywane w sposób
jawny i publiczny. Normy prawne nie mogą być normami urojonymi, a
prawo nie może być narzędziem politycznej schizofrenii.
Na klasyczne pytanie, „czy istnieją różnice w traktowaniu ludzi
przez obowiązujące przepisy prawne”37 w roku 2020 odpowiedź należy
wydać twierdzącą. Ustawodawca – sterowany przez partyjny ośrodek
polityczny – dąży do wyłączenia procedur kontrolnych i uzyskania pełnego
politycznego wpływu na treść decyzji stosowania prawa38. W takiej sytuacji
pogardzani i judzeni przeciwko sobie obywatele nie mają innego wyjścia,
jak czynnie zaprotestować przeciwko niesłusznej polityce, domagając się
słusznego prawa.
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Por. A. Matysiakiewicz, M. Męczyńska, Sądowoadministracyjny model
stosowania prawa jako źródło problemów orzeczniczych organów administracji
publicznej oraz ogólnego poczucia niesprawiedliwości, [w:] Sądowe stosowanie
prawa, red. B. Dolnicki, UŚ, Katowice 2014, s. 28.
36
Por. J. Dziedzic, Sądowa kontrola administracji a wykładnia twórcza, [w:]
Wykładnia i stosowanie prawa administracyjnego, red. D.R. Kijowski, J.
Radwanowicz-Wanczewska, M. Wincenciak, Kryzys prawa administracyjnego?, t.
4, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 132.
37
M. Borucka-Arctowa, Wpływ struktury społecznej i kontaktów z instytucjami
stosującymi prawo na świadomość prawną społeczeństwa (podsumowanie
wyników badań), [w:] Poglądy społeczeństwa polskiego na stosowanie prawa, red.
M. Borucka-Arctowa, Ossolineum, Wrocław, 1978, s. 249.
38
Por. L. Leszczyński, Types of Application of Law and the Decision Making
Model, Studia Iuridica Lublinensia 2015, t. 24, nr 2, s. 34-35.
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Kamil Golemo – Udostępnianie przestrzeni kosmicznej podmiotom
prywatnym
Wstęp
Rozważania na temat udostępniania przestrzeni kosmicznym
podmiotom prywatnym można podzielić na 2 duże grupy. Pierwszą jest
dominacja państwowej agencji kosmicznej i zlecanie wykonania
konkretnych części przedsiębiorstwom prywatnym. Chociaż w tej kategorii
coraz większą rolę odgrywa zlecanie konstruowania dużo większych
obiektów niż np. procesory. NASA coraz częściej korzysta z sektora
prywatnego i sięga po jego rozwiązania konstrukcyjne. To właśnie w USA
podmioty prywatne najczęściej uczestniczą w dużych projektach
kosmicznych. Przykładem może być zlecenie konstrukcji lądownika
księżycowego do misji Artemis. To w USA również działają duże
przedsiębiorstwa prywatne zajmujące się wynoszeniem ładunków na orbitę.
Biorąc również pod uwagę tempo rozwoju firm jak SpaceX, oraz ich plany
eksploracji przestrzeni kosmicznej można wnioskować, że będziemy
świadkami dość przełomowych wydarzeń.
Obecnie jednak wśród widocznych działań prywatnych
przedsiębiorstw dominuje wynoszenie ładunków na orbitę. Duża część
również zajmuje się wytwarzaniem części jako podwykonawcy. Jednak jest
też grupa patrząca bardziej w przyszłość. Zajmują się oni rozwojem
technologii, aby jako pierwsi wygrać wyścig kosmiczny o surowce.
Jednakże górnictwo kosmiczne jest jednym z elementów, niektóre
przedsiębiorstwa myślą również nad stworzeniem rafinerii czy „stacji
benzynowych” w kosmosie. Ich działania mogą przynieść ciekawe efekty, a
biorąc pod uwagę trend coraz tańszego wynoszenia ładunków na orbitę,
można wnioskować, że pojawi się więcej przedsiębiorstw i pomysłów nad
wykorzystaniem przestrzeni kosmicznej w celu zarobkowym.
Dotychczasowy rozwój
Bardzo ważną datą rozpoczynającą rozważania jest 4 października
1957 r. Wtedy to ZSRR wysłało na orbitę ziemi pierwszego sztucznego
satelitę nazwanego Sputnik 1. Oczywiście wszelkie prace konstrukcyjne
czy planistyczne były wykonane wcześniej. Jednakże próba umieszczenia
sztucznego satelity na orbicie ziemi okazała się na tyle ważna, że warto o
niej wspomnieć. Dodatkowo biorąc pod uwagę sytuację polityczną
panującą wtedy w sferze międzynarodowej czyli tzw. Zimną wojnę między
dwoma blokami – data ta miała ogromne znaczenie. Sukces jednego bloku
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oznaczał porażkę drugiego. Rozpoczęło to wyścig, który trwał aż do
rozpadu ZSRR. USA w odpowiedzi na Sputnika 1 wystrzeliło satelitę
Explorer-1 31 stycznia 1958 roku. Każda ze stron starała się wyprzedzić
drugą. Kolejnym sukcesem ZSRR w wyścigu było umieszczenie człowieka
w kosmosie. Wostok 1 czyli pierwsza załogowa misja kosmiczna statku
typu Wostok, która miała miejsce 12 kwietnia 1961 r. Wtedy to Jurij
Gagarin (ZSRR) został pierwszym człowiekiem, który odbył lot w
przestrzeni kosmicznej. Szczytowym momentem rywalizacji był program
Apollo i misja Apollo 11. To podczas tej misji 21 lipca 1969 r. Neil
Armstrong (USA) został pierwszym człowiekiem, który wylądował na
księżycu. Ostatnim lądowaniem człowieka na księżycu była misja Apollo
17 z grudnia 1972 roku1. Od tamtej pory były wciąż wykonywane loty
załogowe na orbitę ziemi lecz, nie na powierzchnię księżyca. Powrót
człowieka na księżyc ma nastąpić w roku 2024, wraz z misją Artemis, którą
ogłosiła NASA2. W międzyczasie lotów załogowych i poza misjami
załogowymi związanymi z księżycem istniało i wciąż realizowanych jest
wiele innych misji.
Przykładem takich realizacji jest Międzynarodowa Stacja
Kosmiczna (ISS), której pierwsze moduły zostały wystrzelone na orbitę i
połączone ze sobą 1998 roku, a pierwsza załoga przybyła w roku 2000.
Stacja ta działa do dzisiaj i jest stale rozwijana. Mimo, że ISS jest
największym tego typu obiektem to nie jest pierwszym. Co ciekawe ISS ma
posłużyć jako zalążek do budowy pierwszej komercyjnej stacji kosmicznej
Axiom3. Pierwsze moduły tej konstrukcji mają zostać dołączone do
istniejącej obecnie ISS, dzięki czemu początkowo ISS zyska więcej
przestrzeni użytecznej i mieszkalnej. Jednak w momencie wycofania ISS z
użytku (spodziewa się tego w 2027 r.) Axiom ma odłączyć się od ISS i
istnieć już samodzielnie. W kwestii związanej ze stacjami kosmicznymi nie
można pominąć zapowiedzi NASA w związku z programem Artemis,
budowy stacji Gateway4 orbitującej wokół księżyca.
Innymi działaniami podejmowanymi w przestrzeni kosmicznej
przez człowieka są bezzałogowe misje naukowe sond badawczych.
Najczęściej ich celem są badania planet i ich księżyców, słońca czy innych
ciał niebieskich w naszym układzie słonecznym. Jednakże warto zwrócić
1

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Zalogowe-loty-do-Ksiezyca;498826.html
https://www.nasa.gov/specials/artemis/
3
https://www.space24.pl/rusza-prace-nad-trzonem-pierwszej-prywatnej-stacjikosmicznej
4
https://www.nasa.gov/gateway
2
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uwagę na misje Voyager 1 i 2, które po zakończeniu badań planet
zewnętrznych i ich księżyców zostały skierowane na zewnątrz układu
słonecznego. Obie sondy Voyager znajdują się obecnie w przestrzeni
międzygwiezdnej – czyli poza układem słonecznym5.
Dość ważnym segmentem obiektów kosmicznych są sztuczne
satelity znajdujące się na orbicie naszej planety. Sputnik 1 był pierwszym
takim obiektem, a obecnie są ich tysiące. Można je podzielić ze względu na
funkcje, które wykonują. Są to zadania m.in.: komunikacyjne, nawigacyjne,
naukowe, wojskowe czy prognozowanie pogody.
Ludzkość wykorzystuje obecnie segment kosmiczny na taką skalę,
że jego utrata lub znaczne uszkodzenie systemów zawartych w nim
mogłoby mieć katastrofalny wpływ na bezpieczeństwo ludzi, organizacji
czy całych państw. Również co ciekawe „ocenia się, że około 70%
wystrzelonych w przestrzeń kosmiczną satelitów spełniało i spełnia liczne
zadania o charakterze militarnym”6.
Dotychczasowy rozwój i działania podejmowane w związku z
przestrzenią kosmiczną realizowane były dzięki agencjom kosmicznym np.
NASA. Początkowo urządzenia wysyłane w kosmos były projektowane i
wytwarzane przez podmioty państwowe. Przykładem może być Explorer 1
(pierwszy amerykański satelita), został wytworzony przez NASA JPL (ang.
National Aeronautics and Space Administration Jet Propulsion Laboratory,
pl. Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej Laboratorium
Napędów Rakietowych)7. Jednakże z czasem zaczęto dopuszczać podmioty
prywatne do budowy urządzeń kosmicznych. Najczęściej zlecano im
wykonanie konkretnych podzespołów.
W przypadku statku kosmicznego Apollo istnieje pięć głównych
zespołów produkcyjnych: moduł dowodzenia, moduł serwisowy, moduł
księżycowy, podsystem ucieczki i adapter statku kosmicznego-modułu
księżycowego. Wszystkie oprócz modułu księżycowego są montowane
przez North American Rockwell. Systemy modułu dowodzenia i modułu
serwisowego, oraz podsystem ratunkowy tworzone były w Downey w
Kalifornii. Adapter statku kosmicznego-modułu księżycowego i
podstawowa konstrukcja modułu serwisowego produkowane były w North
American Rockwell's Tulsa (Okla) Division. Moduł księżycowy
5

https://www.space24.pl/daleko-poza-heliopauze-sens-misji-sondmiedzygwiazdowych
6
R. Bielawski, R. Zajkowski, Militarne Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej,
Zeszyty Naukowe AON nr 2(99) 2015, s. 65.
7
https://www.jpl.nasa.gov/missions/explorer-1
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wytworzony został przez Grumman Aircraft Engineering Corp., Bethpage,
N.Y.8
Obecnie warto wspomnieć o m.in. SpaceX czy Blue Origin.
Przedsiębiorstwa te powstały w wyniku szerszego dostępu podmiotów
prywatnych do sektora kosmicznego. Przykładowo SpaceX Elona Muska
posiada kontrakty na dostawę towarów na ISS, oraz będzie dostarczać
amerykańskich astronautów na stację. 30 maja 2020 r.9 SpaceX
przeprowadził załogowy test swoich rozwiązań konstrukcyjnych i
dostarczył na stację, a następnie bezpiecznie na ziemię 2 astronautów.
Misja zakończona powodzeniem. Warto zwrócić uwagę, że zarówno
rakieta Falcon 9, jak i statek kosmiczny Crew Dragon są zaprojektowane i
zbudowane w całości10 przez SpaceX. W dodatku rozwiązanie to jest
bardziej konkurencyjne ekonomicznie ze względu, że rakiety mogą być
używane ponownie. Co ciekawe, rozwiązanie podmiotu prywatnego jest
bardziej zaawansowane technicznie i posiada większą przewagę
ekonomiczną niż rozwiązania państwowych agencji. Przykładowo Rosja i
ROSKOSMOS dopiero teraz planują stworzyć rakietę będącą w stanie
konkurować z podmiotami prywatnymi. Materiały graficzne udostępnione
przez Rosjan wskazują na bardzo znaczne podobieństwo z wyglądu ich
rakiety do istniejącej obecnie rakiety Falcon 9 należącej do SpaceX. Można
dojść do wniosku, że dopiero sukces załogowego testu SpaceX
spowodowało, że Rosja obudziła się i zrozumiała, że potrzebuje nowej,
lepszej konstrukcji. To jest zastanawiające, że podmiot prywatny był w
stanie wytworzyć konstrukcję skuteczniejszą niż cały kraj.
NASA również stwierdziła, że do misji Artemis potrzebny będzie
lądownik nowej generacji. Zadaniem będzie dowiezienie astronautów na
księżyc i następnie powrót na stację. Co ciekawe, dostarczy ma go firma
prywatna i w tym celu wybrano 3 projekty, które zapowiadały się najlepiej
i przyznano im dofinansowanie. Są to: konsorcjum przemysłowe National
Team, któremu przewodzi Blue Origin, a zrzesza m.in. koncerny Lockheed
Martin, Northrop Grumman i Draper (przyznano 579 mln USD), drugie

8

https://www.hq.nasa.gov/alsj/CSM25_Apollo_Manufacturing_pp245-252.pdf
https://www.spacex.com/updates/crew-demo-2-mission-update-5-30-2020
10
Nie wykluczone, że podzespoły były zlecane innym podwykonawcom. Do tej
pory to np. NASA (która jest agencją państwową) prowadziła projekt i tylko
elementy były zlecane dla podwykonawców, tutaj całość powstała z inicjatywy
przedsiębiorstwa.
9
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miejsce ma zespół spółek pod przewodnictwem firmy Dynetics (przyznano
253 mln USD), a na trzecim miejscu SpaceX (przyznano 135 mln USD)11.
Nie można pominąć kwestii satelitów. Początkowo również strefa
zarezerwowana tylko dla agencji kosmicznych, a obecnie coraz bardziej
zdominowane są przez sektor prywatny. Przedsiębiorstwa wykorzystują do
swojej pracy dane satelitarne. Przykładowo bezzałogowe statki powietrzne
(drony), które coraz częściej wykorzystywane są w różnych dziedzinach
życia (nagrywanie ślubów i innych wydarzeń, inspekcje techniczne, patrole
bezpieczeństwa, geodezja itp.), czy nawet zwykła nawigacja samochodowa
mająca olbrzymie znaczenie w transporcie towarów wykorzystują GPS
czyli sygnał z satelitów. Obecnie również dzieje się bardzo ciekawa rzecz
za sprawą Elona Muska, czyli budowa konstelacji StarLink12. Satelity te
będą miały za zadanie dostarczać Internet na całym świecie, nawet w
miejscach gdzie przy użyciu standardowych sposobów jest to nie możliwe
lub zbyt kosztowne.
Jeżeli chodzi o Europę to spojrzenie na sektor prywatny jest nieco
chłodniejszy niż to z USA. Kluczowe zadania zleca się przedsiębiorstwom
kontrolowanym przez państwa i jedynie zadania pomocnicze realizowane
są przez firmy w pełni prywatne. Przykładowo kwestia budowy rakiet
nośnych Ariane, realizowana jest przez przedsiębiorstwa kontrolowane
przez państwa13. Jednakże i ta kwestia powoli się zmienia ze względu na
początek wyścigu kosmicznego.
Przewidywania
Obserwując rozwój sektora kosmicznego, tendencje, rozwój
technologiczny i coraz łatwiejszy i tańszy dostęp do przestrzeni kosmicznej
można pokusić się o wnioski, że przyszłość będzie bardzo nastawiona na
gwałtowny rozwój sektora kosmicznego. W momencie kiedy zostaną
opracowane odpowiednie technologie pozwalające na odpowiednie
zbalansowanie koszt-ryzyko-efekt prawdopodobnie przedsiębiorstwa
gwałtownie sięgną w kierunku przestrzeni kosmicznej. Obecne powolne i
nieśmiałe kroki mogą przerodzić się w gonitwę i wyścig kto pierwszy.
Zmienia się także podejście ze względu na koszty. Przykładowo
międzynarodowa stacja kosmiczna otwiera się na sektor prywatny.
11

https://www.space24.pl/ostatnia-czesc-ukladanki-czy-nowy-etap-dlugiej-drogitrzy-wizje-ladownika-nasa
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https://www.starlink.com
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https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C80186%2Cbiznes-wkosmosie-nie-tak-latwo.html
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Zaangażowanie przedsiębiorstw zmniejszy koszty utrzymania stacji. Będą
mogły zostać dołączone kolejne, w pełni prywatne moduły, a także będzie
możliwość zakupu czasu czy miejsca na ISS.
Inną ciekawą kwestia pozwalającą patrząc optymistycznie na
rozwój sektora kosmicznego jest deklaracja NASA. Stwierdzono, że NASA
zapłaci firmom prywatnym za samodzielne i odpowiednio
udokumentowane pozyskanie próbek gruntu/powierzchni księżyca, bez
przywożenia na ziemię. Próbki miałyby być wydobyte, a następnie
zapakowane w specjalne pojemniki z jednoczesnym przekazaniem praw
własności do próbek dla NASA14. Próbki te zapewne zostałyby zabrane
przez NASA przez astronautów z misji Artemis. Celem jest
prawdopodobnie
pobudzenie
sektora
prywatnego,
stworzenie
odpowiednich technologii i stworzenia zalążka górnictwa kosmicznego.
Działanie te zapewne zmuszą również polityków do stworzenia
odpowiednich regulacji prawnych.
Produkcja na orbicie
Jedną z kluczowych kwestii w dalszej eksploracji przestrzeni
kosmicznej jest wytwarzanie urządzeń oraz ich serwisowanie na orbicie,
bez konieczności ściągania ich na powierzchnię planety. Obecnie wszelkie
urządzenia muszą zostać wyniesione w przestrzeń za pomocą rakiet. A
więc ich kształt, masa, czy rozmiar jest mocno ograniczony i musi być
dostosowany do środka transportu. Dodatkowo ekstremalne wibracje jakie
są wytwarzane przez pracujący silnik rakietowy powoduje, że
transportowane urządzenie musi być odpowiednio zabezpieczone i
odpowiednio odporne, aby przetrwać transport na orbitę. Dzisiaj urządzenia
nie są budowane w sposób maksymalizujący ich wydajność, a jedynie, aby
przetrwały transport i były zdolne do pracy w ogóle15.
Produkcja urządzeń na orbicie oznacza wytwarzanie satelitów,
statków kosmicznych, stacji orbitalnych czy innych konstrukcji, które będą
niezbędne w przyszłości. Do tego również można zakwalifikować serwis
urządzeń. Brak konieczności transportowania urządzeń na orbitę
poskutkuje mniejszym kosztem ich wytworzenia oraz zwiększeniem ich
wydajności, ze względu na brak zagrożeń ze strony transportu. Dodatkowo
znika ryzyko utraty cennego ładunku ze względu na niepowodzenie misji.
14

https://www.space24.pl/skup-ksiezycowego-pylu-nasa-chce-zainspirowac-doprywatnych-wypraw
15
B.J. Stoor, In-Space Manufacturing: A Roadmap to the Future, Alabama,
kwiecień, 2018, s. 1. https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1055025.pdf
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Serwisowanie urządzeń na orbicie może dostarczyć wielu danych
przydatnych przy budowie zdolności produkcyjnych w kosmosie.
Przykładowo zachowanie się materiałów w warunkach mikro grawitacji i
ich wymiana.
Analizując poczynania NASA i zapowiedzi udostępnienia ISS
podmiotom prywatnym z dopuszczeniem wykorzystania stacji do testów
nowych urządzeń czy produkcji, a także skupowanie przez NASA próbek
regolitu księżycowego wskazuje na chęć pobudzenia sektora prywatnego w
kierunku górnictwa kosmicznego i wytwarzania przedmiotów na orbicie.
Początkowo zapewne zacznie się od wydobywania regolitu księżycowego i
wytwarzania drobnych urządzeń na stacji kosmicznej. Zapewne kwestią
czasu jest, aż na orbicie zaczną powstawać pierwsze prywatne stacje
orbitalne czy statki kosmiczne. Budując pojazdy na orbicie, przystosowane
stricte do lotów kosmicznych może znacznie zwiększyć ich efektywność.
Dodatkowo zapewne pozwoli na konstrukcje urządzeń/ statków
górniczych, których zadaniem byłoby pozyskiwanie rzadkich minerałów z
asteroidów/planetoidów. Wytwarzanie urządzeń w kosmosie nie jest ideą
nową. Pierwsze eksperymenty związane z tym były przeprowadzane już
dużo wcześniej. W 1969 r. na orbicie została umieszczona automatyczna
spawarka „Vulcan”16.
Wynoszenie ładunków
Wynoszenie ładunków na orbitę należało przez długi okres czasu
do zadań organizacji państwowych. W zasadzie w skali świata wciąż
dominuje w tym sektor państwowy czy państwowy z podwykonawcami
prywatnymi, a nie w pełni prywatny. Przykładowo wspomniane już rakiety
Ariane czy rosyjskie rakiety nośne z rodziny „Sojuz”. Do tego warto
wspomnieć również o chińskich rakietach nośnych z rodziny „Chang
Zheng”. Wszystkie są wytwarzane przez organizacje które są w pełni lub
częściowo powiązane z państwem – jak wcześniej opisane rakiety Ariane.
Obecnie NASA pracuje nad stworzeniem swojej rakiety nośnej,
czyli będącej tworem państwowym, a nie prywatnym. Rakieta nośna SLS
(ang. space launch system) jednak nie będzie 100% wytworzona przez
NASA. Przykładowo spory udział w konstruowaniu ma spółka akcyjna

16

K.R. Avchare, A. Tarwani, D. Jain, U. Saini, R. Purohit, Space manufacturing
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Boeing17. Rakieta ta jest budowana od 2011 roku. Jej celem jest wsparcie
eksploracji księżyca, marsa i innych obiektów w przestrzeni kosmicznej18.
Jednakże cały program może być zamknięty po najbliższych wyborach w
USA ze względu na drastyczne przekroczenia kosztów budowy jak i
pojedynczego startu19. W momencie kiedy na świecie powstają konstrukcje
wielokrotnego użytku, aby jak najbardziej obniżyć koszty startu rakiety to
SLS przykładowo nie będzie odzyskiwało silników głównych, które
kosztują 580 mln USD20 (koszt łączny 4 silników, które używane są do
startu jednej rakiety SLS). Całość programu wydaje się przestarzała i nie
konkurencyjna z najnowszymi osiągnięciami techniki, czyli właśnie aspekt
wielokrotnego użytku. Co ciekawe Chiny rozwijają rakietę wielokrotnego
użytku Chang Zheng 821. Łącząc wszystkie elementy razem można dojść
do wniosku, że trend, który rozpoczęto działaniami SpaceX i Blue Origin w
końcu przebił się do agencji kosmicznych na całym świecie i doceniono
zalety rakiet wielokrotnego użytku. Zastanawiające jest jednak dlaczego
agencje kosmiczne państw posiadających i rozwijających rakiety nośne
wcześniej nie rozwijały tej technologii.
W tym miejscu warto znów wspomnieć o SpaceX i ich
konstrukcjach Starship i Super Heavy. Super Heavy jest to rakieta nośna na
której ma znajdować się Starship. Starship jest projektowany jako statek
kosmiczny wynoszony za pomocą rakiety nośnej Super Heavy i ma służyć
do wynoszenia dużych/ciężkich ładunków oraz do dalekich wypraw
kosmicznych np. księżyc czy mars. Jednocześnie ma być to konstrukcja w
pełni wielokrotnego użytku22. SpaceX cały czas pracuje nad rozwijaniem
rakiet nośnych wielokrotnego użytku i posiada śmiałe koncepcje, które
mogą jeszcze nie raz wprowadzić zamieszanie w sektorze kosmicznym.
Górnictwo kosmiczne
Górnictwo kosmiczne „to przyszła, nieistniejąca jeszcze gałąź
przemysłu, związana z pozyskiwaniem surowców naturalnych z przestrzeni
kosmicznej. Mimo że obecnie z kosmosu przywozimy co najwyżej próbki
materiału do badań, zakładane są poważne firmy takie jak Planetary
17
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Resources czy Deep Space Industries, które zajmują się wynajdywaniem
technologii związanych z wydobyciem poza Ziemią. Krajowe i
międzynarodowe regulacje prawne od dłuższego czasu uwzględniają
istnienie sektora, który niby w praktyce nie funkcjonuje, ale jest na tyle
istotny, że nie wolno go pomijać”23.
Przykładami surowców, które byłyby wykorzystywane są m.in.:
iryd, osm, pallad, platyna, wolfram, tytan, żelazo, kobalt, nikiel, wodór
tlen, amoniak. Oczywiście lista ta nie jest katalogiem zamkniętym. Część z
nich byłaby sprowadzana na powierzchnie ziemi bądź na orbitę (jeżeli będą
wtedy istniały „fabryki” na orbicie). Inna część zasilałaby inne struktury w
przestrzeni kosmicznej, które zdążyłyby powstać lub powstawałyby w
tamtym okresie – Chociażby kolejne „kopalnie”.
Jednak początkowo najważniejszymi surowcami i prawdopodobnie
nimi będą zajmować się pierwsze „kopalnie” to pozyskiwanie wodoru i
tlenu. Czy to w postaci wydobywania wody czy osobno pierwiastków.
Woda jest niezbędna człowiekowi do życia, więc jest substancją krytyczną.
Jednakże wodór i tlen z których składa się woda stanowią również paliwo
rakietowe. Dr inż. Adam Jan Zwierzyński z Katedry Wiertnictwa i
Geoinżynierii AGH twierdzi, że pierwsze „kopalnie” pozaziemskie będą
zlokalizowane na księżycu ze względu na stosunkowe łatwe dostanie się w
porównaniu z asteroidami, oraz mniejsza liczbą problemów technicznych
do rozwiązania. A także, że będą pozyskiwać właśnie wodę24.
W kwestii górnictwa księżycowego i jednocześnie misji
prywatnych warto wspomnieć o ISPACE i programie HAKUTO-R25. Jest
to międzynarodowy prywatny program eksploracji księżyca. Obecnie
rozpisane są jego dwie misje. Misja 1 ma mieć miejsce w 2022 r. natomiast
misja 2 w 2023 r.26
Jeżeli chodzi o kwestie górnictwa kosmicznego z asteroid to i tutaj
jest miejsce dla prywatnych przedsiębiorstw. Istnieją różne źródła
dotyczące wartości potencjalnych surowców w asteroidach. Jednakże
według szacunków przedsiębiorstwa Planetary Resources oraz Keck
23
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25
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future… Or maybe the present?, Conference: SME Annual Meeting 2020 At:
Phoenix Arizona, luty 2020, s. 2.
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Institute fro Space Studies (KISS) – Amerykański międzynarodowy bank
inwestycyjny Goldman Sach stwierdza, że w konserwatywnym scenariuszu
statek kosmiczny mógłby wydobyć z asteroidy o wymiarach 100 m x 70 m
platynę wartą 25-50 mld USD27. Nawet jeżeli szacunki okażą się
przesadzone to wartości i tak zostają ogromne, a biorąc pod uwagę liczbę
takich obiektów to gra jest warta świeczki.
Obecnie prowadzone są misje kosmiczne przez agencje kosmiczne
w celu pozyskania próbek z asteroid. Należy wspomnieć tutaj o japońskich
misjach Hayabusa 1 i 2. Jednak obie misje zdobyły bardzo niewielkie ilości
próbek. Obecnie jednak trwa misja zorganizowana przez NASA czyli
OSIRIS-REX. W momencie pisania artykuły sonda zbliżyła się do
asteroidy Bennu i pobrała próbki. Jednak nie jest znana jeszcze waga
zebranych próbek. W razie niewystarczającej ilości (celem jest 60g) sonda
może dwukrotnie powtórzyć manewr zbierania próbek.
Obecnie przedsiębiorstwo Aten Engineering pracuje nad
katalogowaniem asteroid oraz ich klasyfikacją i oceną za pomocą różnych
technologii. Ich celem jest zebranie jak największych informacji na temat
asteroid, aby ocenić, które warto wydobywać w pierwszych tego typu
misjach.
Innymi przedsiębiorstwami o których warto wspomnieć są
Planetary resources, Orbit Fab, Made In Space oraz Cislunar Industries.
Pierwsza z nich ma zbudować pierwszą kosmiczną kopalnię, która ma
wydobywać wodę i ma być to pierwszy etap w rozwijaniu technologii
górniczych. Orbit Fab i Made In Space natomiast postawiły sobie za cel
stworzenie pierwszej „stacji benzynowej” na orbicie Ziemi. Początkowo
ma służyć zaopatrywaniu satelitów w paliwo. Z kolei Cislunar Industries
ma zająć się kwestią kosmicznych śmieci, a dokładniej ich usuwaniem,
ponownym wykorzystywaniem i recyklingiem w skutek czego ma powstać
pierwsza rafineria metali na orbicie28.
Podsumowanie
Podsumowując powyższe rozważania i przytoczone przykłady –
istnieje silny trend do wykorzystywania przestrzeni kosmicznej w celach
biznesowych. Rozwój technologii i spadek cen transportu ziemia-orbita z
pewnością przyśpieszą rozwój przedsiębiorstw chcących wykorzystać
przestrzeń kosmiczną jako pierwszą. Również przykład Japonii, a
zwłaszcza USA pokazuje, że czasy kiedy przestrzeń kosmiczna
27
28

Space mining In the industry… s. 3.
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zarezerwowana była tylko dla działań państwowych agencji kosmicznych
zbliżają się do końca. Oczywiście agencje kosmiczne wciąż długo będą
pełniły ważną rolę w rozwoju technologii i prowadzeniu badań. Obecnie
również będą one zapewnie pełniły rolę impulsu dla przedsiębiorstw
prywatnych, aby te rozwijały niezbędną technologię. Reasumując, chęć
zysku i ciekawość „świata” spowodują nieunikniony rozwój nowej gałęzi
gospodarki i stworzą wiele nowych możliwości rozwoju dla ludzkości.
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Daria Gontarczyk – Wizerunek społeczny ratowników medycznych
Wprowadzenie
Wizerunek ratownika medycznego i systemu ratownictwa medycznego
w Polsce to problem, którym nikt się specjalnie nie zajmuje, specjalnie nie
przejmuje, nie wypowiada na jego temat. Media często opisując zdarzenia
związane z systemem ratownictwa medycznego piszą że „w karetce, która
przyjechała do chorego byli tylko ratownicy”, albo że „Pogotowie
przyjedzie bez lekarza. Tak chcą oszczędzić na naszym zdrowiu”, czy „W
pozostałych karetkach zamiast lekarzy będą tylko ratownicy medyczni” itp.
Czy społeczeństwo ma zafałszowany obraz kwalifikacji ratownika
medycznego?
Ratownikiem może zostać osoba, która ukończyła kurs kwalifikowanej
pierwszej pomocy trwający co najmniej 66 godzin oraz otrzyma wynik
pozytywny egzaminu, który składa się z części teoretycznej i praktycznej1.
Ratownikiem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, znajdująca zatrudnienie lub pełniąca służbę w strukturach
jednostek współpracujących z systemem (tj. Jednostki Państwowej Straży
Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej wchodzące w skład
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, jednostki uprawnione do
wykonywania świadczeń w ramach ratownictwa górskiego np. GOPR i
TOPR, jednostki uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, m.
In. WOPR, jednostki poszukiwania i ratownictwa morskiego – SAR, a
także wszystkie organizacje społeczne, które w ramach swojego statutu,
zobowiązane są do niesienia pomocy poszkodowanym w stanach nagłego
zagrożenia życia lub zdrowia pod warunkiem, że zostaną wpisane do
rejestru organizacji i jednostek, które współpracują z systemem).
Ratownikiem jest osoba, która posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu
kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) oraz uzyskała
tytuł ratownika, której stan zdrowotny umożliwia udzielanie
kwalifikowanej pierwszej pomocy2.
Praca ratownika medycznego jest niezwykle trudna, wymaga skupienia
i podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Aby wykonywać zawód
ratownika trzeba nie tylko mieć umiejętności i wiedzę, ale także
odpowiednie predyspozycje. Nie można pozwolić sobie na nieprzemyślane
1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w
zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, Dz. U. 2007 Nr 60 poz. 408.
2
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz.
U. 2006 Nr 191 poz. 1410, art. 13.
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zachowanie. Ratownik medyczny podczas dyżuru narażony jest na liczne
zagrożenia. Już sama jazda ambulansem na sygnale jest niebezpieczna i
wymaga refleksu oraz dużej dozy ostrożności. Styczność z
poszkodowanym naraża ratownika na kontakt z płynami ustrojowymi oraz
wydzielinami. Chwila nieuwagi może spowodować zarażenie różnymi
chorobami zakaźnymi – nawet WZW C lub HIV. Natomiast najczęstszymi
urazami, których doznają ratownicy są skręcenia i złamania kończyn,
naciągnięcia mięśni pleców i ramion oraz zakłucia. Zdarza się również, że
pacjent, któremu ratownicy chcą pomóc jest wobec nich agresywny.
Warunki pracy ratownika nie są łatwe. Pracuje się w napięciu, stresie i
ciągłej gotowości. Harmonogram pracy wypełniony jest 24 lub 12
godzinnymi dyżurami. Nieregularny tryb życia może utrudniać życie
rodzinne i towarzyskie. Odpowiedzialność, którą ponosi ratownik podczas
pełnionego dyżuru jest odpowiedzialnością za drugiego człowieka. Źle
podjęta decyzja, drobny błąd mogą zaważyć na czyimś zdrowiu, a nawet
istnieniu. Praca ratownika to służba na rzecz ratowania życia ludzkiego.
Ireneusz Szafraniec, rzecznik Polskiej Rady Ratowników Medycznych,
przypomina że do 2006 roku w karetkach pogotowia ratunkowego
pracowali lekarze różnych specjalizacji oraz sanitariusze noszowi. Zakres
obowiązków sanitariusza ograniczał się głównie do roli służebnej
lekarzowi. Od 2006 roku zawód ratownika medycznego został
uregulowany prawnie Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Ustawa o PRM). Zgodnie z ta ustawą w systemie Państwowego
Ratownictwa Medycznego zaczęły funkcjonować Zespoły Ratownictwa
Medycznego (ZRM) specjalistyczne (S) i podstawowe (P)3.
Znacznie mniejszą ilość stanowią ZRM typu S (ok. 610), w których
znajdują się lekarze, natomiast w składzie ZRM typu P (ok. 840),
najczęściej pracuje dwóch ratowników medycznych. W sytuacji zagrożenia
zdrowia lub życia, medyczne czynności ratunkowe pod nieobecność
lekarza wykonują ratownicy medyczni – wyjaśnia Ireneusz Szafraniec. W
jego opinii, sytuacja ta wprowadziła niepokój i nieufność społeczeństwa w
stosunku do ratowników.
„Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt braku przygotowania
wcześniej społeczeństwa na tak duże zmiany. Należałoby przeprowadzić
kampanię społeczną , uświadomić obywatelom rolę i znaczenie ratownika
społecznego, jego wykształcenie, kompetencje, odpowiedzialność oraz
3

K. Różko, Ratownicy walczą o wizerunek i zaufanie, 2014 r.,
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udzielić informacji, jak funkcjonuje podobny system w krajach Unii
Europejskiej i USA” – mówi rzecznik PRRM.
Liczba zespołów specjalistycznych („S”) na przestrzeni ostatnich
pięciu lat spadła z 615 w 2011 roku do 563 w 2016 roku – w wyniku
przekwalifikowania na zespoły podstawowe („P”), złożone wyłącznie z
ratowników medycznych i pielęgniarek systemu4.
Ponad 70 procent specjalistów medycyny ratunkowej wykonuje
obecnie swój zawód w zespołach ratownictwa medycznego, przy czym
stanowią oni zaledwie 15,5 procent wszystkich lekarzy systemu
zatrudnionych w tych zespołach. Pozostałe 85 procent stanowią lekarze
innych specjalności, w trakcie specjalizacji lub lekarze posiadający
niezbędne doświadczenie w wykonywaniu zawodu w szpitalnym oddziale
ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole
ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala. Oznacza to, że mamy
coraz mniej lekarzy w karetkach pogotowia, a ci, którzy w nich jeżdżą,
najczęściej nie są fachowcami od medycyny ratunkowej.
W planach Ministerstwa Zdrowia jest dopuszczenie do jeżdżenia w
karetkach nie tylko lekarzy mających na co dzień do czynienia z
przypadkami nagłymi, na przykład chirurgów czy anestezjologów, lecz
także neurologów czy na przykład urologów5.
Wizerunek społeczny
Wizerunek może być przedstawiony jako wyobrażenie jakiegoś
stanu, odpowiednik czegoś, rzeczywiste podobieństwo do stanu
naturalnego, wyobrażenie rzeczy poprzez zmysły, idee, obraz myślowy lub
sposób powszechnego postrzegania danej osoby (grupy) przez
społeczeństwo i mass media6. Przy tym strona widoczna wizerunku
(odzwierciedlająca zewnętrzny aspekt) osoby (lub grupy) powinna być
spójna z cechami (umiejętnościami, zdolnościami i wartościami), jakie
reprezentowane są przed otoczeniem7.
Według R. Berglera „wizerunek to uproszczone, przesadzone i
wartościujące wyobrażenie, pseudo osąd, niemające ograniczeń ważności i
niepoddające się w sposób dostatecznie empirycznemu potwierdzeniu.
Wszystkie przedmioty dostępne ludzkiemu postrzeganiu, przeżyciom i
przemyśleniom są przetwarzane i poddawane uproszczeniu jako wizerunki
4
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6
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7
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[…] Wizerunki (uprzedzenia) są fenomenem uniwersalnym. Odtwarzają
rzeczywistość nie w sposób fotograficzny, zgodną co do detali, ale budują
wnioski na silnych wrażeniach, pojedynczych osiągnięciach, sukcesach, ale
także na pojedynczych klęskach8.
Jak ratownicy medyczni odbierani są przez społeczeństwo? Opinie
są podzielone. Wiele osób docenia pracę ratowników i zdaję sobie sprawę
ile poświęceń i wyrzeczeń czeka ich każdego dnia pracy. Niestety, duża
część społeczeństwa nie jest uświadomiona na czym polega ich praca i jak
trudna ona jest. Jakie zdanie mają sami ratownicy?
„Mieliśmy ratować życie. Tymczasem wyrzuty sumienia nakazują
nam poprawiać niedorozwinięty system. Poprawiamy, jak potrafimy.
Samotnym starszym paniom, które notorycznie wzywają pogotowie,
dajemy chwilę ciepła i rozmowy. Nigdy ich nie straszymy tym, że
następnym razem wezwiemy policję i każemy wystawić mandat za
„nieuzasadnione wezwanie”. Działamy znacznie subtelniej. „Naszym”
babciom aplikujemy hydroksyzynę na uspokojenie i sen wraz z
furosemidem na sikanie. Babcie zasypiają pięknie. Śnią przez wiele godzin.
Ich pokryte zmarszczkami, zmęczone ciała odpoczywają od smutnej
codzienności. W końcu się budzą. Są całe obsikane. Przez cały dzień będą
miały robotę: zdjąć pościel, uprać, założyć nową, potem suszenie,
prasowanie. Wymęczą się, zapomną o samotności, nie zadzwonią na
pogotowie. A my będziemy mogli się zająć ratowaniem życia”9.
Przytoczony fragment rozmowy z ratownikiem medycznym
pozwala nam się zagłębić w realia ich świata. Wiele starszych osób widzi
„zbawienie” w ratownikach. Postrzega je jako osoby, z którymi będą mogły
przeprowadzić rozmowę, której tak bardzo im brakuje. Niestety wiele
rodzin także chce się pozbyć starszych osób w okresie świątecznym.
Elżbieta, lekarka medycyny ratunkowej mówi:
„Rodziny dzielą się na dwie grupy. Jedni strasznie boją się opieki,
bo nie wiedzą co zrobić, ale słuchają i zależy im na tym, żeby bliska osoba,
jeśli tylko nie musi być w szpitalu, pozostała w domu. Takie wizyty
czasami trwają godzinę, półtorej, aż dzwonią do nas z dyspozytorni: „Co
wy tam jeszcze robicie?”. Ale są takie rodziny, z którymi generalnie nie ma
w ogóle o czym rozmawiać. Zabierzcie, bo co my w domu zrobimy?
Próbuję im powiedzieć, co mogą zrobić w domu i w jaki sposób załatwić to
czy tamto, ale nie ma żadnej gotowości. Umierający bliski to jest problem,
który trzeba wystawić za drzwi, tak jak wystawia się starą kanapę, bo już
8
9
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się zapadła i nie da się na niej wygodnie siedzieć. Problem musi być za
drzwiami. W takich paskudnych czasach żyjemy. Panuje kult życia,
czerpania z życia, ale nie ma miejsca na śmierć, na to, żeby ludzie godnie
odchodzili w swoich łóżkach”10.
Jest to straszne, ale niestety prawdziwe. W pogotowiu ratunkowym
ludzie szukają ratunku, który „zabierze ich problem”. Nieprawdopodobny
jest fakt, jak ludzie traktują swoje najbliższe osoby. Jedyne czego
potrzebują to trochę ciepła, miłości, zainteresowania oraz poczucia, że są
komuś potrzebni. Gdy osoby starsze nie otrzymują tego od rodziny, szukają
zainteresowania u innych osób, w tym przypadku u ratowników, bo wiedzą
że oni im nie odmówią „pomocy”. Dostają od nich chwilę upragnionej
rozmowy i zainteresowania.
W 2016 r. odnotowano łącznie ponad 3,1 mln wyjazdów/wylotów
zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia. W porównaniu z
2015r. stanowił to wzrost o 3562 wyjazdy/wyloty. Zespoły ratownictwa
medycznego udzielały pomocy blisko 3,2 mln osób. Analizując strukturę
wyjazdów na miejsce zdarzenia, dostrzec można, że zdecydowanie
przeważają wyjazdy do domu pacjenta. W podlaskim i łódzkim takie
wyjazdy stanowiły aż 75 proc. Wyjazdy do zdarzeń w ruchu uliczno –
drogowym stanowiły od 2,9 proc. Do 8 proc. W poszczególnych
województwach11.
Ratownicy medyczni są istotnym elementem systemu ratownictwa
medycznego. To oni pierwsi przychodzą nam z pomocą gdy zagraża
niebezpieczeństwo, lub zagląda w oczy śmierć. Nie oczekują podziękowań
ani aplauzu. Można powiedzieć, że są cichymi bohaterami naszego narodu.
Codziennie stają przed nowymi wyzwaniami, nigdy nie wiedzą co
przyniesie im kolejny dzień pracy. Zawód ten pomimo ogromnego trudu,
jest bardzo niedoceniany przez społeczeństwo. Będąc ratownikiem nie
udziela się jedynie pomocy fizycznej, ale przede wszystkim psychicznej.
Istotną rolę odgrywa tutaj rozmowa w każdym schemacie działań przy
poszkodowanym. Nie raz ratownicy muszą informować rodzinę o odejściu
najbliższej im osoby. Prawdopodobnie czynność ta sprawia więcej
trudności niż sama reanimacja. Pewien ratownik mówi:
„Ludzie w Polsce często publicznie gęby sobie wycierają
pogotowiem czy lekarzami z SOR-u. Ale żaden z nich nie musi tłumaczyć
10

P. Reszka, Mali Bogowie 2, Warszawa 2018, s. 141.
GUS, Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w 2016, Warszawa 2017,
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5513/14/
1/1/pomoc_dorazna_i_ratownictwo_medyczne_w_2016_r.pdf
11
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rodzinie, że ich syn zginął w wypadku, ja to robię […] Nikt z nich nie
widzi tej rozpaczy. Naszej rozpaczy i naszych łez, jak się nie uda, też. Nikt
nie widzi tego, jak półtoraroczne dziecko z wadami zatrzymuje się na
rękach u matki, my przyjeżdżamy, prowadzimy półtoragodzinną
reanimację i w końcu oddajemy dziecko: „Niech pani potrzyma i się
pożegna”. Nikt tego nie widzi12.
Ludzie zazwyczaj nawet nie zastanawiają się nad tym, przez ile
wyzwań przechodzi ratownik medyczny podczas swojej pracy. Traktują go
jak kogoś pozbawionego emocji ponieważ „taka jego praca i ogląda takie
rzeczy na co dzień”. Zdaniem ratowników najgorsze są interwencje u
dzieci. Opowiada o tym Artur, ratownik medyczny:
„Nóżki zostały odcięte powyżej kolan przez zderzak samochodu.
Ratownik trzyma je za plecami. Wiadomo, że te nogi są na nic. Za duża
strefa zmiażdżenia, żeby można było je uratować. Ale przecież to malutkie
dziecko! Całe życie przed nim. Może jakiś cud. Trzyma więc te nóżki za
plecami, żeby dziecko nie widziało i półgłosem do lekarza: „Panie
doktorze, co z nóżkami?”. Wtedy odzywa się dziecko: „Proszę pana!
Proszę pana! Nóżki mnie bolą”. No i co takiemu dzieciakowi powiedzieć?
Jak się zjeżdża na bazę, to od razu widać, o co chodzi. Jak chłopaki z
zespołu stoją w kącie, palą papierosy w milczeniu, tak, że aż strach do nich
podchodzić, to wiadomo, że pojechali do dziecka i to dziecko im
najpewniej umarło”13.
Piotr, ratownik medyczny dodaje:
„Śmierć oglądam tak często. Już nie robi na mnie żadnego
wrażenia. Dziewczyna pocięta wzdłuż. Ratujemy, ale i tak się nie daje nic
zrobić. Wlazła jeszcze do wanny z ciepłą wodą. Czy mogę z tym żyć?
Mogę. Tylko dzieci nas rozwalają. Szczególnie te z wypadków
komunikacyjnych”14.
Przeprowadziłam krótki wywiad z przypadkowymi osobami,
pytając ich co sądzą o ratownikach medycznych i ich pracy. Kilka osób
nawet doświadczyło ich pomocy na własnej skórze. Jedna pani
opowiedziała mi o tym jak miała wypadek samochodowy i na miejscu
interweniowało pogotowie ratunkowe. Kobieta mówi:
„Zostałam bardzo dobrze przebadana, przeprowadzono ankietę
odnośnie obecności koronawirusa. Panowie pomogli mi wsiąść oraz
wysiąść z karetki, a w niej cały czas mnie obserwowali i kontrolowali mój
12

P. Reszka, Mali Bogowie 2, Warszawa 2018, s. 261.
P. Reszka, Mali Bogowie 2, Warszawa 2018, s. 266.
14
P. Reszka, Mali Bogowie 2, Warszawa 2018, s. 275.
13
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stan. Doprowadzili mnie na SOR. Cały czas mnie pocieszali i starali się
rozśmieszyć. Według mnie bardzo fachowo i miło”.
Poniżej zamieszczam pozostałe wypowiedzi osób odnośnie
ratowników medycznych:
„Według mnie ratownicy mają ciężko, bo nie dość że są pierwsi na
miejscu wypadku to muszą patrzeć na bardzo nieprzyjemne widoki takie
jak wyrwane kończyny lub złamania otwarte, co często może być
traumatycznym przeżyciem. Często muszą też ‘walczyć’ z osobami pod
wpływem dopalaczy lub innych środków odurzających. Moim zdaniem są
bardzo niedoceniani”.
„Uważam, że wykonują bardzo trudną i odpowiedzialną pracę,
która wymaga wielu wyrzeczeń – zmiany są długie, często jest to praca na
noce. Praca bardzo niedoceniana, zarówno przez społeczeństwo jak i przez
rząd”.
„Moim zdaniem ratownicy mają ciężka pracę, jak i nie jedną z
najcięższych. Dostają za to mało pieniędzy. Jako pierwsi zawsze pomagają,
a ludzie ich nie szanują, a często nawet atakują. Mam kilku znajomych,
którzy są ratownikami i bardzo ich podziwiam za wytrwałość i za to co
robią”.
„Według mnie są cichymi bohaterami. Robią bardzo dużą robotę,
pełną stresu, a niestety często mają niskie zarobki jak za taki wysiłek
fizyczny i psychiczny”.
„Ratownik medyczny to osoba odpowiedzialna, pomocna,
odważna, pewna siebie, potrafiąca odnaleźć się w trudnej sytuacji.
Niesamowicie ich podziwiam”.
„Dobre było to, jak pomogli przy wypadku karetki z autem. Sami
byli ranni ale biegli na pomoc matce z dzieckiem, tutaj ogromny szacunek.
Dla mnie byli wielkimi bohaterami”.
Podsumowując, praca ratownika medycznego jest niezwykle
ciężka. Wymaga wielu poświęceń każdego dnia. Ratownicy muszą
posiadać wiele predyspozycji by ją wykonywać. Społeczeństwo o
ratownikach ma różne zdanie. Są osoby doceniające trud ich pracy. Dla
nich ta grupa zawodowa to ludzie bardzo potrzebni, ponieważ ratują nasze
życie i dbają o nasze bezpieczeństwo (podczas imprez masowych np.
koncertów). Ratownicy oprócz dbania o nasze zdrowie i życie często
przepłacają je swoim. I tu warto wspomnieć o drugiej części społeczeństwa
która ich nie docenia. Są to ludzie uważający ten zawód za niepotrzebny.
Dla nich jedynym potrzebnym i pożądanym zawodem medycznym jest
zawód lekarza. Wiele osób nie rozumie z jakimi trudnościami walczą na co
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dzień ratownicy. Czasem mają także zaburzone wyobrażenie o ich pracy.
Całe szczęście nie wszyscy. Naprawdę wiele osób docenia pracę
ratowników, stara się im pomóc w każdy możliwy sposób. Warto chociaż
minimalnie zagłębić się w temat pogotowia, zatrzymać się na chwilę i
pomyśleć o tym, że prawdziwi bohaterowie są tuż obok nas.
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Maciej Kijowski – „Życie – żywiej! Krew – goręcej! / Myśli – jaśniej!
Słowa – prościej!”. Kilka uwag o poprawce Juliana Tuwima do
projektu Konstytucji PRL
W hołdzie twórcom Polski Ludowej i jej Konstytucji.
W hołdzie poległym w walce z faszyzmem.
W hołdzie ofiarom zbrodni niemieckich.
„Za śmierć mojej matki całe życie będę się mścił na faszyzmie”
(Julian Tuwim)1.
Literatura piękna dotyka ekstremalnej zwłaszcza problematyki
prawa2, temat jednak odrębnej analizy może stanowić próba odpowiedzi na
pytanie, na ile jej opis i refleksja nad nią są przydatne, na ile fachowe. Tak
kultura prawna3, jak i kultura polityczna4 składają się wespół z literaturą na
kulturę tout court, nawet jednak zauważalny brak związków między nimi
jest tylko pozorny. Relacja między literaturą a wychowaniem,
patriotyzmem, służbą ojczyźnie są nierozerwalne5 tak jak ścisłe są związki
1

Słowa wypowiedziane przez poetę podczas pogrzebu jego matki 4 maja 1947 r.
na nowym cmentarzu żydowskim w Łodzi, ekshumowanej z Otwocka – miejsca jej
bestialskiego zamordowania przez hitlerowskich zbrodniarzy 19 sierpnia 1942 r. –
cyt. za: E. Drozdowska, Julek, [w:] Wspomnienia o Julianie Tuwimie, red. W.
Jedlicka, M. Toporowski, Warszawa 1963, s. 30-31; zob. również [J. Stradecki],
Kalendarium życia i twórczości Juliana Tuwima, [w:] J. Tuwim, Wiersze 1, opr. A.
Kowalczykowa, Warszawa 1986, s. 168, 177.
2
Zob. np. B. Bednarek, Literackie obrazy tortur, [w:] Wszystek krąg ziemski.
Antropologia. Historia. Literatura. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi
Hernasowi, red. P. Kowalski, Wrocław 1998, s. 30-45.
3
Zob. np. M. Wąsowicz, Kultura prawna w dorobku Profesora Juliusza Bardacha,
[w:] Z dziejów kultury prawnej. Studia ofiarowane Profesorowi Juliuszowi
Bardachowi w dziewięćdziesięciolecie urodzin, Warszawa 2004, s. 11-17.
4
Zob. np. Z. Góźdź, Kultura polityczna jako czynnik wychowania, „Wychowanie
Obywatelskie” 1989, nr 3, s. 218-225, 239; M. Kosman, Wojciech Jaruzelski
wobec wyzwań swoich czasów. O kulturze politycznej w Polsce przełomu
tysiącleci, Poznań 2003.
5
Szerzej E. Skrzypkowski, O wykorzystaniu literatury pięknej w szkoleniu
żołnierzy, „Wojsko Ludowe” 1955, nr 1, s. 82-92; S. Żółkiewski, Jednostka –
społeczeństwo – literatura, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Konrada Górskiego,
red. A. Hutnikiewicz, Toruń 1967, s. 395-410; Literatura w służbie ojczyzny.
Materiały z sesji zorganizowanej przez Związek Literatów Polskich i Główny
Zarząd Polityczny WP z okazji XXV-lecia Odrodzonego Wojska Polskiego,
poświęconej tematyce patriotyczno-obywatelskiej w naszej literaturze, Warszawa
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między ustrojem państwa a również kulturowo ukształtowaną społeczną
rzeczywistością6. To znacznie więcej niż cenne skądinąd wyłuskiwanie z
tekstów literackich (arcy)dzieł warstwy prawnopozytywnej czy
ekonomicznej, jak ostatnio Wioletta Niemiec wobec doręczenia pozwu w
Mickiewiczowskim Panu Tadeuszu7, czy wcześniej Józef Bachórz
odnośnie do fiskalnych głównie aspektów Lalki Bolesława Prusa8.
*
Nie podzielam krytycznej oceny powojennej twórczości Tuwima
zawartej w mądrych dziełach koneserów i pamfleciarskich elukubracjach
skandalistów, nie uwzględnia ona bowiem ani specyfiki okresu zwanego
stalinowskim, ani ogromu bolesnych doświadczeń poety z lat wojny i
tułaczki, ani tego, że twórczość poetycką sensu stricto uzupełnił artysta
chociażby pracą przekładową, arcyciekawą stałą współpracą z
„Problemami”, sporymi objętościowo utworami prozatorskimi (jak Pegaz
dęba) czy szlachetną pomocą dla szkoły w Inowłodzu. Poprzez adopcję
małej Ewy autor Lokomotywy stał się ojcem. Afirmacja socjalistycznej
rzeczywistości dokonywała się w nim naturalnie i …poetycko. Ponadto,
entuzjazm dla demokracji ludowej i przyjaźni ze Związkiem Radzieckim
był korelatem szczerej nienawiści do Niemców, których Tuwim słusznie
winił tyleż za zamordowanie matki, co i zbrodnię Holokaustu wymierzoną
przeciwko wszystkim Żydom. Mam wrażenie, że swoich żydowskich i
polskich rodaków przepraszał całą powojenną twórczością za to, że
najstraszliwszą z wojen spędził daleko, za oceanem, w spokoju i dostatku
(pisał do Janiny Broniewskiej: „[t]yle we mnie kompleksów (…)
kompleksy nieuczestniczenia, nieobecności, bezpieczeństwa, sytości –
1969; Literatura i demokracja. Bezpieczne i niebezpieczne związki, opr. red. M.
Gumkowski, Warszawa 1995; Literatura i sztuka a wychowanie, red. J. Kida,
Rzeszów 2001.
6
Por. Z. Izdebski, O działaniu społecznym prawa konstytucyjnego, „Państwo i
Prawo” 1947, z. 11, s. 11-21; W. Sokolewicz, Konstytucja społeczeństwa a
społeczna rzeczywistość, „Państwo i Prawo” 1982, z. 7, s. 3-15; idem,
Społeczeństwo – państwo – konstytucja, [w:] Państwo i konstytucja. Zbiór studiów,
red. W. Sokolewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989, s. 16-31.
7
Zob. W. Niemiec, Doręczenia w polskim prawie karnym procesowym, Gdańsk
2019, s. 75-78.
8
Zob. J. Bachórz, O pieniądzach i kwestiach ekonomicznych w Lalce Bolesława
Prusa, [w:] Pieniądz w literaturze i teatrze. Materiały z sympozjum Temat
pieniądza w literaturze i teatrze, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 17-18 stycznia
2000, red. J. Bachórz, Sopot 2000, s. 129-138.

42

jeden wielki kompleks ocalenia”9), podczas gdy oni ginęli w zadanych
przez hitlerowców męczarniach. Tak rozumiana ekspiacja stała się
Tuwimowską idée fixe i była nią w każdym dniu życia w odbudowującej
się Polsce – od powitania w Gdyni do śmierci w Zakopanem.
Ale nie tylko to: w liście do Ministra Kultury i Sztuki
usprawiedliwiającym nieobecność na I Zjeździe Związku Zawodowego
Literatów Polskich (Kraków, 30 sierpnia-2 września 1945 r.)10 Tuwim
napisał: „Budując przyszłość narodu na grobach milionów męczenników
musimy stworzyć arcydzieło, które pozostanie jako wiecznotrwały pomnik
wszystkich poległych dla Polski, pomnik, który dla przyszłych pokoleń
będzie źródłem wiedzy i natchnienia”11. To bez wątpienia „potężny napływ
świadomości politycznej: ostre, rześkie, wysokie uczucie”, jak wyznał
Leopoldowi Staffowi12. Przytoczone w tytule in principio mojego tekstu
dwa pierwsze wersy wiersza Program wyrażają to znakomicie; nie gorzej
kolejne: „Dzwoń, zbudzone moje serce, / Z całej mocy i młodości!”13. Z
mocy i młodości!
Pozapoetycka twórczość Tuwima to nie marginalia, nie parerga; to
dzieło nie mniej ważne niż wiersze i poematy. „Czymże jest literatura?”,
pyta Anatolij Andriejew, przyjmując, że jest ona „rządzona wyłącznie
przez własne, wewnętrzne estetyczne imperatywy, przypominające

9

Cyt. za: J. Iwaszkiewicz, Tuwim, [w:] idem, Aleja Przyjaciół, Warszawa 1984, s.
20; zob. również idem, Lechoń i Tuwim, [w:] idem, Książka moich wspomnień,
Kraków-Wrocław 1983, s. 394, gdzie wszystkie rzeczowniki – obok wszelakich
form wyrazu „kompleks” – ujęte są w cudzysłów.
10
Pierwsze chwile w kraju, do którego poeta powrócił 7 czerwca 1946 r., a
zwłaszcza dni 7-11 czerwca spędzone w Sopocie, pierwszym Tuwima polskim
powojennym pied-à-terre, relacjonuje G. Pewińska, Julian Tuwim, poeta, [w:] G.
Pewińska, G. Antoniewicz, Sopot. Śladami znanych ludzi, Gdańsk 2019, s. 163167.
11
Cyt. za: K. Woźniakowski, Początki działalności Związku Zawodowego
Literatów Polskich po wyzwoleniu (sierpień 1944 – wrzesień 1945), [w:] Prace
ofiarowane Henrykowi Markiewiczowi, red. T. Weiss, Kraków-Wrocław 1984, s.
370.
12
J. Tuwim, List do L. Staffa z 31 sierpnia 1947 r., [w:] L. Staff, J. Tuwim, Z
tysiącem serdeczności… Korespondencja z lat 1911-1953, oprac. T. Januszewski,
I. Maciejewska, J. Stradecki, Warszawa 1974, s. 34.
13
Idem, Program, [w:] idem, Wiersze 2, opr. A. Kowalczykowa, Warszawa 1986,
s. 431.
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imperatyw moralny Kanta”14. Ale przecież utwór literacki ma „swój byt
samoistny i prawo obywatelstwa niezależnie od praw przysługujących
gatunkom piśmiennictwa przykutym do faktów”15. „Krzysztof Karasek
należy do tych poetów, którzy posiadają niezłomną wiarę w poezję jako
narzędzie poznania świata i siebie samego, rozpoznania poprzez nią
ościenia własnego losu, a także z powagą traktującego powołanie poety i
jego rolę w społeczeństwie”16. Żebyż tylko Karasek. A Tuwim? Nade
wszystko Tuwim. Ante omnia Tuvimus. Zawszeć to jednak nie homo
politicus, lecz homo poeticus, by sięgnąć po ciekawy tekst traktujący o obu
homines w dziele Danilo Kiša17.
*
Dla moich skondensowanych rozważań cenne jest sięgnięcie do
pracy zbiorowej Spór o PRL18, choć czynię to z pewnym zawahaniem, a to
z racji tendencyjnej jednostronności zawartych w niej sądów, spostrzeżeń i
opinii19. Rzecz w uznaniu jesieni 1948 r. i roku 1956 (bardziej października
niż czerwca) za przełomy. Historycy o prawicowej (chyba) proweniencji
krytykują „wyraźną tendencję do eksponowania cezury 1956 roku i różnic
między czasami stalinizmu a Polską lat 1957-1989” oraz oceniają ex
cathedra poglądy innych przedstawicieli nauk historycznych, tudzież
14

A. Andriejew, Czymże jest literatura?, [w:] Dialog. Komparatystyka. Literatura.
Profesorowi Eugeniuszowi Czaplejewiczowi w czterdziestolecie pracy naukowej i
dydaktycznej, red. E. Kasperski, D. Ulicka, Warszawa 2002, s. 201, 203. O
literaturze jako próbie samopoznania W. Myśliwski, Przemówienie wygłoszone 10
marca 2009 roku na Uniwersytecie Opolskim z okazji otrzymania tytułu doctora
honoris causa, [w:] autorzy zebrani, Nadzieja, Warszawa 2020, s. 45.
15
K. Golańska, Proces o własny życiorys, [w:] eadem, Niewinny boi się bardziej,
Warszawa 1976, s. 31.
16
W. Kass, … który w nocy ustala porządek świata, [w:] Krzysztofowi Karaskowi
w 70. rocznicę urodzin – poeci, opr. i wstęp W. Kass, Rzeszów 2007, s. 7.
17
Por. J. Armatowska, Homo poeticus contra homo politicus? Wokół twórczości
Danilo Kiša, [w:] Homo politicus. Polityczne aspekty literatury, języka, teatru i
filmu [artykuły i studia dedykowane Profesor Annie Legeżyńskiej i Doktor
Justynie Wciórce], red. M. Junkiert, L. Marzec, P. Michalska, A. Pytlewska,
Poznań 2009, s. 171-179.
18
Spór o PRL, wstęp P. S. Wandycz, Kraków 1996.
19
Walorem tego zbioru jest wskazanie na terminus a quo Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej 22 lipca 1952 r. i jej terminus ad quem 31 grudnia 1989
r. (tak J. Karpiński, Czym była PRL?, [w:] ibidem, s. 132-133) – tym bardziej
istotny, że w znacznej części przytaczanych przeze mnie publikacji używa się
błędnie określeń „PRL” i „Polska Ludowa” jako synonimów.
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publicystów i polityków „wywodzący[ch] się z kręgu PZPR” takimi słowy:
„skłonni są do wyodrębniania i gloryfikacji pierwszego okresu tzw.
polskiej drogi do socjalizmu i przeciwstawiania rzekomo demokratycznych
i patriotycznych rządów Gomułki totalitaryzmowi i narodowemu
nihilizmowi ekipy Bieruta”20. Jeśli autorka tych słów ma na myśli poglądy
choćby Marcina Kuli („nie da się przecenić wagi Października”21),
Andrzeja Friszkego („zwrot 1948 roku”, „[c]ezury roku 1956 nie wolno
lekceważyć”22), Krzysztofa Teodora Toeplitza („[p]olski Październik 1956
ma wiele wymiarów, z których z biegiem lat coraz lepiej zdajemy sobie
sprawę”23), Andrzeja Wernera („Październik jest początkiem, a zarazem
punktem centralnym i symbolem, ciągłego procesu wydzierania władzy
coraz to nowych swobód”24), czy innych twórców akcentujących znaczenie
jednej lub obu dat jako punktów zwrotnych w dziejach powojennej
Polski25, eo ipso opowiadających się za ich periodyzacją, różnice między
przedstawicielami sprzecznych ze sobą poglądów są zasadnicze. Dla grupy
pierwszej „czarną dziurą” czy inną przepaścią jest całe powojenne 45-lecie,
dla drugiej – okres, sit venia verbo, stalinowski, jednych i drugich łączy
jednak to, że lata plus minus 1949-1955, z odmiennych przyczyn uważają
za stracone, złe, okropne, za czas rządów terroru. Jak w tym wszystkim
odnaleźć istotę konstytucyjnej poprawki Tuwima? Dla „periodyzatorów” i
„nieperiodyzatorów” historii Polski Ludowej prawo- in spe -twórczy gest
twórcy Swietozara był pozbawiony sensu: ani efektywny (ustrojodawca nie
przychylił się do wniosku poety) ani efektowny (emendacja Tuwima
umknęła uwadze jego biografów i popadła w zapomnienie, a nie wiedziała
o niej do niedawna córka artysty26). Jest taki esej Anny Nasiłowskiej
20

K. Kersten, Bilans zamknięcia, [w:] ibidem, s. 19.
M. Kula, Nieboszczka PRL. Ani dobra, ani mądra, ani piękna… ale
skomplikowana, [w:] ibidem, s. 105.
22
A. Friszke, Państwo Polskie – autonomiczna część imperium, [w:] ibidem, s.
112, 113.
23
K. T. Toeplitz, Szanse Października, [w:] Polska pod rządami PZPR, red. M. F.
Rakowski, Warszawa 2000, s. 187.
24
A. Werner, Wina niewinnych i niewinność winnych. Rzut oka na związki polityki
z literaturą i literatury z polityką w PRL, [w:] Sporne postaci polskiej literatury
współczesnej [tom dedykowany pamięci Doktora Jana Walca], red. A. Brodzka,
Warszawa 1994, s. 183-184.
25
Np. autorzy cennego zbioru Przełom Października ’56, red. P. Dybicz,
Warszawa 2016.
26
List Ewy Tuwim-Woźniak do autora z 30 stycznia 2020 r.
21
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(skądinąd budzący we mnie ideowy sprzeciw, ale nie w stwierdzeniu, które
przytaczam hoc loco), w którym autorka pisze bardzo wiarygodnie: „To
pozorny paradoks, że w PRL pisarzami opozycyjnymi tak często stawali się
niegdysiejsi zwolennicy ustroju w latach czterdziestych i pięćdziesiątych.
Oni po prostu byli zawsze zaangażowani. Utożsamiali się z pewnymi
wyobrażeniami społecznymi, doznawali gorzkich rozczarowań, zmieniali
się”27. Tuwima dotyczy to o tyle, że zawsze był zaangażowany. Ale Tuwim
się nie zmienił.
*
Ahistoryczne, nienaukowe byłoby zastanawianie się, jaki byłby
Tuwim, gdyby dożył Października; zabawę w historię alternatywną
pozostawiam wizjonerom, choć przykład aktywnego i w latach
stalinowskich i później Władysława Broniewskiego jest pouczający. Sam
fantastą się nie czując, śmiem wyrazić przekonanie, że losem dzieci (i nie
tylko) w kapitalistycznej Polsce XXI w. autor Rzepki na pewno nie byłby
zachwycony: „[w]szystko opisał już Tuwim: bałuckie limfatyczne dzieci z
wyostrzonymi twarzyczkami, z zapadłą piersią, starym wzrokiem, siadają
w kucki nad rynsztokiem…”28, napisał 30 lat temu bystry obserwator, a
opis ten aktualny jest i w roku 2020. Wracam do 1956 r.: sympatia i podziw
dla konstytucyjnego wniosku autora Cudu z komornikiem nakazują mi
poczynić asocjację do bystrych obserwacji Janusza Roszki, który o roku
wielkich przemian pisał z dystansem i ironią, wspominając, jak to „w
bogoojczyźnianej atmosferze popaździernikowej” odśpiewano Boże coś
Polskę na sesji Miejskiej Rady Narodowej w Chełmie, ale i to, że w tym
gorącym okresie zwalniano z pracy nie tylko tych, których należało
zredukować: „[n]ierzadko wylewano dziecko z kąpielą”29. „Istotnie
nierzadko. Były to zresztą zmiany bolesne, a emocje niejednokrotnie
przeszkadzały w sprawiedliwej ocenie tych czy innych ludzi”30. Wtedy
właśnie „w życiu państwowym i społecznym zaczęto odchodzić od
sformułowań i praktyk niesłusznych pod względem ideologicznych i
politycznych”, ale to „w tym samym czasie pojawiają się również ludzie,
27

A. Nasiłowska, Stary poeta: Iwaszkiewicz i historia, [w:] Sporne postaci, s. 163.
W. Górecki, Sobotni obiad, [w:] W. Górecki, B. Józefiak, Łódź. Miasto po
przejściach, Wołowiec 2020, s. 87.
29
J. Roszko, Bez korony [reportaż], [w:] idem, Bez korony [zbiór reportaży],
Warszawa 1965, s. 28, 37, 39.
30
M. Osiadacz, Prawo do prawdy, [w:] eadem, Sąd orzekł…, Warszawa 1971, s.
319.
28
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którzy uważają, że wolno robić, co się komu podoba”, oraz „kult osób
zaradnych”, „kult cwaniactwa”, czyli zasada głosząca, „że trzeba się
urządzić najłatwiej i najtańszym kosztem”31. Jak to pisał 22 listopada 1956
r. Jarosław Iwaszkiewicz do Zygmunta Mycielskiego? „Obecne rozróbki
osobowe są bardzo niesprawiedliwe i zacietrzewione”32. Nie fetyszyzujmy
Października. Przed nim zdarzyło się wiele dobrego, np. „w latach 50.
[ub.w. – przyp. M.K.], obok natrętnej ideologii, dokonały się (…)
pozytywne zmiany dotyczące szkolnictwa artystycznego średniego
szczebla”33. To tylko drobny przykład. Analizy stalinizmu w Polsce
dokonywane rychło po jego przezwyciężeniu34 i z dystansu kilku
dziesięcioleci35 zawierają trzeźwy ogląd i osąd tego okresu, jest ich jednak
bardzo mało.
*
Biorę do ręki esej Wernera, już tu cytowany; jeśli dobrze rozumiem
pokrętny tok rozumowania autora, wszyscy literaci, którzy nie kontestowali
otwarcie, nie protestowali przeciw ludowej władzy, byli kolaborantami36.
Wolne żarty! To nie tylko obraza dla ludzi pióra wyznających w Polsce
Ludowej postawę patriotyczną (słowa Mariana Walczaka „uczony
społecznie zaangażowany”37 skierowane dla uczczenia Zenona
Klemensiewicza do literatów tych, w tym Tuwima, pasują znakomicie:
poeta też może być zaangażowany, poezja – zaangażowana38!), nie tylko
powielane comme toujours bezzasadne oskarżenie (o co, o patriotyzm?), ale
31

K. Golańska, Kariera pozytywnego hochsztaplera, [w:] eadem, Proszę wstać!...
reportaże sądowe, Łódź 1968, s. 171-172.
32
Jarosław Iwaszkiewicz do Zygmunta Mycielskiego. Korespondencja 1956-1958,
opr. R. Romaniuk, [w:] Spotkać Iwaszkiewicza. Nie-biografia, red. A. Król,
Warszawa 2014, s. 115.
33
B. Lewińska, Kształcenie artystyczne w szkołach plastycznych w Polsce w latach
1944-2017, Warszawa 2018, s. 60.
34
Jak K. Grzybowski, „Stalinizm” w socjalistycznym prawie konstytucyjnym,
„Państwo i Prawo” 1957, z. 6, s. 1053-1068.
35
Jak A. Werblan, Stalinizm w Polsce, Warszawa 2009, passim.
36
Por. A. Werner, Wina, s. 183-196.
37
M. Walczak, Uczony społecznie zaangażowany, [w:] W służbie nauce i szkole.
Księga
pamiątkowa
poświęcona
Profesorowi
Doktorowi
Zenonowi
Klemensiewiczowi, Warszawa 1970, s. 31.
38
Por. W. Nawrocki, Krajobraz literatury w czterdziestoleciu, [w:] Literatura
Polski Ludowej. oceny i prognozy. Materiały z konferencji pisarzy w lutym 1985
roku, układ tekstów i wstęp J. Adamski, Warszawa 1986, s. 43.
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i wykoślawienie pojęcia „kolaboracja”. Idąc za wywodem Wernera i jemu
podobnych, wskazane byłoby przyklejenie łatki kolaboranta literackim
apologetom sanacji, choćby Wacławowi Sieroszewskiemu39 (przesłodka
laurka zatytułowana Józef Piłsudski przydarzyła się i Tuwimowi). Jeśli ktoś
powie, że władza ludowa nie dysponowała legitymacją, odpowiem, że
umocowaniem była dla niej dyktatura proletariatu40, legitymacji brakowało
zaś reżimowi sanacyjnemu, dzierżącemu władzę dzięki zamachowi stanu, o
ofiarach którego dzisiejsi władcy raczą nie pamiętać. Sięgam po najwyższą
z najwyższych półek, by odnotować pytanie, czy sąsiadujący na niej z
Tuwimem Adam Mickiewicz podpisał „lojalkę” podsuniętą przez carskich
śledczych41; pochylam się nad najniższą z najniższych, gdzie owiane hańbą
nazwiska hitlerowskich kolaborantów spod znaku Jana Emila Skiwskiego42
i Alfreda Szklarskiego43; zerkam gdzieś między nie, by przypomnieć usługi
wyświadczone przez Józefa Ignacego Kraszewskiego wywiadowi
francuskiemu44, czy redagowanie przez Jana Lechonia pisma znanego pod
złośliwie przeinaczonym mianem „Cyrulika Serwilskiego” (sic!),
„całkowicie oddanego sanacyjnemu reżimowi”45. O kolaboracji jako
synonimie akceptacji dla Polski Ludowej nie może być mowy! Jeśli ktoś
tego nie rozumie, jeśli naigrawa się z patriotyzmu rozumianego przez
debatującego nad projektem Konstytucji Tuwima czy rówieśnego mu
Iwaszkiewicza, złożonego na swoje życzenie do trumny w górniczym
39

O dolce vita autora Bolszewików w okresie po zamachu majowym zob. m.in. A.
Sieroszewski, Wacława Sieroszewskiego żywot niespokojny, z rkps wyd., opr. i
uzup. A. Z. Makowiecki, Warszawa 2015, s. 350-418.
40
Szerzej W. Zamkowski, Dyktatura, suwerenność, demokracja. Podstawowe,
teoretyczne problemy struktury i funkcjonowania władzy państwowej w PRL,
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, s. 68-94.
41
Por. A. Witkowska, Czy Mickiewicz podpisał „lojalkę”?, [w:] Lustra historii.
Rozprawy i eseje ofiarowane Profesor Marii Żmigrodzkiej z okazji
pięćdziesięciolecia pracy naukowej, red. M. Kalinowska, E. Kiślak, Warszawa
1998, s. 55-60.
42
Szerzej M. Urbanowski, Człowiek głębszego podziemia. Życie i twórczość Jana
Emila Skiwskiego, Kraków 2003.
43
Zob. W. Kot, Indiana Jones znad Wisły, [w:] idem, PRL – jak cudnie się żyło!,
Poznań 2008, s. 76-77.
44
Zob. W. Danek, Józef Ignacy Kraszewski. Zarys życia i twórczości, [w:] Józef
Ignacy Kraszewski, zbiór materiałów i wstęp W. Danek, Warszawa 1965, s. 35-36.
45
J. Iwaszkiewicz, Lechoń i Tuwim, s. 365, 385; idem, Lechoń, [w:] idem, Aleja, s.
30, 47.
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mundurze46, jeśli wyznaje manichejskie przekonanie, że władza ludowa
była „zła”, a wszelka opozycja – „dobra”, znalezienie przeze mnie
płaszczyzny do dyskusji z nim jest niemożliwe. Także z prawnuczką autora
Brzeziny, dla której współpraca antenata „z komunistami” to może
przywara, może słabość przyrównana do jego łakomstwa, próżności i
apodyktycznego charakteru47. Jakich komunistów ma na uwadze Ludwika
Włodek, nie wiem, jeśli myśli zaś o poselskim mandacie pradziadka i jego
aktywności w ruchu obrońców pokoju, są to dla mnie powody do dumy.
Dumy z wielkiego rodaka.
*
Tworzenie Konstytucji PRL jest kojarzone przede wszystkim z
nieformalnymi poprawkami Józefa Stalina48; zgoda, nie kwestionuję
faktów. Pamiętać trzeba jednak i o rzetelnej deskrypcji ogólnonarodowej
dyskusji konstytucyjnej, proklamowanej uchwałą Komisję Konstytucyjnej
z 23 stycznia 1952 r.49 na podstawie art. 5 ustawy konstytucyjnej z 26 maja
1951 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Polski Ludowej50,
rozpiętej między 27 stycznia i 6 kwietnia 1952 r.51 W debacie tej Julian
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Jak A. Nasiłowska, Stary poeta, s. 154-155, 164-165.
Por. L. Włodek, Jak Pra stal się człowiekiem, [w:] Spotkać Iwaszkiewicza, s. 87.
48
Szerzej K. Persak, „Troskliwy opiekun i światły doradca Polski Ludowej” –
poprawki Józefa Stalina do Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 roku, [w:] PRL –
trwanie i zmiana [artykuły i studia ofiarowane Profesorowi Marcinowi Kuli w 60.
rocznicę urodzin], red. D. Stola, M. Zaremba, Warszawa 2003, s. 187-209.
49
Uchwała Komisji Konstytucyjnej [z 23 stycznia 1952 r.] w sprawie
ogólnonarodowej dyskusji nad projektem Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej, „Trybuna Ludu” nr 27 (1089) z 27 stycznia 1952 r., s. 1.
50
Dz. U. z 1951 r. nr 33, poz. 255 ze zm.
51
Zob. A. Gwiżdż, Organizacja i tryb przygotowania i uchwalenia Konstytucji
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, [w:] Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej
Polskiej 1947-1952, red. M. Rybicki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977,
s. 314-315, 320-322; idem, Tryb uchwalenia Konstytucji PRL (22 lipca 1952 r.),
[w:] Tryby uchwalania polskich konstytucji, red. M. Wyrzykowski, Warszawa
1998, s. 86-88; M. Rybicki, Geneza i przygotowanie Konstytucji PRL z 1952 roku,
„Dzieje Najnowsze” 1983, nr 4, s. 113-115; idem, Jak rodziła się Konstytucja PRL
z 1952 r., „Polityka” 1983, nr 30, s. 14; M. Kallas, Przygotowanie i uchwalenie
Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (22 lipca 1952 roku), [w:] M.
Kallas, A. Lityński, Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 2000, s.
99-101; P. Borecki, Geneza Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 r., „Przegląd
Sejmowy” 2007, nr 5, s. 81-86; idem, Tworzenie Konstytucji PRL, „Czasopismo
47
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Tuwim wziął udział co najmniej dwukrotnie: najpierw jako twórca
częściowo tożsamych tekstów zatytułowanych Data, która przejdzie do
dziejów narodu, później jako autor poprawki do projektu Konstytucji. Jako
że w literaturze przedmiotu dopuszczono się błędu, wskazując na Datę…
jako rzekomo jednobrzmiący tekst w trzech różnych tytułach prasowych i
sugerując zawarcie w nim konstytucyjnej emendacji52, czuję się
zobowiązany do polemiki z takim przekonaniem i do uporządkowania
faktów, skoro natomiast powiadam – vide supra – że Tuwim nie mniej niż
dwa razy uczestniczył w dyskusji nad projektem ustawy zasadniczej, mam
na uwadze zarówno rozbieżne kształty i miejsca publikacji Daty…, jak i
niewielkie prawdopodobieństwo, że ustnie, viva voce, mógł też zabrać głos
w sprawie projektu na zebraniu obywatelskim. Najpełniejsze i wzajemnie
tożsame teksty Daty… ukazały się na łamach „Trybuny Ludu”53 oraz (tu
jako przedruk niemal à la lettre) „Spraw i Ludzi”54, natomiast ich znacznie
skrócona wersja (sprowadzona do dwóch z siedmiu akapitów) – w „Życiu
Literackim”55. W cztery dni po opublikowaniu przez „Trybunę Ludu” tego
afirmatywnego tekstu, zapowiadającego przyjęcie Konstytucji jako
wydarzenie o przełomowym znaczeniu („Konstytucja (…) [t]o – start do
biegu w przyszłość”56) ukazało się w tej gazecie kolejne Tuwimowskie
wystąpienie in scripto w konstytucyjnej debacie: tym razem właściwa

Prawno-Historyczne” 2008, z. 1, s. 174-178; I. Paczyńska, Nieznane aspekty pracy
nad konstytucją z 1952 roku, „Studia Historyczne” 1996, z. 3, s. 368-369.
52
Por. J. Stradecki, Julian Tuwim. Bibliografia, Warszawa 1959, s. 427.
53
J. Tuwim, Data, która przejdzie do dziejów narodu, [w:] Głosy w dyskusji nad
projektem Konstytucji, „Trybuna Ludu” nr 37 (1099) z 6 lutego 1952 r., s. 3.
54
Idem, Data, która przejdzie do dziejów narodu, „Sprawy i Ludzie” 1952, nr 53,
s. 1. J. Stradecki (Julian Tuwim, s. 427) podaje nietrafny numer gazety. Przedruk w
„Sprawach i Ludziach” jest, w istocie, niemal literalny, zauważalne są bowiem
różnice interpunkcyjne, rezygnacja z wytłuszczeń druku i skreślenie w czwartym
akapicie wyrazu „istotnego”, nomen omen niezbyt istotne.
55
J. Tuwim, Data, która przejdzie do dziejów narodu, [w:] Pisarze o projekcie
Konstytucji, „Życie Literackie” 1952, nr 4, s. 9. J. Stradecki (Julian Tuwim, s. 427)
myli się, wskazując na „Życie Literackie” jako pierwotne miejsce zamieszczenia
artykułu, z którego jakoby przedrukowano go w „Sprawach i Ludziach” oraz
„Trybunie Ludu”.
56
J. Tuwim, Data („Trybuna Ludu”), s. 3; idem, Data („Sprawy i Ludzie”), s. 1;
idem, Data („Życie Literackie”), s. 9.
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poprawka do projektu ustawy zasadniczej57. Sprowadzała się ona do
propozycji wyodrębnienia nauczycieli z art. 65 in statu nascendi
stanowiącego, że PRL „szczególną opieką otacza inteligencję twórczą –
pracowników nauki, oświaty, literatury i sztuki oraz pionierów postępu
technicznego, racjonalizatorów i wynalazców”58: świadom faktu, że pod
pojęciem pracowników oświaty „projekt (…) ma na myśli właśnie
nauczycieli”, poeta podkreślił, że „ofiarną, trudną i ogromną pracę
nauczycielstwa polskiego należałoby uczcić w Konstytucji osobnym
artykułem – tym samym zwracając uwagę na wychowawców naszych
dzieci i młodzieży”59. Mimo poparcia ze strony członków Związku
Nauczycielstwa Polskiego60 wniosek autora Sztandaru napotkał po dwóch
tygodniach polemikę Stanisława Domaniewskiego („[i]ntencja autora
projektu jest wprawdzie b. szlachetna, lecz propozycja jego (…) jest
nieaktualna z punktu widzenia prawnego”61), co – abstrahując od meritum
sporu – zadaje kłam głosicielom tezy o fasadowości dyskusji. Ustnie
wypowiedziało się w niej ok. 1 mln 400 tys. obywateli, natomiast 25 000
nadesłało uwagi pisemne, a wśród nich 2822 poprawki62, w tym jedna
autorstwa Tuwima. W zestawieniu złożonych emendacji wskazano (bez
podawania nazwisk autorów), że wobec projektowanego art. 65 „[w] kilku
wnioskach proponuje się omówienie w przepisie szczególnej roli
nauczycieli”63 (należy sądzić, że chodzi również o apel autora Rwania bzu,
57

Idem, [w:] Obywatele zgłaszają wnioski i poprawki do projektu Konstytucji,
„Trybuna Ludu” nr 41 (1103) z 10 lutego 1952 r., s. 3. J. Stradecki (Julian Tuwim,
s. 427) podaje nietrafny numer gazety.
58
Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Projekt uchwalony dnia 23
stycznia 1952 roku przez Komisję konstytucyjną, „Trybuna Ludu” nr 27 (1089) z
27 stycznia 1952 r., s. 4. Zob. H. Jabłoński, Nad projektem Konstytucji. Polska
Rzeczpospolita Ludowa szczególną opieką otacza inteligencję twórczą…, „Głos
Nauczycielski” 1952, nr 8, s. 2.
59
J. Tuwim, [w:] Obywatele, 10 lutego 1952 r., s. 3.
60
Por. J. Stradecki, Julian Tuwim, s. 427.
61
S. Domaniewski, [w:] Obywatele zgłaszają wnioski i poprawki do projektu
Konstytucji, „Trybuna Ludu” nr 55 (1117) z 24 lutego 1952 r., s. 3.
62
Zob. B. Bierut, O Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Referat
wygłoszony na posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego w dniu 18 lipca 1952 roku,
[w:] idem, O Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Konstytucja Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1952, s. 8-9.
63
Zestawienie treści istotniejszych poprawek zgłoszonych do projektu Konstytucji
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, [w:] Zestawienie poprawek zgłoszonych do
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aczkolwiek wnosił on o stworzenie odrębnego artykułu), nie zyskały one
jednak uznania Podkomisji Redakcyjnej i Zagadnień Ogólnych Komisji
Konstytucyjnej i nie znalazły się wśród zaakceptowanych przez nią
zaledwie 28 poprawek64 (mniej niż 1% wniesionych); nie zostały tym
samym przyjęte w redagowaniu ostatecznego tekstu Konstytucji, w którym
art. 65 zachował brzmienie poddane ogólnonarodowej dyskusji i
obowiązywał do 16 października 1997 r.65, a nauczycielom odrębnego
artykułu nie poświęcono (o wychowaniu i rozwoju młodzieży mowa, i
owszem, w art. 68 pierwotnego tekstu66, ale o pedagogach nie
wspominając).
Prozatorski tekst Tuwima zawierający poprawkę, mimo że
publikowany w dzienniku stanowiącym prasowy mainstream, jest, jak
wspomniałem, nieznany. Mieści się w nim pasja, dominanta wszelkich jego
poczynań, towarzysząca mu, „[c]okolwiek (…) mówił, cokolwiek robił”67.
Jest ta emendacja wyrazem społecznej postawy poety, zadającej kłam
stwierdzeniu, że „[w]ielkie idee” jak „patriotyzm i niepodległość
państwowa, komunizm i socjalizm, wolność – równość – braterstwo” są „w
kręgu wybrańców losu z kultury Zachodu (…) już jakby przebrzmiałe albo
zrealizowane, albo fantasmagoryczne”68. Nic bardziej błędnego, o ile za ów
Zachód nie przyjmie się całokształtu zła piętnowanego przez twórcę Lekcji
co najmniej od czasów przymusowej wojennej emigracji. Tuwim chciał
dobrze i dobrze czynił, „był przede wszystkim bardzo dobrym

projektu konstytucji z 1952 roku, przyg. do druku i wstęp I. Paczyńska, „Studia
Historyczne” 1998, z. 2, s. 277.
64
Zob. I. Paczyńska, [Wstęp], [w:] ibidem, s. 266; P. Borecki, Geneza, s. 86; idem,
Tworzenie, s. 178. Rekomendowane emendacje zawiera Wniosek w sprawie
poprawek do projektu Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, [w:]
Zestawienie poprawek, s. 282-285.
65
Po stanowiącej rezultat rewizji konstytucji zmianie numeracji opublikowanej 21
lutego 1976 r. jako art. 77 – zob. W. Sokolewicz, Konstytucja PRL po zmianach z
1976 r., Warszawa 1978, s. 34, 279-280.
66
Od zmiany numeracji przywołanej w poprzednim przypisie był to art. 80 – zob.
W. Sokolewicz, Konstytucja PRL, s. 281-282.
67
T. Januszewski, Przedmowa, [w:] Rozmowy z Tuwimem, wybór i opr. T.
Januszewski, Warszawa 1994, s. 9.
68
T. Patrzałek, Ku pedagogice szczęścia, [w:] Dydaktyka i łowy. Księga
Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Władysławowi Dynakowi, red. R.
Waksmund, D. Michułka, Wrocław 2016, s. 450.
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człowiekiem”69; dziś powiedziano by uczenie: empatycznym70. Tuwima
bonus animus, bona mens mieszczą się i w konstytucyjnej poprawce. Tak
jak Mickiewicz71, również Tuwim jest poetą narodowym, przy czym
pojęcie to należy – głównie przez wzgląd na żydowskość – odnosić doń
inaczej niż do autora Dziadów (choć u niego Litwo, ojczyzno moja, a za
Litwina miał się przecież Kraszewski72). Skoro o żydowskości Tuwima, to
postrzega on bardzo dojrzale znaczenie i dziedzictwo rewolucji roku 1905
– zwłaszcza w Kwiatach polskich – jako chłopiec, którym nigdy być nie
przestał i który był świadkiem bohaterskiego zrywu robotników73, jako
Polak i jako Żyd. Fatalnie o zaangażowanych w powstanie Żydach pisali
choćby Teodor Jeske-Choiński (Po czerwonym zwycięstwie), Józef
Weyssenhoff (Hetmani) czy Marian Gawalewicz (Bez celu)74, wkład
natomiast Tuwima w opiewanie wielkiego dzieła tej rewolucji – dla Łodzi
szczególnie ważnej75 – jest bezcenny76. Wpływ tej heroicznej insurekcji na
69

J. Iwaszkiewicz, Lechoń, s. 31; idem, Lechoń i Tuwim, s. 366.
Szerzej G. Sztabiński, Empatia w sztuce – dawniej i dziś, [w:] Acta Artis. Studia
ofiarowane Profesor Wandzie Nowakowskiej, red. A. Pawłowska, E. Jedlińska, K.
Stefański, Łódź 2016, s. 93-115.
71
Szerzej K. Ziemba, Mickiewicz jako poeta narodowy, [w:] Album gdańskie.
Prace ofiarowane Profesorowi Józefowi Bachórzowi na siedemdziesiątą piątą
rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej, red. J. Data, B.
Oleksowicz, Gdańsk 2009, s. 189-197.
72
Por. J. Bachórz, Litwa – ojczyzna Kraszewskiego, [w:] Romantyzm. Janion.
Fantazmaty. Prace ofiarowane Profesor Marii Janion na jej siedemdziesięciolecie,
red. D. Siwicka, M. Bieńczyk, Warszawa 1996, s. 129.
73
Zob. J. Tuwim, Moje dzieciństwo w Łodzi, [w:] idem, Dzieła, t. V, Pisma prozą,
opr. J. Stradecki, Warszawa 1964, s. 24; R. Wierzbowski, Łódzkie realia Kwiatów
polskich. Rekonesans, [w:] Literatura i język Łodzi. Materiały z sesji naukowej w
Muzeum Historii Miasta Łodzi zorganizowanej w dniach 18-19 kwietnia 1978 r.,
red. A. Szram, J. Weinberg, M. Kucner, Łódź 1978, s. 63-89; K. Ratajska, Kraj
młodości szczęśliwy. Śladami Juliana Tuwima po Łodzi i Inowłodzu, Łódź 2002, s.
96-110; eadem, „Jedyna patriotyczna legenda Łodzi” – rewolucja 1905 roku w
Kwiatach polskich, [w:] Julian Tuwim. Biografia – twórczość – recepcja, red. K.
Ratajska, T. Cieślak, Łódź 2007, s. 32-42.
74
Por. A. Friedrich, Literackie portrety Żydów zaangażowanych w rewolucję 1905
roku, [w:] Album, s. 658-659.
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Szerzej P. Korzec, Walki rewolucyjne w Łodzi i okręgu łódzkim w latach 19051907, Warszawa 1956, passim; W. L. Karwacki, Łódź w latach rewolucji 19051907, Łódź 1975, passim; K. R. Kowalczyński, Łódź 1905. Kulisy rewolucji, Łódź
2017, passim.
70

53

polską literaturę jest przemożny: po 1905 r. była ona i jest „inna niż przed
tą datą”77. A zatem przełom. Ogólnokrajowy i osobisty, sądzę bowiem, że
wstrząs doznany przez Julka pod wpływem rewolucyjnych przeżyć
odcisnął się trwałym piętnem na jego twórczości, w tym na emendacji do
projektu Konstytucji Polski Ludowej.
A rok 1952, rok tej Konstytucji? Był to – nie, nie „dziwny” jak u
klasyka 1647, lecz – jak ogłosił Tuwim w Dacie… – pamiętny rok, annus
memorabilis. Jest on kamieniem milowym w historii ustroju Polski, choć
nie w dziejach polskiej oświaty i polskiego nauczycielstwa78 (literatury
również); zgadzam się z Romanem Wapińskim, który w dziejach
powojennego systemu oświatowego wyróżnia bardzo istotny drugi okres
zawarty między latami 1948 i 195579. Ważniejsze jest przecież to, że gest
Tuwima należy odczytać jako głos artysty i intelektualisty80, poety
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Por. B. Urbankowski, Rok 1905 przed sądem najwyższych autorytetów
literackich, [w:] Dziedzictwo rewolucji 1905-1907, red. A. Żarnowska, A.
Kołodziejczyk, A. Stawarz, P. Tusiński, Warszawa-Radom 2007, s. 151, 176.
77
M. Stępień, Polska lewica literacka, Warszawa 1985, s. 117.
78
Odmiennie M. Kocór (Nauczyciele wobec zmian edukacyjnych w Polsce,
Rzeszów 2006, s. 31-32), wyodrębniająca okresy 1944-1952 i 1952-1962, a to
chyba tylko dlatego, że „[w] 1952 roku konstytucja zalegalizowała zmiany tego
[pierwszego – przyp. M.K.] okresu i wytyczyła kierunek dalszych przeobrażeń”
(ibidem, s. 32).
79
Por. R. Wapiński, Ewolucja systemu oświatowego w PRL, [w:] Społeczeństwo
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, red. A. Czubiński, Warszawa 1977, s. 186-189;
nieco inaczej ujmuje to K. Trzebiatowski (Organizacja szkolnictwa w Polsce
Ludowej, Warszawa 1972, s. 33-38, 104-108, 130-134, 163-165, 184-189), u
którego rok uchwalenia Konstytucji mieści się grosso modo w okresie
kształtowania ustroju szkolnego ograniczonego latami 1945 i 1960, wobec jednak
szkolnictwa średniego ogólnokształcącego, szkolnictwa zawodowego, szkolnictwa
specjalnego i kształcenia nauczycieli mieści się on w pokrywających się okresach
(podokresach) 1948-1961, 1950-1955 czy 1945-1954. Co się tyczy historii polskiej
literatury, skłonny jestem przystać na wyodrębnienie obejmujących rok uchwalenia
Konstytucji lat 1945-1955, jakie proponuje M. Zawodniak, Dziesięciolecie 19451955 (historia literatury i przedmioty badania), [w:] PRL – świat
(nie)przedstawiony [artykuły i studia ofiarowane pamięci Doktor Lidii Burskiej],
red. A. Czyżak, J. Galant, M. Jaworski, Poznań 2010, s. 173-183.
80
Por. K. T. Toeplitz, Kurdesz, [w:] Alkohol w kulturze i obyczaju, red. J. Górski,
K. Moczarski, Warszawa 1972, s. 27-28; Z. Derfert, Warto wznowić „Pegaza
Dęba” Tuwima, „Kolekcjoner Polski” (dodatek do „Kuriera Polskiego”) 1976, nr
4, s. 4.
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„wyjątkowej samowiedzy pisarskiej”81, ba, „uczon[ego] w pełnym tego
słowa znaczeniu”82 na rzecz właściwego miejsca systemu oświaty w
ukształtowanym ustawą zasadniczą ustroju politycznym państwa83. Z
punktu widzenia interdyscyplinarnych badań nad Konstytucją była to próba
współautorstwa normatywnego tekstu o szczególnych funkcjach („winna
ujmować i ustalać wszystkie instytucje i zasady rządzenia krajem”, tudzież
„odpowiada[ć] rzeczywistemu, istniejącemu w kraju stosunkowi sił”84, jak
głosił w 1862 r. Ferdynand Lassalle), niekwestionowanej preponderancji85
oraz cechach ideologicznej manifestacji (ten aspekt krytykował adwersarz
Tuwima, Domaniewski, zwracając uwagę na to, że artykuły konstytucji
„nie mają na celu uczczenia tej czy innej grupy społeczno-zawodowej”86),
tudzież pospołu petryfikacji i perspektywicznej ekstrapolacji87. Z punktu
widzenia pedeutologii był to również zabrany propria sponte głos
rzecznika stanu nauczycielskiego, etosu i etyki polskiego nauczycielstwa88,
81

T. Januszewski, Przedmowa, s. 7.
J. Hurwic, Redaktor „Tamtego działu”, [w:] Wspomnienia, s. 292.
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Por. M. Pęcherski, System oświatowy Polski Ludowej na tle porównawczym,
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1981, s. 97-99.
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F. Lassalle, O istocie konstytucji, [w:] idem, O istocie konstytucji. Dwa odczyty,
tłum. J. Nowacki, M. Sobolewski, wstęp M. Sobolewski, Warszawa 1960, s. 94,
107.
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Por. E. Malinowska, Konstytucja jako gatunek tekstu prawnego, Opole 2012, s.
75-77; M. Ciepaj, Z rozważań nad konstytucją w społeczeństwie obywatelskim,
[w:] W kręgu problematyki władzy, państwa i prawa. Księga jubileuszowa w 70lecie urodzin Profesora Henryka Groszyka, Lublin 1996, s. 43-53.
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S. Domaniewski, [w:] Obywatele…, 24 lutego 1952 r., s. 3.
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Por. K. Działocha, Geneza konstytucji PRL, [w:] Konstytucja PRL po 30 latach
jej obowiązywania, red. K. Działocha, Wrocław 1983, s. 27-28; J. Szymanek,
Tradycje konstytucyjne. Szkice o roli ustawy zasadniczej w społeczeństwie
demokratycznym, Warszawa 2006, s. 199-200.
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O których szerzej M. Pęcherski, System, s. 295-315; K. Trzebiatowski,
Organizacja, s. 204; M. Kocór, Nauczyciele, s. 73-99, 118-125; J. Szczepański,
Rzecz o nauczycielach w wychowującym społeczeństwie socjalistycznym,
Warszawa 1975, passim; S. Krawcewicz, Współczesne problemy zawodu
nauczyciela, Warszawa 1979, s. 5-34, 117-125; idem, Przemiany w funkcjach i
strukturze zawodu nauczyciela, [w:] Oświata i wychowanie w Polskiej
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Świecki, Oświata i szkolnictwo w XXX-leciu PRL, Warszawa 1975, s. 472-473; E.
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ale
przecież
i
sojuszu
między
szkołą
a
środowiskami
współwychowującymi89. Był to głos na pewno aprobujący konstytucyjne
iunctim cech klasowych i narodowych90, głos ku czci wybitnych
postępowych nauczycieli – Władysława Spasowskiego, Filipiny
Płaskowickiej, Stefanii Sempołowskiej, Janusza Korczaka, Zygmunta
Nowickiego, Ignacego Solarza, Macieja Rataja, Marii Grzegorzewskiej,
Wandy Wasilewskiej, Ireny Kosmowskiej, Henryka Rowida, Rudolfa
Aurigi, Leona Łabaja, Witolda Wyspiańskiego, Eustachego Kuroczki, głos
antycypujący bohaterski czyn Ludwiki Wawrzyńskiej. Pedagodzy
zaangażowali się w dyskusję konstytucyjną ab initio91, nie mogło bowiem
zabraknąć w niej wychowawców młodzieży i przyszłych egzegetów ustawy
zasadniczej92. „Nauczycielowi potrzebne jest powszechne zrozumienie jego
doli i roli, potrzebna jest stała pomoc, by mógł dobrze wypełnić swe
społeczne i zawodowe obowiązki, potrzebna jest dobra życzliwa i twórcza

Żeleźny, Nauczyciele i młodzież w procesie polskich przemian, Rzeszów 1992, s.
45-126; J. Szempruch, Wybrane aspekty przemian w zawodzie nauczyciela, [w:] W
służbie szkole i nauce [księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Janowi Kidzie
z okazji 70. urodzin], red. A. W. Maszke, Rzeszów 2001, s. 155-167; B. Szluz,
Kwalifikacje zawodowe a postawa etyczna nauczyciela, [w:] Od prawa szkolnego
do etyki pedagogicznej. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Januszowi
Homplewiczowi z okazji czterdziestolecia Jego pracy naukowej, red. A. W.
Maszke, Rzeszów 2001, s. 114-119; H. Krzysztofińska, Etyka zawodowa
nauczyciela jako niezbędny element jego kwalifikacji zawodowych, [w:] ibidem, s.
120-127.
89
Szerzej M. Mendel, Związki rodziny, szkoły i społeczności lokalnej, [w:]
Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Materiały z III
Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, red. J. Gnitecki, J. Rutkowiak,
Warszawa-Poznań 1999, s. 94-117; zob. również J. Kolbusz, Pomocnikami
możemy być wszyscy, „Nowiny Rzeszowskie” nr 278 (6033) z 22 listopada 1968 r.,
s. 3.
90
Por. W. Sokolewicz, Konstytucja PRL, s. 38-90.
91
Zob. H. Jabłoński, Nad projektem Konstytucji, s. 2; E. Kuroczko, Włączamy się
do ogólnonarodowej dyskusji nad projektem nowej Konstytucji, „Głos
Nauczycielski” 1952, nr 5, s. 1; Nauczycielstwo z radością wita projekt nowej
Konstytucji, „Głos Nauczycielski” 1952, nr 5, s. 1; K. Stępka, [w:] Nauczyciele
mówią o projekcie Konstytucji, „Głos Nauczycielski” 1952, nr 6, s. 1.
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Zob. H. Jabłoński, Konstytucja wolnego ludu, „Głos Nauczycielski” 1952, nr 2829, s. 1; H. Jaczewska, [w:] Demokratyczną treść Konstytucji przekażemy uczniom,
„Głos Nauczycielski” 1952, nr 8, s. 2.
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atmosfera w samym kolektywie szkolnym”93. Skoro głoszono urbi et orbi
korzyści stwarzane przez nową ustawę zasadniczą np. dla chłopów94, poeta
zatroszczył się o pedagogów – także kształcących chłopskie dzieci. A skoro
o nich mowa, można i trzeba wskazać rówieśne przyjęciu Konstytucji
Tuwimowskie Spotkanie w roku 1952 z pięknym, dumnym a nie butnym
„Ja – pracę piszę. Z agrochemii” in fine95. To wzrusza! „Dzisiejsze dzieci
mogłyby nam (…) pozazdrościć obcowania z nieheblowaną
rzeczywistością, wyobraźni i radości z rzeczy, które są dziś nieatrakcyjne,
banalne albo wręcz egzotyczne”96. „Był to świat, który cenił szacunek do
innych, pomoc starszym, dotrzymywanie słowa i przyzwoitość w każdej,
banalnej nawet postaci. (…) Uczono nas prawdomówności, dotrzymywania
słowa, co to honor i koleżeńskość, uczono także, że do wszystkiego
dochodzi się nauką i pracą”97. Słowa te napisali autorzy, którym – jak i
mnie – przyszło przeżyć w Polsce Ludowej szczęśliwe dzieciństwo. To,
którego najpiękniejszą ideą była Niewidzialna Ręka98 – praktyczna
realizacja poglądu Tuwima na sprawiedliwy świat dobrych, życzliwych
sobie ludzi.
Inowłódz – to i celebrowana w dzieciństwie i młodości
wilegiatura99, to jeden z ostatnich wierszy (incipit „Ja do ciebie nie mogę,
nie mogę…”)100, przerażający agorafobicznym wymiarem i puentą tak
93

J. Kolbusz, Pomocnikami, s. 3.
Zob. L. Stasiak, Co nowa Konstytucja daje chłopom, Warszawa 1952, passim;
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S.W. Malinowski, Telewizja Dziewcząt i Chłopców (1957-1993). Historia
niczym baśń z innego świata, Kraków 2020, s. 8, 59.
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por. K. Ratajska, O wierszu Juliana Tuwima {„Ja do ciebie nie mogę, nie
mogę…”}, [w:] Stolice i prowincje kultury. Księga jubileuszowa ofiarowana
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szokującą jak głucho opadające wieko czy quasi tutti wieńczące Romeo i
Julię Piotra Czajkowskiego, ale przede wszystkim z wierszem tym
związana przywołana już współpraca poety z tamtejszą szkołą podstawową,
którą wspomagał w latach 1948-1953, zdobywając dla niej książki, meble,
pomoce naukowe (w tym pyszny gabinet przyrodniczo-fizykochemiczny),
materiały budowlane, przesyłając też pieniądze101. Ze szkołą tą ściśle wiąże
się opublikowany 16 kwietnia 1952 r. list poety do Prezydenta RP,
zawierający zobowiązanie do m.in. doposażenia tej placówki (urządzenia
pracowni naukowej, zasilenie księgozbioru, przekazanie gronu
nauczycielskiemu podręcznej biblioteki naukowo-pedagogicznej) jako
wyrazu uczczenia 60. urodzin głowy państwa102 – dokument rzadko
odczytywany obiektywnie103, częściej błazeńsko wykpiwany104 z uporem
godnym lepszej sprawy. Przecież to właściwe wczesnym latom
pięćdziesiątym ub.w. signum temporis, dużo bardziej wyważone od aktów
służalczości ofiarowanych piętnaście-dwadzieścia lat wcześniej
sanacyjnym dyktatorom, bo już chyba nie Władysławowi Gomułce czy
Jarosławowi Kaczyńskiemu, wzajemnie ściśle związanym przez urząd
wicepremiera i cechy charakteru. Pierwszy nie budził, a drugi zapewne nie
budziłby takiej atencji jaką Tuwim darzył Bolesława Bieruta: poeta „wrócił
do Polski pełen bezgranicznego zaufania do ludzi nią rządzących, którzy
okazywali mu zresztą, właśnie dlatego, wiele rewerencji i względów”105.
„Bronię – i to bardzo – Bieruta”106, napisał Iwaszkiewicz już po
Październiku w cytowanym liście do Mycielskiego. Miał odwagę. Miał
klasę. Nic dodać, nic ująć. Może to tylko, że i ja staję w obronie
Prezydenta.
Profesor Alinie Kowalczykowej, red. J. Brzozowski, M. Skrzypczyk, M. Stanisz,
Warszawa 2012, s. 442-447.
101
Zob. K. Ratajska, O wierszu, s. 443-445; eadem, Kraj, s. 150-188; eadem, Julek,
s. 100-103; F. Strojowski, Poeta i dzieci, [w:] Wspomnienia, s. 296-307. Szkoła
nosi dziś imię poety, ale o jego bezcennej dla tej placówki pomocy jej strona
internetowa milczy.
102
Zob. J. Tuwim, List Juliana Tuwima do Prezydenta Bieruta, „Trybuna Ludu” nr
106 (1168) z 16 kwietnia 1952 r., s. 3.
103
Por. K. Ratajska, Kraj, s. 163.
104
Por. P. Matywiecki, Twarz Tuwima, Warszawa 2008, s. 393; M. Urbanek,
Tuwim. Wylękniony bluźnierca, Warszawa 2013, s. 247.
105
A. Kowalczykowa, Poeta rzeczy ostatecznych i rzeczy pierwszych (o recepcji
twórczości Juliana Tuwima), [w:] J. Tuwim, Wiersze 1, s. 95.
106
Jarosław Iwaszkiewicz, s. 115.
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Było zaś czy nie było uchwalenie Konstytucji Lipcowej
historycznym faktem? Pytam o to, gdyż wyśmiewanie kampanii
konstytucyjnej roku 1952, choć tyle w nim złego smaku i neofickiego
rechotu, stało się niemal sportem narodowym, a jeśli nie narodowym, to z
lubością uprawianym przez potępiających kampanię a limine,
prześcigających się w inwektywach, epatujących idiosynkrazją historyków,
politologów czy konstytucjonalistów. Z kogo się śmiejecie? – zapytałbym
za Gogolowskim Rewizorem; czy z tego, że „[t]ysiące ludzi (…) całego
kraju, po raz pierwszy w historii Polski wypowiadało się na temat swojej
Konstytucji”107? Cóż złego w tym, ze znaczna część dyskutantów
wypowiadała się o projekcie w apologetycznym tonie, jak Jan Srodziński,
głoszący afirmację spółdzielczości produkcyjnej108, ks. Nikodem
Masłowski („konstytucja będzie wolą całego narodu, mającą na celu
podniesienie dobrobytu robotników i chłopów”109) czy chłopi z pewnej wsi
zobowiązujący się na cześć Konstytucji m.in. do remontu 1500 m drogi i
likwidacji ugorów110? Cóż podłego w tym, że może z patosem, może z
emfazą wyczekiwano ustawy zasadniczej, uczestnicząc w niemal
hierofanicznym akcie jej współstanowienia111? Cóż godnego potępienia w
jego obywatelskich antecedencjach? Czy to polityczna poprawność czy
autocenzura nakazuje wybitnej przecież badaczce wskazanie na wyłącznie
kontestacyjne i antypaństwowe wątki dyskusji konstytucyjnej w
województwie krakowskim, gdy z rozbrajającą szczerością przyznaje, że
pomija „reakcje ludzi zgodne z oczekiwaniem organizatorów dyskusji i

107

Ziemia Rzeszowska wczoraj, dziś i jutro, opr. F. Grabowski, [Rzeszów 1952], s.
5. W oryginale słowa te zapisano kursywą. Spontaniczne dyskusje nad projektami
konstytucji z lat 1921 i 1935 angażowały mniej uczestników, a przebieg i wyniki
debat nijak nie wiązały organów państwa – zob. A. Gwiżdż, Organizacja, s. 314.
108
Zob. Ziemia, s. 35.
109
1952, (marzec, po 10), [Olsztyn]. – Informacja o przebiegu I etapu dyskusji nad
projektem Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Załącznik nr 1 do
protokółu nr 11/52 posiedzenia egzekutywy KW PZPR w Olsztynie z 14 marca
1952 r., [w:] R. Syrwid, „Ponieśmy więc projekt Konstytucji w masy…”. Przebieg
i ocena pierwszego etapu „dyskusji” nad projektem Konstytucji PRL (luty-marzec
1952) na Warmii i Mazurach w świetle materiałów Wydziału Propagandy KW
PZPR w Olsztynie, „Polska 1944/45 – 1989. Studia i Materiały” 2015, t. XIII, s.
215.
110
Zob. ibidem, s. 210.
111
Por. W. Schayer, Konstytucja, s. 3-6.
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aprobujące projekt”112? Dlaczego inny autor en bloc ocenia wielowątkową
przecież dyskusję jako „spełnia[jącą] od początku jedynie funkcję
proklamatywną”113, choć cytuje wyłącznie głosy krytyczne? Tuwim ujął
Konstytucję in toto, choć odniósł się do maleńkiego fragmentu jej projektu,
potraktował ją holistycznie – niczym kontrast wobec izolatywnego i
wzajemnie wyabstrahowanego oglądu rzeczywistości („[ż]e dom… że
Stasiek… że koń… że drzewo…”) zdemaskowanego w wierszu
Mieszkańcy114.
Drugorzędny charakter ma przypomnienie epizodycznego
odbywania przez Tuwima semestru studiów prawniczych. „W owym czasie
przekonałem się, że pobyt mój na prawie jest nieporozumieniem”115,
napisał nie Tuwim lecz Iwaszkiewicz, ale do autora Scherza wyznanie to
pasuje znakomicie. W istocie, „prawo wybierali często ludzie, którzy swoje
plany i ambicje lokowali zupełnie gdzie indziej”116, by wspomnieć też
Mariana Eilego, Witolda Gombrowicza, Ryszarda Matuszewskiego,
Romana Kołonieckiego, Leona Zdzisława Stroińskiego czy Kazimierza
Dunina-Markiewicza; także Stanisławę Fleszarową-Muskat (illo tempore
Krzycką), choć to prymuska; także Włodzimierza Boruńskiego, co
Tuwimowi bratem był stryjecznym; także Bolesława Leśmiana i Jana
Brzechwę, których połączyły pokrewieństwo i praktykowanie prawa; także
Juliusza Wiktora Gomulickiego, który wydał i współopracował Wiersz
nieznanego poety – kolejne dzieło Tuwima uczonego i intelektualisty117,
wreszcie, last but not least, Remigiusza Mroza. Satis. Do prawa ma jednak
112

I. Paczyńska, „Dyskusja” nad projektem konstytucji w województwie
krakowskim (luty – kwiecień 1952), [w:] Studia z historii Polski XIX i XX wieku
ofiarowane Profesorowi Józefowi Buszce w pięćdziesięciolecie doktoratu, red. I.
Paczyńska, Kraków 1999, s. 348.
113
R. Skobelski, Przebieg ogólnonarodowej dyskusji nad projektem konstytucji
PRL w 1952 r. na ziemiach zachodnich i północnych Polski, „Piotrkowskie
Zeszyty Historyczne” 2001, t. 3, s. 191.
114
J. Tuwim, Mieszkańcy, [w:] idem, Wiersze 2, s. 216; por. A. Jakubowski,
Problemy z milczącym załatwianiem spraw administracyjnych (artykuł recenzyjny),
„Państwo i Prawo” 2020, z. 6, s. 131 (autor użył niewłaściwego tytułu
Mieszczanie).
115
J. Iwaszkiewicz, Inne burze, [w:] idem, Książka moich wspomnień, s. 157.
116
T. Potkaj, „Przekrój” Eilego. Biografia całego tego zamieszania z
uwzględnieniem psa Fafika, Kraków 2019, s. 58.
117
J. Tuwim, Wiersz nieznanego poety, wstęp, rekonstrukcja zakończenia i
posłowie J. W. Gomulicki, Warszawa 1955.
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Tuwim stosunek pełen rezerwy, bardziej chciałby upamiętnić tych, co
walczyli, ,co „[s]zli (..) żądni obalenia tego, co z bezprawia prawem
uczyniono”118. Ale czyni to, znając świetnie prawo, technikę prawodawczą
(Chłopackie prawa w Kwiatach polskich, Regulamin i cennik Pikadora,
P.U.R.S. Rozporządzenie119) i reguły sejmowania: kto jak on, quis ut
Iulianus, napisał świetny wiersz o interpelacjach poselskich w sprawie
pogwałcenia praw posłów uwięzionych w Brześciu nad Bugiem120? Tuwim
jest wierny swemu sumieniu – kategorii postrzeganej także w sensie
politycznym121 – bo przecież ex sua conscientia wniósł poprawkę do
projektu ustawy zasadniczej i wiedział, że czyni słusznie. Jak w
Kwiatach… nadal pragnie zwalczać zło – czy to radykalne czy banalne122.
Obok czci dla nauczycielstwa przesłanką konstytucyjnej emendacji jest bez
wątpienia przekonanie o nieustannej potrzebie walki ze złem właśnie: z
faszyzmem, germanizmem, antysemityzmem i okcydentalizmem123 – z
racji osobistych doświadczeń poety naprawdę uzasadnione! Kto nie pojmie
ogromu cierpienia sponiewieranego dramatem wojennego oddalenia
Juliana, bezbrzeżnego bólu po męczeńskiej śmierci matki, po zgotowanej
przez teutońską hordę zagładzie narodu żydowskiego i zdziesiątkowaniu
polskiego, kto nie zapłacze nad wstrząsającym wierszem Matka, kto nie
118

T. A. Jasiński, Czerwona łąka, [w:] Za wspólną sprawę robotników i chłopów.
Opowiadania o strajkach chłopskich, Warszawa 1953, s. 87.
119
Nie mogę nie wspomnieć podobnie formalnego (i nie tylko) Dekretu nr 1
współautorstwa twórcy Lewą marsz – W. Majakowski, [W. Kamienski, D. Burluk],
Dekret nr 1 o demokratyzacji sztuki, [w:] Włodzimierz Majakowski, zbiór
materiałów i wstęp F. Nieuważny, Warszawa 1965, s. 99-100.
120
Barbiere di Varsavia [J. Tuwim], Niema, „Cyrulik Warszawski” 1931, nr 4, s. 2.
121
Por. A. Szutta, Rola sumienia w debacie politycznej, [w:] Człowiek i polityka.
Księga jubileuszowa z okazji 65. urodzin Profesora Jerzego Gałkowskiego, red. J.
Kłos, A. Noras, Lublin 2002, s. 247-252.
122
Por. M. Drwięga, Czy zło jest radykalne, czy banalne?, [w:] Pięknie myśleć.
Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Karola Tarnowskiego,
Kraków 2007, s. 75-88.
123
Por. P. Michałowski, Wstęp, [w:] J. Tuwim, Kwiaty polskie, wstęp i opr. P.
Michałowski, Kraków 2004, s. 35-37. Tuwim nie krył po wojnie co najmniej
niechęci do Niemców, choć pamiętał bez wątpienia, że pierwszymi ofiarami
terroru hitlerowskiego byli niemieccy antyfaszyści, i co najmniej z sympatią
przyjął proklamowanie Niemieckiej Republiki Demokratycznej; przecież wiersz
Tuwima (niestety, nie wiadomo, który) recytował 17 kwietnia 1930 r. Ewald
Braschke na wiecu polskiej i niemieckiej młodzieży socjaldemokratycznej w
Bytomiu – zob. D. Zalega, Śląsk zbuntowany, Wołowiec 2019, s. 73.
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przejmie się porażającym manifestem My, Żydzi polscy, niech nie odważy
się krytykować powojennych działań i zachowań artysty. Konstytucyjnej
poprawki również. Zwycięstwo nad hitleryzmem pojmował Tuwim nie, nie
jako pyrrusowe, ale – onieśmielony – chyba jako przez samego siebie
niezasłużone: z cytowanego listu do Broniewskiej wynika jakim
cierpieniem napawał go nie tylko fakt zagłady Polaków i Żydów, ale i
wygodnie spędzony przez poetę czas Shoah. Walczył piórem, ale dla niego
było to za mało i nie dziwi, że „z Ameryki powrócił, właściwie mówiąc,
człowiek złamany”124, „wrócił jako starzec”125. Ale przecież „[ż]ył
gorączkowo, pełen pasji i namiętności”126. Zachłysnął się Polską, zakochał
w ojcostwie, rzucił w trud pracy, wniósł emendację do projektu
Konstytucji. Aby próbować odpowiedzieć na pytanie o przesłanki
powojennej aktywności poety, należy odwołać się do potrzeby okupienia
domniemanej „winy”, ale i zacytować piękny tytuł wywiadu-rzeki z
Konstantym Andrzejem Kulką spisanego przez Barbarę Kanold: Spłacam
dług127. Tak, poeta spłacał i spłacił dług, który w swoim przekonaniu
zaciągnął w spokoju i dostatku spędzając lata, w których jego rodakom
hitlerowscy zbrodniarze zadali cierpienia niespotykane nigdy dotąd. A więź
Tuwima z prawem trwała i po jego odejściu, by wspomnieć sprawione mu
uchwałą nr 39/54 Prezydium Rządu z 30 stycznia 1954 r. w sprawie
pogrzebu Juliana Tuwima128 ostatnie pożegnanie129, czy arcyciekawy spis
inwentarza pozostałego po zmarłym poecie, prowadzony przez notariusza
Zygmunta Hübnera od 7 maja do 10 czerwca 1954 r.130
124

J. Iwaszkiewicz, Tuwim, s. 26; idem, Lechoń i Tuwim, s. 401.
A. Król, Rzeczy. Iwaszkiewicz intymnie, Warszawa 2015, s. 107.
126
T. Januszewski, Posłowie, [w:] J. Tuwim, Tam zostałem. Wspomnienia
młodości, opr. T. Januszewski, Warszawa 2003, s. 268.
127
B. Kanold, Spłacam dług, Gdańsk 2010.
128
Niepublikowana.
129
Szerzej M. Kijowski, Prawnofinansowy aspekt pogrzebu Juliana Tuwima
wobec ówczesnych pochówków. W hołdzie Poecie w 65. rocznicę śmierci,
„Rocznik Łódzki” 2018, t. 68, s. 243-257.
130
Państwowe Biuro Notarialne w Warszawie, repertorium nr IV-3836/54,
protokół notarialny spisu inwentarza z 12 czerwca 1954 r., kopia w posiadaniu
autora. Sygnatariusz protokołu był w 1924 r. ministrem spraw wewnętrznych –
zob. H. Walczak, Drugi gabinet Władysława Grabskiego, 19 grudnia 1923 – 13
listopada 1925, [w:] Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski
odrodzonej 1918-1939, red. J. Faryś, A. Wątor, H. Walczak, Szczecin 2011, s. 158,
162.
125
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Stawiając nauczycieli na najwyższy piedestał autor Aere perennius
złożył hołd pedagogom, którym nie dane było doczekać konstytucyjnej
debaty: takim jak ofiary hitleryzmu z Korczakiem i Solarzem na czele,
takim jak Weronika Zgoda, która przez 7 lat oczekiwała na nauczycielską
posadę, zapadła na gruźlicę i zmarła w 1938 r. po tygodniu pracy131, takim
jak Andrzej Chodura, zamordowany 5 kwietnia 1946 r. przez rodakafaszystę z bandy „Warszyca” (dziś honorowego obywatela Radomska!)
dyrektor II Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego oraz przewodniczący
Miejskiej Rady Narodowej w Radomsku132. Jest takie głęboko szczere
opowiadanie Ireny Krzywickiej o dwunastoletnim chłopcu („[n]ie miałam
jeszcze chyba tak zdolnego ucznia”133) zamordowanym przez sanacyjnego
policjanta uczestniczącego w 1936 r. w pacyfikacji majątku Polskiej
Akademii Umiejętności (!) w Krzeczowicach134. Bo i dzieci, takich dzieci
bronił Tuwim i jeszcze młodszych, by wspomnieć zastrzeloną przez
policjantów rozpędzających próbę demonstracji 6 września 1931 r. w
Warszawie dziewięcioletnią dziewczynkę135 czy sześcioletniego Edwarda
Działo, poległego z rąk policjanta 25 sierpnia 1937 r. w Majdanie
Sieniawskim, wsławionym walką w Wielkim Strajku Chłopskim136. Ale
przecież i ofiar Niemców – dzieci Zamojszczyzny, ale i dzieci
zamęczonych, zakatowanych przez hitlerowskie bestie w najbliższej poecie
Łodzi, w przerażającym Polen-Jugendverwahrlager137. W innych obozach
też: były więzień Oświęcimia (żadnego tam Auschwitz) Jan Klim
131

Zob. E. Kuroczko, 14 lat temu. Słowo o Weronice Zgoda, „Głos Nauczycielski”
1952, nr 16, s. 4.
132
Zob. J. Woldan, Zginął, bo był członkiem PPR (O Andrzeju Chodurze), [w:] Za
ojczyznę i za lud, Łódź 1973, s. 166-170; Polegli za władzę ludową na Ziemi
Łódzkiej, opr. S. Fijałkowski, Z. Pietrzak, [w:] ibidem, s. 77.
133
I. Krzywicka, Ze wspomnień wiejskiej nauczycielki, [w:] Za wspólną sprawę, s.
309.
134
Zob. ibidem, s. 321-322.
135
Zob. P. Cichoracki, J. Dufrat, J. Mierzwa, Oblicza buntu społecznego w II
Rzeczypospolitej doby Wielkiego Kryzysu (1930-1935). Uwarunkowania, skala,
konsekwencje, Kraków 2019, s. 558.
136
Zob. M. E. Ożóg, Sankcje wobec uczestników i organizatorów strajku
chłopskiego w sierpniu 1937 roku, [w:] Wielki Strajk Chłopski w 1937 roku.
Uwarunkowania i konsekwencje, red. W. Wierzbieniec, Rzeszów 2008, s. 72.
137
Przejmująco piszą o nim J. Sowińska-Gogacz, B. Torański, Mały Oświęcim.
Dziecięcy obóz w Łodzi, Warszawa 2020, passim; zob. również J. Wnuk, Dzieci
polskie oskarżają, Lublin 1975, s. 86-107.
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(zamościanin, dozorca zoo i parku miejskiego) zeznał: „Niemcy wieźli
dzieci samochodem (…). Na samochodzie tym było około 70 dzieci (…) w
wieku od 7 do 14 lat. (…) Samochód przyjechał do dołu, w którym paliła
się smoła, szofer strącił tył samochodu aż pod dół, dźwignią podniósł
platformę samochodu do góry i wysypano dzieci do płonącego dołu.
Słyszałem płacz i krzyk dzieci. Niektóre dzieci podchodziły pod brzeg
dołu, wtedy kapo widłami o długości 3 metrów strącał dzieci w ogień”138.
A krematoria? „Ze względu na daleko posunięte oszczędności gazu dzieci
ulegają paleniu żywcem”139. „Niemcy dzieciom zgotowali ten los”140.
Niemcy! Niemcy! Kto odmówi Tuwimowi prawa do tego, by ich
nienawidził, do tego, by w imię pogardy dla faszyzmu, miłości dla jego
ofiar – polskich nauczycieli i uczniów, złożył poprawkę do projektu
Konstytucji? „Za śmierć (…) matki”, za to, że hitlerowscy mordercy nie
tylko pozbawili jej życia, ale i wyrzucili martwą przez okno. „Na święty
bruk otwocki”141.
Czy ktoś tego chce, czy nie, to Polska Ludowa żyje w nas
począwszy od postępu w przemyśle i społecznego awansu wsi, poprzez
arcydzieła kultury aż po teksty, jako „kultowe” obecne w dzisiejszej
przestrzeni publicznej142. Konkludując, chciałbym nie tylko, i na wąskim
bardzo tematycznym odcinku, oddać pokłon kulturze PRL „nim będzie
zapomniana”143, „opowiedzieć PRL”144, „PRL bez uprzedzeń”145, by
przytoczyć tytuły cennych prac zbiorowych, lecz i – nawiązując do tytułu
innej146 – przyczynić się do zrozumienia PRL, w pełni podzielając słowa
byłego wicepremiera Józefa Tejchmy: „Polska Rzeczpospolita Ludowa
138

Cyt. za: J. Wnuk, Dzieci polskie, s. 115.
S. Szmaglewska, Dymy nad Birkenau, Warszawa 1984, s. 243.
140
J. Sowińska-Gogacz, B. Torański, Mały Oświęcim, s. 202.
141
J. Tuwim, Matka, [w:] idem, Wiersze 2, s. 328.
142
Zob. W. Kot, Najlepsze kasztany, Kargule i kobieta pracująca, [w:] idem, PRL,
s. 98-99; J. Piwowar, Kultowe teksty z PRL-u we współczesnej przestrzeni
komunikowania społecznego, [w:] PRL-owskie re-sentymenty, red. A. Kisielewska,
M. Kostaszuk-Romanowska, A. Kisielewski, Gdańsk 2017, s. 289-306.
143
Nim będzie zapomniana. Szkice o kulturze PRL-u [artykuły i studia ofiarowane
Profesorowi Stanisławowi Pietraszce w 25. rocznicę powołania stworzonych
przezeń studiów kulturoznawczych na Uniwersytecie Wrocławskim], red. S.
Bednarek, Wrocław 1997.
144
Opowiedzieć PRL, red. K. Chmielewska, G. Wołowiec, Warszawa 2011.
145
PRL bez uprzedzeń, red. J. Majmurek, P. Szumlewicz, Warszawa 2010.
146
Zrozumieć PRL, red. W. Żółtkowski, Warszawa 2012.
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była Polską”147. Tuwim „szczerze wierzył w Polskę Ludową”148. Ja też.
Wierzyłem i wierzę149.
*
Piszę te słowa, przerażony skalą epidemii – największej tragedii
jaka spotkała Polskę, Europę i świat od zakończenia II wojny światowej.
Piszę w dniach eskalacji społecznych niepokojów. Z lękiem konstatuję fakt
powrotu do Polski i na kontynent klerofaszyzmu i nacjonalizmu –
najgorszych ludzkich zwyrodnień, przeciw którym tak heroicznie walczył
autor Strof do ojczyzny. Tym bardziej aktualna jest jego myśl społeczna,
tym większy mój szacunek budzi Tuwimowska poprawka do projektu
Konstytucji.
Dziękuję Ci, Julianie.

147

J. Tejchma, Polska Rzeczpospolita Ludowa była Polską, [w:] ibidem, s. 12-33.
A. Król, Rzeczy, s. 107.
149
Por. M. Kijowski, Nowoczesna, rozważna, odważna. Słowa uznania w 40.
rocznicę reformy konstytucyjnej z 10 lutego 1976 r., „Nowe Perspektywy” 2016, nr
15, s. 31-38.
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Michał Kuna – Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii
– czas na zmiany?
Przedmiotem artykułu jest analiza i ocena w aspekcie
administracyjno–prawnym działalności w latach 1993 – 2020 Krajowego
Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, w zakresie zadań i
oddziaływań Biura na kwestię bezpieczeństwa polskiego społeczeństwa.
Podsumowanie to zostało spowodowane planowanym od 1 stycznia 2021
roku zakończeniem funkcjonowania Biura w dotychczasowej formule.
Bez wątpienia nikogo w gronie uczestników tej Konferencji nie
muszę przekonywać, że termin „administracja” jest pojęciem złożonym.
W literaturze przedmiotu wyróżniamy co najmniej dwa podstawowe
znaczenia1:
- administracja – rozumiana jako organizacja składająca się z różnorodnych
organów i skupionych wokół nich jednostek organizacyjnych oraz,
- administracja – jako pewna działalność, w której można wyróżnić
administrację państwową w znaczeniu ścisłym, gdy jest prowadzona
wyłącznie przez państwo oraz administrację publiczną – obejmującą
administrację państwową w znaczeniu ścisłym i administrację
wykonywaną przez inne organy i instytucje.
Pojęcie „bezpieczeństwo” najczęściej definiowane jest zarówno
jako stan, rozumiany jako osiągnięte poczucie bezpieczeństwa danego
podmiotu, jak i proces polegający na zapewnianiu poczucia bezpieczeństwa
podmiotu. W praktyce istotniejsze znaczenie ma kwestia zapewnienia
poczucia bezpieczeństwa, odzwierciedlająca naturalny, dynamiczny
charakter tego zjawiska. We wskazanym znaczeniu bezpieczeństwo danego
podmiotu to ta dziedzina jego aktywności, której treścią jest zapewnianie
możliwości przetrwania (egzystencji) i swobody realizacji własnych
interesów w niebezpiecznym środowisku, w szczególności poprzez
wykorzystywanie szans (okoliczności sprzyjających), stawianie czoła
wyzwaniom, redukowanie ryzyka oraz przeciwdziałanie (zapobieganie i
przeciwstawianie się) wszelkiego rodzaju zagrożeniom dla podmiotu i jego
interesów2.
1

Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, 13 wydanie zmienione i
uzupełnione, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017, s. 23.
2
S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja.
Polityczno-strategiczne aspekty bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo Narodowe, II2011/18, str. 20.
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„Społeczeństwo” natomiast to ogół ludzi pozostających we
wzajemnych stosunkach wynikających z warunków życia, podziału pracy i
udziału w życiu kulturalnym; też: ogół obywateli danego okręgu, miasta,
itp3.
W ramach Konferencji Naukowej na temat: Administracji,
Bezpieczeństwa i Społeczeństwa nie sposób więc pominąć tak istotnego
zagadnienia jak przeciwdziałanie narkomanii i jej negatywnym skutkom
dla zdrowia Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem najistotniejszego
podmiotu powołanego do zapewnienia bezpieczeństwa w tym zakresie,
jakim jest Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do połowy lat 80. XX wieku
problem narkomanii oficjalnie nie istniał. Głównie ze względów
ekonomicznych upowszechnienie zakupu i używania środków
odurzających lub substancji psychotropowych było ograniczone.
Powszechnie w tym okresie uprawiane krajowe konopie, z przyczyn czysto
klimatycznych, występowały wyłącznie w postaci konopi włóknistych,
obojętnych z punktu widzenia narkomanii. Polscy narkomani
specjalizowali się wówczas w produkcji i spożyciu opiatów
otrzymywanych z soku mlecznego uzyskiwanego z niedojrzałych makówek
oraz z makowin. Zagrożenia związane z narkomanią przestały być
kwestionowane dopiero w latach 80. XX wieku. Z tych względów, w dniu
31 stycznia 1985 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o
zapobieganiu narkomanii4. Utworzono wówczas Komisję ds. Zapobiegania
Narkomanii jako organ doradczy w spawach zapobiegania narkomanii (art.
6 ustawy). Zgodnie z art. 16 tej ustawy, m.in. zbiór ziela konopi i żywicy
konopi zostały zakazane, z wyjątkiem działalności w celach naukowych
prowadzonej na podstawie zezwolenia Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej. Naruszenie tego zakazu wyczerpywało znamiona różnorodnych
przestępstw spenalizowanych, w art. 26-32 ustawy. Reglamentację tę
potwierdzono i rozszerzono ustawą z dnia 24 kwietnia 1997 roku o
przeciwdziałaniu narkomanii5, która następnie została zastąpiona i
uzupełniona obecnie obowiązującą ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o
przeciwdziałaniu narkomanii6 – dalej: u.p.n. - (art. 53-74).
3

Słownik języka polskiego pod redakcją
https://sjp.pwn.pl/sjp/społeczeństwo;2523094
4
Dz. U. nr 4, poz. 15 z 1985 r., ze zm.
5
Dz. U. nr 75, poz. 468 z 1997 r., ze zm.
6
Dz. U. nr 179, poz. 1485 z 2005 r., ze zm.
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W.

Doroszewskiego,

Dynamiczne zmiany gospodarcze i społeczne, w tym wzrost siły
nabywczej obywateli, które zaszły w Polsce po 1990 roku doprowadziły do
znacznie powszechniejszego używania narkotyków, zwłaszcza wśród
młodzieży. Z tego względu ówczesne rozwiązania prawne w zakresie
zwalczania i przeciwdziałania narkomanii – okazały się niewystarczające,
także z powodu ujawnienia kolejnego zagrożenia – wzrostu zakażeń
wirusem HIV u osób przyjmujących narkotyki w drodze iniekcji.
Okoliczności te spowodowały, że zarządzeniem z dnia 29 czerwca
1993 roku Minister Zdrowia i Opieki Społecznej powołał Biuro ds.
Narkomanii7, którego głównym zadaniem było podejmowanie działań na
rzecz ograniczania popytu na narkotyki. Do 1999 roku podstawowa
działalność Biura obejmowała nie tylko zadania w zakresie profilaktyki
narkomanii, lecz również finansowanie leczenia i rehabilitacji osób
uzależnionych w placówkach i ośrodkach prowadzonych przez organizacje
pozarządowe. W 1999 roku, w związku ze zmianą systemu ubezpieczeń
społecznych, finansowanie leczenia osób uzależnionych od narkotyków
zostało przejęte przez regionalne kasy chorych. Zmiana i toczący się proces
akcesji Polski do Unii Europejskiej wymusiły weryfikację zadań
statutowych Biura. W 2000 roku na mocy zarządzenia Ministra Zdrowia8
Biuro ds. Narkomanii zostało przekształcone w Krajowe Biuro do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii. Przepisy znowelizowanej w 2001 roku
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 1997 r. poszerzyły zakres jego
zadań o koordynowanie wszelkich działań podejmowanych na rzecz
ograniczania popytu na narkotyki oraz o monitorowanie realizacji
Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii9. Status Biura został
przy tym formalnie uregulowany w art. 3a tej ustawy.
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wiązało się z przyjęciem
obowiązków łączących się z aktywnym działaniem w ramach Wspólnoty.
Oznaczało to między innymi uczestnictwo w procesie wymiany informacji
i podejmowania decyzji na poziomie unijnym oraz współuczestnictwo w
wypracowywaniu kierunków polityki antynarkotykowej Unii. Przyjęcie
dorobku prawnego Unii spowodowało powołanie do życia instytucji
7

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 czerwca 1993 r. w
sprawie utworzenia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Dz.Urz.MZiOS.1993.7.16.
8
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie Krajowego
Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Dz.Urz.MZ.2006.9.38.
9
Dz.U. z 2001 r., nr 125, poz. 1367.
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odpowiedzialnych za realizację zadań będących wspólnym obowiązkiem
państw członkowskich. Realizując te wymagania, Polska przyjęła krajową
strategię przeciwdziałania narkomanii, spójną ze strategią i planem
działania Unii, powołano Radę ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz
Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii, działające jako główny
punkt kontaktowy dla Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków
i Narkomanii (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
– EMCDDA) i współpracujące z siecią punktów kontaktowych Reitox w
państwach członkowskich Unii10.
Obecnie Polska stosuje się do zalecenia Rady Europejskiej, tj.
Strategii antynarkotykowej UE na lata 2013-2020, która stanowi nadrzędne
ramy polityczne i priorytety unijnej polityki antynarkotykowej określone
przez państwa członkowskie i instytucje UE na lata 2013–2020. Strategia
ma na celu przyczynienie się do ograniczenia popytu na narkotyki i ich
podaży na terytorium UE, a także do ograniczenia ryzyka i szkód
zdrowotnych i społecznych, których przyczyną są narkotyki. Dzięki
strategicznemu podejściu, które wspiera i uzupełnia strategie krajowe,
stanowi też ramy dla skoordynowanych, wspólnych działań oraz tworzy
podstawę i ramy polityczne dla zewnętrznej współpracy UE na tym polu11.
Obecnie, zgodnie z art. 5 u.p.n.12 - zadania związane z
przeciwdziałaniem narkomanii realizują organy administracji rządowej i
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie określonym w ustawie.
Przez termin „zadania” na gruncie prawa administracyjnego rozumie się
kierunek działań jakie wyznaczone zostały administracji, czy też wartości,
których realizację nakazuje się organom administracji13. W kontekście
przeciwdziałania narkomanii zadania te mają na celu: zapobieganie
narkomanii, tworzenie warunków leczenia, rehabilitacji i reintegracji osób
uzależnionych, a także współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami podejmującymi działania m.in. w zakresie ochrony i
promocji zdrowia14.

10

https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=104992
Strategia antynarkotykowa UE na lata 2013 – 2020, (2012/C 402/01).
12
Tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r., poz. 852, ze zm.
13
M. Matczak, w: System Prawa Administracyjnego, Tom I, red. R. Hauser, A.
Wróbel, Z. Niewiadomski, Warszawa 2015, s. 429.
14
Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, 13 wydanie zmienione i
uzupełnione, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017, s. 511.
11
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Przypisanie zadań i celów administracji dokonywane jest przede
wszystkim poprzez wydanie tzw. norm zadaniowych oraz niekiedy poprzez
wydanie przepisów określających cele działania administracji (tzw. normy
kierunkowe). Normy kierunkowe wraz z normami zadaniowymi
wyróżnione zostały jako szczególnie odnoszące zachowanie podmiotów do
wartości poprzez nałożenie na te podmioty obowiązku ich realizacji lub
dążenia do niej15.
Podstawę do podjęcia tych działań stanowi m.in. Narodowy
Program Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11
września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492 oraz z
2019 r. poz. 447) oraz ustawa o przeciwdziałania narkomanii.
W art. 6 u.p.n. określono, że działalność w zakresie
przeciwdziałania narkomanii prowadzi Krajowe Biuro do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii. Biuro jest jednostką budżetową podległą
ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
Na czele KBPN stoi dyrektor powoływany i odwoływany przez
Ministra Zdrowia. Dyrektor kieruje KBPN przy pomocy, powoływanych i
odwoływanych przez niego, zastępcy i głównego księgowego. Obecnie
dyrektorowi KBPN podlegają działy: rehabilitacji, profilaktyki, badań i
analiz, szkoleniowy, wydawnictw, finansowo-księgowy, przygotowania i
rozliczania umów oraz kontroli. Dział rehabilitacji kształtuje politykę w
stosunku do osób uzależnionych na poziomie: interwencji, detoksykacji,
rehabilitacji, reintegracji, redukcji szkód. Dział profilaktyki kształtuje
politykę w zakresie ograniczania powstawania i wzrostu popytu na środki
psychoaktywne. Zadaniem działu badań i analiz jest rozwój systemu
informacyjnego, który wystandaryzowanymi metodami monitoruje sytuację
epidemiologiczną w kraju. Zadaniem działu szkoleniowego jest
podnoszenie kwalifikacji i uzyskiwanie certyfikacji przez osoby pracujące
w obszarze przeciwdziałania narkomanii. Poza powyższymi działami w
skład Biura wchodzą: Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii,
Ogólnopolski Telefon Zaufania, sekretariat Biura.
Celem działania Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania
Narkomanii jest wdrażanie i koordynowanie krajowej polityki
przeciwdziałania narkomanii, ukierunkowanej na ograniczanie używania
środków odurzających i substancji psychotropowych.

15

M. Matczak, w: System Prawa Administracyjnego, Tom I, red. R. Hauser, A.
Wróbel, Z. Niewiadomski, Warszawa 2015, s. 429.
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Do głównych zadań Biura związanych z bezpieczeństwem
społeczeństwa należy również: inicjowanie działań zmierzających do
ograniczania
używania
środków
odurzających,
substancji
psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji
psychoaktywnych, inicjowanie, wspieranie i prowadzenie analiz oraz badań
naukowych nad problematyką narkomanii, w tym sporządzanie oceny
epidemiologicznej zagrożeń narkomanią, inicjowanie prac nad nowymi
rozwiązaniami legislacyjnymi służącymi przeciwdziałaniu narkomanii,
udzielanie pomocy fachowej podmiotom realizującym zadania w zakresie
przeciwdziałania narkomanii, prowadzenie krajowego systemu informacji o
narkotykach oraz monitorowanie działań podejmowanych na rzecz
przeciwdziałania narkomanii na poziomie krajowym i międzynarodowym.
Podstawowym dokumentem określającym cele, zadania oraz obszar
działań administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego w
zakresie przeciwdziałania narkomanii jest Krajowy Program
Przeciwdziałania Narkomanii wyznaczający cele i kierunki działań na
kolejne lata. Program ten wchodzi w skład Narodowego Programu
Zdrowia.
Rozporządzeniem, z dnia 4 sierpnia 2016 r. Rada Ministrów
przyjęła kolejny Narodowy Program Zdrowia, na lata 2016 – 202016.
Realizacja celu głównego obejmowała 5 obszarów: I. Profilaktykę
II. Leczenie, rehabilitację, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegrację
społeczną III. Ograniczanie podaży IV. Współpracę międzynarodową V.
Badania i monitoring. Wszystkie obszary działania bezpośrednio dotyczą
kwestii bezpieczeństwa społeczeństwa.
Dział VI pkt 2 Programu obejmuje profilaktykę i problematykę
związaną z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami
behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. Zadania te zostały
określone w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Znaczącą
ich część nałożono na Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania
Narkomanii. Wśród nich należy zwrócić uwagę na następujące:
prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych,
upowszechnianie informacji na temat dostępu do działań profilaktycznych,
interwencyjnych, szkolenie grup zawodowych, np. lekarzy, prowadzenie
poradnictwa w ramach ogólnopolskiego telefonu zaufania, prowadzenie
poradni internetowej adresowanej w szczególności do młodzieży, redukcja
szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna, w tym rozwijanie programów
16

Dz.U. z 2016 r. poz. 1492.
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terapeutycznych skierowanych do problemowych użytkowników
przetworów konopi i osób uzależnionych od nich, monitorowanie sytuacji
epidemiologicznej w zakresie używania środków odurzających, substancji
psychotropowych i NSP oraz postaw społecznych i reakcji
instytucjonalnych, a także w zakresie współpracy międzynarodowej zwiększanie zaangażowania Rzeczypospolitej Polskiej w politykę
narkotykową Unii Europejskiej w zakresie redukcji popytu i podaży
narkotyków, jak również w działania instytucji oraz organów spoza Unii
Europejskiej.
Biuro działa również na podstawie Statutu i Regulaminu
Organizacyjnego nadanych przez Ministra Zdrowia zarządzeniem z dnia 22
czerwca 2010 r. w sprawie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania
Narkomanii17 (załączniki nr 1 i 2), zmienionym zarządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 19 października 2013 r.18
Do zadań Biura należy na tej podstawie także dokonywanie
wszelkich czynności związanych z zarządzaniem programami, o których
mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2010 r.
sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji
zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz
przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów
Hazardowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 27), w tym zawieranie,
zmienianie i rozwiązywanie w imieniu Ministra Zdrowia umów na
realizację zadań określonych w art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.),
udzielanie dotacji na ten cel w ramach środków Funduszu Rozwiązywania
Problemów Hazardowych zatwierdzonych w planie finansowym,
przekazywanie środków, rozliczanie, weryfikacja realizacji umów i
prawidłowości wydatkowania środków oraz monitorowanie realizacji
programów.
Nikogo dziś nie trzeba już przekonywać, że uzależnienie od
narkotyków powoduje wymierne i znaczące szkody we wszystkich sferach
życia człowieka. Związane z tym koszty społeczne sprawiają, że
koniecznym jest podejmowanie systematycznych, wielopłaszczyznowych i
kompleksowych działań zmierzających do ograniczenia używania
narkotyków we wszystkich grupach wiekowych. Szczególnie dotyczy to
dzieci i młodzieży. Ponadto, rozwój technologiczny powoduje łatwiejszy
17
18

Dz.Urz.MZ.2010.9.54
Dz.Urz.MZ.2013.38
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dostęp młodych ludzi do substancji psychoaktywnych i środków
odurzających oraz tak popularnych ostatnio tzw. „dopalaczy”.
W toku 23 lat działalności Krajowe Biuro do spraw
Przeciwdziałania Narkomanii z powodzeniem realizowało wszystkie
powierzone zadania. Opinię tę potwierdzają bezstronne ustalenia dokonane
przez Najwyższą Izbę Kontroli, np. zawarte w wystąpieniu pokontrolnym
Departamentu Zdrowia Najwyższej Izby Kontroli z dnia 10 stycznia 2017
roku, sygn. KZD.410.005.03.2016, P/16/098. W ocenie ogólnej
kontrolujący jednoznacznie uznali, że Krajowe Biuro do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii inicjowało i prawidłowo wykonywało
działania zmierzające do ograniczenia używania środków zastępczych i
nowych substancji psychoaktywnych. Biuro zrealizowało bowiem
wszystkie zadania wskazane w Krajowym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2011-2016 oraz rzetelnie przygotowało projekty
sprawozdań z realizacji Programu, zawierające ewaluację działań
prowadzonych w latach 2011-2014.
Podobnie NIK pozytywnie oceniła działalność Biura w zakresie
koordynacji
realizacji Krajowych Programów Przeciwdziałania
Narkomanii, współpracy z organami administracji publicznej i
organizacjami pozarządowymi oraz wdrażania działań wynikających z
Programów i przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii19.
Kontrolujący nie mieli wątpliwości, że Biuro realizowało nałożone
zadania rzetelnie i z dużym zaangażowaniem. Działania te dotyczyły w
szczególności: prowadzenia internetowych portali edukacyjnych na temat
problemu narkotyków i narkomanii adresowanych do młodzieży,
profesjonalistów i rodziców, prowadzenia edukacyjnych kampanii
społecznych, prowadzenia szkoleń w zakresie problematyki ograniczania
popytu na narkotyki oraz zasad konstruowania lokalnych strategii
profilaktycznych m.in. dla pracowników szkół.
W ocenie Ministra Zdrowia dotychczasowa formuła działań
Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii uległa już jednak
wyczerpaniu.

19

Kontrola NIK sygn. KPB-4101-01-00/12, nr ewid. 152/2013/P/12/094/KPB na
temat Profilaktyki Narkomanii w Szkołach.
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W dniu 15 lipca 2020 roku opublikowano bowiem projekt ustawy o
zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw20,
zgodnie z którym planowane jest wykreowanie jednego nowego podmiotu
prowadzącego działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów związanych z uzależnieniami. Podmiotem tym ma być Krajowe
Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Powstanie Centrum ma
zagwarantować skoncentrowanie realizacji zadań z zakresu zdrowia
publicznego w kierunku profilaktyki i rozwiązywania problemów
związanych z uzależnieniami w jednej jednostce organizacyjnej – jednostce
budżetowej podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Centrum
powstanie przez włączenie do Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania
Narkomanii,
Państwowej
Agencji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych działającej na podstawie ustawy z dnia 26 października
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2277).
Zgodnie z założeniami opisanymi w uzasadnieniu projektu, istotą
proponowanego rozwiązania ma być wprowadzenie systemu, który
zwiększy efektywność działań realizowanych obecnie przez oba podmioty,
powierzając jednej jednostce organizacyjnej – Centrum – zagadnienia
związane z szeroko rozumianym zdrowiem publicznym w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami. W
ocenie projektodawcy, na podstawie dotychczasowych doświadczeń i
analiz, takie rozwiązanie wydaje się najbardziej optymalne w polskich
realiach. Pozwoli ono na poprawę obecnie funkcjonującego rozwiązania
organizacyjnego, polegającego na współpracy jednostek podległych lub
nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Aby
zapewnić wysoki poziom zdrowia populacji, niezbędne jest
skoordynowanie sposobu i zakresu realizowanej polityki publicznej
ukierunkowanej na promowanie zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom.
Pozwoli to również na racjonalizację obciążeń administracyjnych i
efektywności prowadzonych kampanii i inicjatyw, przy znacznie
wydajniejszym wykorzystaniu środków budżetowych przeznaczonych na
pracę
działających
obecnie
podmiotów
Państwowej
Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura do
Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
20

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/pracelegislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r13989731109135,Projekt-ustawy-ozmianie-ustawy-o-zdrowiu-publicznym-oraz-niektorych-innych-usta.html
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Zadania obu podmiotów odnoszą się do profilaktyki, leczenia
uzależnień, edukacji publicznej oraz wspierania jednostek samorządu
terytorialnego w zakresie realizacji przez nie nałożonych zadań.
Najistotniejsza natomiast różnica to rodzaj środków powodujących
uzależnienie i ich wpływ na osobę uzależnioną. Brak bowiem, co do
zasady, podstaw do postawienia znaku równości pomiędzy narkomanią i
alkoholizmem. Oznacza to, że działania podjęte w związku ze zwalczaniem
narkomanii mogą być całkowicie obojętne z punktu widzenia osoby
uzależnionej od alkoholu. Oczywiście wpłynie to negatywnie na ich
skuteczność. Ponadto, istnieją także inne znacząco społecznie szkodliwe, a
pominięte w projekcie uzależnienia, np. nikotynizm, lekomania, lub
najnowsze, np. uzależnienie od komputera, smartfonu, itp.
Czy przyjęte założenia istotnie są więc racjonalne i faktycznie
doprowadzą do realizacji zaplanowanych celów?
Czy nowe Centrum istotnie spowoduje jakościowy wzrost
bezpieczeństwa przed zagrożeniami płynącymi z obu rodzajów uzależnień,
czy też stanowić będzie jedynie fasadową zmianę nazewnictwa stosownych
organów?
Odpowiedzi na te pytania jak zwykle udzieli czas oraz Najwyższa
Izba Kontroli.
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Magdalena Kuranc-Szymczak – Stanisław Mikołajczyk o państwie,
suwerenności i bezpieczeństwie państwa
„Trwałe zabezpieczenie praw narodu polskiego do życia w
wolności i godności może być osiągnięte tylko przez wzniesienie nowej
struktury porządku międzynarodowego, opartej na poszanowaniu praw
jednostek i grup ludzkich. Charakterystyczne dla naszych czasów
rozstrzyganie konfliktów wewnętrznych metodą sądowo-arbitrażową, a
znacznie groźniejszych konfliktów międzynarodowych metodą maczugi, jest
absurdem, podobnie jak absurdem jest utrzymywanie olbrzymich
suwerennych arsenałów, które pożerają znakomitą część dochodu
narodowego [...] Polacy, czerpiąc ze swojej tradycji unii z innymi
narodami, mogą tu mieć szczególny wkład [...]”1.
Stanisław Mikołajczyk – premier rządu polskiego na emigracji
(1943-1944), wywodzący się ze środowiska wiejskiego Wielkopolski – był
człowiekiem żyjącym i działającym w wielu epokach historycznych.
Urodził się 18 lipca 1901 r. w Holsterhausen w Westfalii, gdzie rodzice
przebywali na emigracji zarobkowej. Tam uczęszczał do szkoły. Jego
rodzice pochodzili z okolic Krotoszyna w Wielkopolsce. Jeszcze przed I
wojną światową, wrócili do Wielkopolski, gdzie w miejscowości
Strzyżewie kupili kilkuhektarowe gospodarstwo. Okres dzieciństwa
przypadł na czas zaborów, natomiast młodość i początki działalności
politycznej na okres międzywojenny (1918-1939). W tym okresie
organizował ruch młodowiejski w Wielkopolsce, działał w organizacjach
społeczno-gospodarczych.
W latach 1918-1919 brał udział w Powstaniu Wielkopolskim oraz
jako ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej 1920. W latach 1920-1931
był działaczem PSL Piast, od czerwca 1930 - członkiem Rady Naczelnej,
od listopada tego roku posłem z listy Centrolewu wybranym z okręgu
Gniezno. W 1928 r. został pierwszym prezesem Wielkopolskiego Związku
Młodzieży Wiejskiej.
Był jednym z liderów Stronnictwa Ludowego, który szybko” robił
karierę”. Od maja 1931 r. działał w Radzie Naczelnej a już od września
1933 r. w Naczelnym Komitecie Wykonawczym, by w konsekwencji, po
1

A. Chodubski, Obraz przywódców ruch ludowego na emigracji [w:] Pokolenia i
portrety. Wzór osobowy ludowca w XX w., pod red. A. Wójcik, W. Paruch, Lublin
2000, s. 405.
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emigracji Władysława Kiernika do Czechosłowacji, zostać wiceprezesem.
W latach 1934-1935 pełnił obowiązki prezesa NKW.
Był najbardziej zaufanym człowiekiem Wincentego Witosa i
kierował Wielkim Strajkiem Chłopskim w sierpniu 1937 r. W. Witos
wyznaczył S. Mikołajczyka na swojego następcę w kierowaniu SL.
Uczestniczył w wojnie obronnej we wrześniu 1939 r., a po jej
klęsce udał się na emigrację do Francji. Od 1939 r. był
wiceprzewodniczącym I Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Brał
udział w pracach polskiego rządu na uchodźstwie, najpierw jako
wicepremier w dwóch gabinetach generała Władysława Sikorskiego (19401943), a od lipca 1943 r. (po Jego śmierci ) do listopada 1944 r. był
premierem rządu RP na uchodźstwie. Szczyt działalności politycznej
przypadł na tragiczne lata II wojny światowej.
Bezskutecznie usiłował porozumieć się z ZSRR w sprawie polskiej
granicy wschodniej oraz z PKWN odnośnie politycznej przyszłości kraju.
Nie wiedział, że decyzje o dopuszczeniu komunistów do władzy zapadły
już podczas konferencji teherańskiej w końcu 1943 r. O postawie
zachodnich aliantów i porozumieniu teherańskim dowiedział się podczas
konferencji w Moskwie w październiku 1944 r. od ministra spraw
zagranicznych ZSRR Wiaczesława Mołotowa. Pod wpływem tych
wydarzeń Mikołajczyk 24 listopada 1944 r. złożył dymisję z funkcji
premiera rządu na uchodźstwie, jako wyraz sprzeciwu narzuconej
rzeczywistości.
Jako polityk i premier rządu rozmawiał z przywódcami państw
koalicji antyhitlerowskiej: Franklinem Delano Roosveltem - prezydentem
USA, Winstonem Churchillem - premierem Wielkiej Brytanii i Józefem
Stalinem - dyktatorem ZSRR, z najważniejszymi politykami ówczesnego
świata. Miał więc Mikołajczyk nie tylko szerokie spojrzenie na sprawy
ustrojowe państwa, ale i międzynarodowe położenie Polski. Stawiało go to
w rzędzie wybitnych polityków Polski I połowy XX wieku.
W czerwcu 1945 r. uczestniczył w konferencji moskiewskiej w
sprawie utworzenia Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej (TRJN).
Powrócił do Polski, aby uczestniczyć w ratowaniu tego, co pozostało z
kraju.
Przystąpił do TRJN jako wicepremier i minister rolnictwa i reform
rolnych, stając się wkrótce symbolem opozycji wobec komunistów,
przeciwnikiem dyktatury jako formy sprawowania rządów oraz
podporządkowania Polski wobec ZSRR. W latach 1945-1947 był prezesem
PSL w kraju i posłem do Krajowej Rady Narodowej.
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Stanisław Mikołajczyk był obiektem stałej nagonki prasy krajowej,
prosytemowej, zaś PSL było zaciekle atakowane przez komunistów. W
październiku 1947 r. Mikołajczyk otrzymał poufne informacje, że wkrótce
ma zostać pozbawiony immunitetu poselskiego i aresztowany. Władze
zamierzały urządzić proces pokazowy, zakończony prawdopodobnie
wyrokiem śmierci.
Dnia 21 października 1947 r. wieczorem Mikołajczyk wyjechał
ciężarówką spod amerykańskiej ambasady. Ukryto go za specjalnie
ułożonymi skrzyniami i paczkami. Dotarł do Londynu, gdzie zamieszkał z
żoną i synem, którzy po wojnie nie powrócili już z emigracji. W 1948 r.
przeniósł się z rodziną do Stanów Zjednoczonych, gdzie zamieszkał pod
Waszyngtonem.
Był przywódcą ruchu ludowego na obczyźnie, demokratą
walczącym o wolność i sprawiedliwość. Wszystko to uzasadnia celowość
wysiłku badawczego, by zrekonstruować poglądy S. Mikołajczyka na
bezpieczeństwo i suwerenność państwa.
Wartości te mają znaczenie ponadczasowe, a Stanisław
Mikołajczyk stanowi wzór patrioty, społecznika, obywatela Polaka.
Postrzegany był, jako człowiek o czystym sumieniu, przedkładający interes
publiczny nad prywatnym, gotowy do poświęceń na rzecz ojczyzny.
W ruchu ludowym dominowały dwie wartości: naród i państwo,
zatem mógł być postrzegany jako symbol opozycji i niezależności. Nie
zmienia faktu, że był przywódcą największego ugrupowania politycznego.
Stał się symbolem głównego męża stanu. W 1946 r. zapisano w „Gazecie
Ludowej”: „Polska cała w prezesie Mikołajczyku widzi tego męża stanu,
który ma przewodzić narodowi w ciężkich czasach”2.
Wolność i niezależność - credo ideowe ówczesnych bohaterów,
wagę i znaczenie ich można odnaleźć też w słowach Adama Bienia, który
po latach wspominał ich młodość: „Nikt nie miał racji z tytułu urodzenia
czy funkcji. Decydowała osobowość każdego z nas. Liczyła się wolność i
śmiałość myśli, wypowiedzi, tolerancyjności przekonań, równość i
sprawiedliwość społeczna. Nigdy nikogo nie traktowaliśmy, jako wroga,
nie narzucali nikomu siłą przekonań. Najwyższą i jedyną wartością była
miłość do odzyskanej po latach ojczyzny, jej interesy i dobro kraju. To były
nasze ideały i każdy, kto je szanował był dla nas bratem – Polakiem. Ja

2

„Gazeta Ludowa”, 22 I 1946, cyt. za K. Hersten, Narodziny systemu władzy, Polska
1943-48, Poznań 1990, s. 174.
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przez całe życie nie byłem np. członkiem żadnej partii politycznej, a mimo
to byłem – sądzę – dobrym synem swojej ojczyzny”3.
Inspiracje ideowe Stanisława Mikołajczyka miały korzenie w
trzech obszarach źródłotwórczych; pierwszy - przeszłość związana z losami
narodu, państwa i chłopów; drugi - współczesność, która określała stosunek
do rzeczywistości politycznej, wreszcie trzeci - przyszłość, czyli pożądana,
oczekiwana wizja ładu społecznego zawsze w dwu słowach Polska ludowa.
Mikołajczyk podzielał przekonanie powszechne wśród ludowców
polskich, że Polska w końcu XVIII wieku była słaba nie tylko wskutek
zaborczości sąsiadów, ale słabości wewnętrznej, dlatego, że to grupy
uprzywilejowane - mniejszość była narodem, a nie większość
społeczeństwa - chłopi. Chłop polski zasiedlając i uprawiając od wieków
ziemię zadecydował o zachowaniu podstawowych wartości narodowych,
czyli: język, wiara ojców, obyczaj, przywiązanie do ojczyzny, państwa
polskiego. Również Wincenty Witos wspominając czasy młodości,
twierdził: „[…] lud była to wielka, gruba, potężna masa, zginająca się
jednak w kabłąk przed dziesiętnikiem lub pachołkiem pańskim. Ciemny,
głupi, pokorny ulegał aż do podłości, stawał się jednak straszny w
momencie, gdy coś słyszał o Polsce. Na każdego, kto mu wspominał o niej,

3

„Sztandar Młodych” Nr 128, 1989, s. 4; W początkowym okresie okupacji SL nie
miało ustalonego kształtu organizacyjnego. Wielu członków przedwojennego
kierownictwa nie podjęło działalności konspiracyjnej. Ponadto najwybitniejsi
spośród ludowców, którzy pozostali w kraju – Wincenty Witos i Maciej Rataj dość
szybko zostali przez okupanta wyeliminowani (Witos) lub zamordowani (Rataj).
Niektórzy spośród ludowców znaleźli się na emigracji, bądź pod sowiecką
okupacją. Ludowcy zostali jednak zaproszeni do formujących się struktur
konspiracyjnych (Główna Rada Polityczna, a nieco później Polityczny Komitet
Porozumiewawczy). Po aresztowaniu i zamordowaniu Rataja inicjatywę przejęli
byli „wiciarze”, którzy doprowadzili do wyłonienia (połowa lutego 1940 r.)
Tymczasowego Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego (CKRL) – J. Niećko,
J. Grudziński, M. Szczawińska. W marcu tego roku ukształtował się nowy CKRL –
Szczawińską zastąpił S. Osiecki. Przyjęto też konspiracyjne kryptonimy SL:
„Roch”, niekiedy – choć błędnie – tłumaczony jako Ruch Oporu Chłopski oraz
„Trójkąt”. To w tym mniej więcej czasie, A. Bień został „wciągnięty” do pracy
konspiracyjnej w Rochu przez swych kolegów „wiciarzy”, i przede wszystkim jako
„wiciarz”, a nie ludowiec, gdyż do stronnictwa nie należał. J. Chrobaczyński,
Ostatni z …, s. 207.
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patrzył krzywo i uważał go za wroga”.4 Słowa, które udowadniają, że w
chłopach rozrósł się naród polski. Stąd też uznanie dla Tadeusza
Kościuszki za hasło: żywią i bronią, wskazujące na konieczność włączenia
chłopów w sprawy państwowe.
W „Żywotach Chłopa działacza”, odnajdujemy zapis, jakże ważny
w tych rozważaniach: „Wśród burzy wojennej dożyliśmy chwili, kiedy
nasza Ojczyzna wskrzeszona została do nowego państwowego życia. Wieść
o tym przyjęła radością wszystkie serca polskie i wywarła wielkie wrażenie
w całym świecie… nie ma nic dziwnego, bo ta Polska, którą teraz na nowo
powołano do życia jako państwo niezawisłe, nie jest czymś nowym. Polska
była państwem przez tysiąc prawie lat. Przez ten czas zaznaczyła swoją
działalność w historii i kulturze niezatartymi zgłoskami. […] w każdej
dziedzinie pracy ludzkiej zaznaczyła się praca Polski. A kiedy przyszły
rozbiory, kiedy nas rozdarto na trzy części, w pracy tej nie zaprzestaliśmy
brać udziału… Polska żyje i nigdy żyć nie przestała. Wchodzi więc nasza
Ojczyzna w szereg państw niezależnych, opromieniona aureolą wspaniałej
przeszłości, jaśniejącą życiem i promienna cierpieniem stuletniej niewoli.
Rzeczą naszą będzie tak pracować, by przyszłość tej Polski ukochanej była
godna przeszłości”.5
Z ideą społecznego wyzwolenia chłopów łączył Mikołajczyk,
walkę o niepodległość Polski, bowiem tylko w suwerennym i
demokratycznym państwie mogliby (chłopi) zająć godne miejsce,
uwzględniając byt materialny i prestiż społeczny. Nawiązywał do myśli i
działalności XIX-wiecznych propagatorów reform społecznych mających
na celu sprawiedliwy ustrój, chociażby wspomnieć księży Stanisława
Staszica, Piotra Ściegiennego, ale także Joachima Lelewela, Maurycego
Mochnackiego, również do treści zawartych w Manifeście Towarzystwa
Demokratycznego z 1836 r. i Rządu Narodowego 1863 r. postulujących
uwłaszczenie chłopów. Z tradycji nieodległej eksponował zaraniarskie
hasło „ziemia, władza, oświata dla ludu”. Pojęcie narodu utożsamiał z
ludem, warstwami pracującymi, chłopami na czele.
Nie mniej niż przeszłość, myśli o państwie i jego bezpieczeństwie,
inspirowała Mikołajczyka rzeczywistość w jakiej żył i działał. Była
zmienna i zróżnicowana. Lata dzieciństwa i wczesnej młodości przypadły
4

Idee Państwo Ludowcy. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin
Profesora Jana Jachymka, red. naukowa Maj E., Michałowski S., Wójcik A.,
Lublin 2009, s. 450.
5
F. Magryś, Żywot chłopa działacza, Lwów 1932, s. 209.
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na końcowy okres zaborów i lata I wojny światowej. Życie dorosłe na lata
Polski Odrodzonej (1918-26), później dyktatorskich rządów sanacji (192639), II wojny światowej (1939-45), pracę w Tymczasowym Rządzie
Jedności Narodowej (1945-47), wreszcie działalność na emigracji (194766). Każdy okres różnił się od innych, chociażby ze względu na rozumienie
spraw ustrojowych Polski, jak i jej międzynarodowego położenie.
Zmieniająca się rzeczywistość polityczna sprawiała, że Stanisław
Mikołajczyk zajmował stanowisko aprobujące system polityczny, np.
parlamentarno-gabinetowy w latach 1919-26, bądź dążył do jego
zreformowania przez udział w TRJN (1945-47), albo też w zdecydowanej
większości zajmował stanowisko negatywne: zabory, system sanacyjny i
komunistyczne rządy tzw. dyktatury proletariackie, po 1947 r. Sugerowano,
co odnajdujemy w źródłach z okresu, że PSL to sympatycy sanacji, nie
ujawniając jednocześnie antysanacyjnego nastawienia Mikołajczyka6.
Wyrazem stosunku Mikołajczyka do zastałej rzeczywistości był
udział w Powstaniu Wielkopolskim 1918-19 oraz jako ochotnika w wojnie
z bolszewikami w 1920 r. (gdzie został ranny). Demokratyczny ustrój
Polski Odrodzonej oparty na Konstytucji marcowej z 1921 r., udział
ludowców w rządach koalicyjnych (Wincenty Witos, premier w latach
1920-21, 1923, 1926) określały postawę Mikołajczyka jako człowieka
oddanego pracy dla państwa. Wzrastał w ruchu młodowiejskim, angażował
się w działalność w Polskim Stronnictwie Ludowym „Piast”, pracował na
rzecz rozwoju kółek rolniczych i oświaty na wsi.
Jako zwolennik demokratycznego ustroju państwa, po przewrocie
majowym 1926 r., zdecydował się na działalność opozycyjną wobec
dyktatorskiego systemu rządów sanacyjnych. Z czasem z działacza
lokalnego, stał się politykiem o formacie ogólnopolskim. W latach 1930-31
był członkiem Rady Naczelnej PSL „Piast”, posłem na Sejm 1930-35,
członkiem Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego 1931-39, wiceprezesem
Naczelnego Komitetu Wykonawczego 1933-39 i prezesem w 1937 r., kiedy
to z upoważnienia samego Wincentego Witosa kierował Wielkim Strajkiem
Chłopskim.
Akceptował i potwierdzał wypowiedziane w lutym 1940 r. słowa „wskazania Wincentego Witosa” spisane w więzieniu niemieckim w
Rzeszowie: „Ojczyzna wolna może być naprawdę wtenczas, kiedy wolnym
6

B. Rogowska, Deprecjacja mitu Stanisława Mikołajczyka w propagandzie PPR w
latach 1945-1947, [w:] Pokolenia i portrety. Wzór osobowy ludowca w XX w., pod
red. A. Wójcik, W. Paruch, Lublin 2000, s. 374.
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jest każdy obywatel. Jak roślina bez słońca, tak człowiek nie może obejść
się bez wolności! Na was Chłopi, na lud polski, jako stanowiący ogromną
większość Narodu, rozporządzający siła fizyczną i moralną, w pierwszym
rzędzie spada odpowiedzialność utrzymania i obrony Państwa polskiego,
według wypróbowanych reguł demokratycznych i bezwzględnej
sprawiedliwości, one tylko mogą zapewnić potęgę i rozwój państwa. Jako
też szczęście i dobrobyt jego obywateli, a przez to do Państwa ich
przywiązać”.7
Stanisław Mikołajczyk odegrał znaczącą rolę w strukturach
polskich
organów
władzy
państwowej
na
emigracji,
jako
wiceprzewodniczący Rady Narodowej, wicepremier w drugim gabinecie
Władysława Sikorskiego 1940-43, a po jego śmierci, jako premier rządu
1943-44 i należy pamiętać, że nie było w nim przedstawicieli sanacji.
Prowadził rozmowy z najwybitniejszymi politykami koalicji
antyfaszystowskiej - prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki
Franklinem Delano Rooseveltem, premierem Wielkiej Brytanii Winstonem
Churchillem, czy Józefem Stalinem, przywódcą ZSRR.
Postanowieniami konferencji jałtańskiej (4-11 luty 1945) USA i
Wielka Brytania oddały państwa Europy Środkowo-Wschodniej w strefę
politycznych wpływów ZSRR. Za namową Churchilla Mikołajczyk
zdecydował się wrócić do Polski i wejść w skład TRJN, obejmując teki
wicepremiera i ministra rolnictwa i reform rolnych. Kierował się troską o
przyszłość państwa, jego suwerenność, ustrój demokratyczny, los chłopów
- najliczniejszej warstwy narodu polskiego. Odrzucał poglądy głoszone
wśród warstw wyższych o „niedojrzałości narodowej” ludu, które to
przypisywały sobie prawo bycia narodem.
W Szkicach programowych z 1886 r., będących programem
ludowców galicyjskich, Bolesław Wysłouch pisał już, że chłop polski
stanowi część narodu polskiego, co wynika z faktu, że jest Polakiem.
Czytamy, że „lud narzędziem żadnym być nie może…” a „ciężar cały
zachowania narodowości na barkach włościaństwa spoczywa” 8.
Władysław Gomułka w lutym 1946 r. publicznie i świadomie
atakował Mikołajczyka za jego działalność, jako premiera rządu w
Londynie i za powstanie warszawskie. Żądanie obecności obserwatorów
7

W. Witos, Witos o demokracji, wybór przemówień, pism i rozmów Wincentego
Witosa, oprac. J. Borkowski, W. Kuterski, Warszawa 1995, s. 1.
8
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zachodnich w trakcie wyborów do Sejmu Ustawodawczego, komentował:
„Może pan Mikołajczyk liczyć na tą interwencję, jednak niej jest pan tym
czynnikiem w Polsce, który zadecyduje czy potrzebna jest nam przy
wyborach obca interwencja”9. Podważano takimi działaniami i
wypowiedziami, powszechne w polskim społeczeństwie przekonanie, iż
Mikołajczyk walczy o suwerenność Polski, sugerując raczej że służy W.
Churchillowi, który odmawia Polsce ziem zachodnich. Powoływano się na
wystąpienia W. Churchilla i J.F. Byrnesa, w których odmawiano Polsce
ziem zachodnich i podważano granicę zachodnią. Organizowano akcje
potępienia szefów rządów brytyjskiego i amerykańskiego, skupiając uwagę
na Mikołajczyku, korzystając z jego prozachodniego stanowiska i
wykorzystując jego probrytyjską orientację polityczną. Deprecjonowano
agrarną wizję Polski sugerując, że jest to projekt niezgodny z interesami
chłopów, a jego zwolennicy, w tym Mikołajczyk, reprezentują jedynie
punkt widzenia bogatych chłopów - panów. Ucieczka z kraju, stała się
kolejnym pretekstem i zabiegiem manipulacyjnym władz10.
Złe i błędnie stosowane przez państwo narzędzia, fałszowane
wyniki referendum ludowego z 30 czerwca 1946 r., wyborów do Sejmu
Ustawodawczego - 19 stycznia 1947 i bezwzględne niszczenie PSL,
którego był prezesem, sprawiły że 19 października 1947 r. opuścił Polskę
udając się na emigrację, z której już nie powrócił.
Działając głównie w USA, został przewodniczącym w
Międzynarodowej Unii Chłopskiej. Pozostał nieugiętym przeciwnikiem
systemu komunistycznego i dyktatury. Wielkość Mikołajczyka polegała
na tym, że nie preferował interesów - jak to czynili i nadal czynią politycy,
ale uznawał wartości i tym pozostał wierny do końca życia.
Nowa wizja i jakość jaką narzucał, polityka - pragmatyka
rozmawiającego z wrogiem, nie zawsze była społecznie akceptowalna w
narzuconej polskiej rzeczywistości. Wyolbrzymiona rola przysięgi na
wierność ideologii i tradycyjne pojmowanie honoru oraz postawa
„wszystko albo nic”, co bliższe jest działaniom militarnym, były nie do
przyjęcia dla takiego polityka, jak Mikołajczyk. Posiadając umiejętności

9
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kompromisu, dialogu i konsensusu nie mógł stać się i wejść w rolę
działacza „militarysty wojennego”11.
Był człowiekiem aktywnym społecznie, o nieskazitelnej postawie
obywatelskiej. Posiadł znajomość praw rządzących państwem i
społeczeństwem, cechowała go również elastyczność w działaniu.
Akceptował postawy umiarkowane i centrowe, przeciwny był radykalnym
zmianom, unikał podejmowania pochopnych decyzji. Wśród społeczności
wiejskiej ceniony był za chłopską solidarność i wierność organizacji12.
Jego patriotyzm przejawił się w poczuciu więzi z ojczyzną.
Umiłowanie przeszłości, tradycji, kultury narodowej. Pamiętał, jak Karol
Lewakowski, I Prezes Stronnictwa Ludowego, głosił że walka narodowowyzwoleńcza jest źródłem treści wychowawczych, uczy miłości do
ojczyzny poprzez poznawanie dziejów i pamiątek historycznych. Stąd
refleksja nad przeszłością państwa i chłopów, przeżyć i wspomnień
o dawnej świetności państwa i jednocześnie żalu nad nieszczęściem
ojczyzny i dolą chłopów.
Nie tylko przeszłość ale przyszłość była znaczącym obszarem
inspirującym Stanisława Mikołajczyka do przemyśleń o Polsce ludu.
Ludowa, rozumiana jako demokratyczna (demos - lud, kratien rządzić, władać). Wizja Polski ludowej wywodziła się z podstawowych
założeń ideologii agrarystycznych. Mikołajczyk dał temu wyraz m. in. w
przemówieniu na XI Walnym Zjeździe Wielkopolskiego Związku
Młodzieży Wiejskiej 25 listopada 1934 r. - „... jesteśmy w początkowym
stadium tworzenia nowego porządku gospodarczego, wyzysk
społeczeństwa ze strony kapitalizmu, złe nastroje faszystowskie gnębiące
ludzkość, terror, przemoc muszą ustąpić. Socjalistyczna zasada
upaństwowienia wszystkiego zbankrutowała w praktyce, wobec czego
należy tworzyć nowy ustrój, który będzie odmienny od ustroju
kapitalistycznego i socjalistycznego. Tym ustrojem jest agraryzm, łączący
w sobie zasady kapitalisty i robotnika”. Mikołajczyk był zwolennikiem
trzeciej drogi rozwoju społecznego, między marksistowskim
kolektywizmem a wybujałym, liberalnym kapitalizmem.
11
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Agrarystyczna wizja Polski ludowej, której wierny pozostawał
Stanisław Mikołajczyk, opierała się na następujących filarach:
1) Najwyższą wartością jest ziemia, naturalne środowisko pracy
człowieka, bez której nie ma ani gospodarstwa jako warsztatu
ludzkiej wytwórczości, ani też państwa, ojcowizny, jako ojczyzny.
Człowiek powinien być centralną kategorią polityki.
2) Suwerenem - źródłem i podstawą społeczną władzy powinny być
warstwy pracujące narodu, rdzenni chłopi, nie tylko z racji
liczebności ale i pracy jaką wykonują dla państwa.
3) Państwo jako najwyższa forma zorganizowanego bytu narodu,
powinno być oparte na ustroju demokratycznym, dającym możliwość
realizacji interesów różnych warstw społecznych.
4) Demokracja winna mieć charakter holistyczny, całościowy, czego
wyrazem będzie pluralizm polityczny i gospodarczy. Władza ludu
będzie realizowana w formie pośredniej - parlament oraz samorząd
na stopniu lokalnym i w formie bezpośredniej - referendum, w
którym obywatele będą decydować wprost w sprawach ważnych dla
państwa.
5) Parlament jednoizbowy - Sejm. Senat, jako druga izba nie ma racji
bytu, gdyż jak Sejm jest wybierany w wymiarze politycznym i
terytorialnym, a także zajmuje się tymi samymi problemami co
pierwsza izba. Jeżeli miałby być dwuizbowy, to może to być
Naczelna Izba Gospodarcza.
6) Organami zarządzającymi państwem będą Prezydent i rząd.
Prezydent
powinien
być
wybierany
drogą
głosowania
powszechnego, dlatego miałby silną pozycję - oparcie w narodzie i
byłby niezależny od gremiów przywódczych partii politycznych.
Misję tworzenia rządu prezydent powierza liderowi zwycięskiej
partii w wyborach. Ludowcy powinni wchodzić w koalicje rządowe
z partiami najbliższymi programowo, tj. socjalistami i chadekami.
7) Niezależność sądownictwa i konieczność bezwzględnego
przestrzegania prawa to warunek prawidłowo funkcjonującej
demokracji. Sędziowie są zależni jedynie od ustaw. Jakiekolwiek
ośrodki wewnętrzne w państwie nie mogą łamać zasady
niezależności sądownictwa.
8) Samorząd jest podstawą administracji państwowej, wyrazem
ludowładztwa, źrenicą wolności, przeciwwagą biurokracji i szkołą
wychowania obywatelskiego. Rozwija działalność w różnych
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formach życia społecznego, daje ujście polskiemu indywidualizmowi
i autorytetom lokalnym.
9) Szeroki katalog wolności, praw i obowiązków obywatelskich
formułował z myślą o życiu człowieka w wolnej gromadzie, a
zarazem dobrze zorganizowanym i sprawnie funkcjonującym
państwie.
10) W gospodarce optował za różnymi formami własności: prywatną,
państwową, spółdzielczą, komunalną. O formie własności powinna
decydować ekonomiczna efektywność. Podstawowym działem
wytwórczości narodowej będzie rolnictwo, oparte o gospodarstwo
rodzinne. Opowiadał się za rozwojem tych gałęzi przemysłu, które są
związane z rolnictwem i krajową bazą surowcową, obronnością
państwa. Przeciwny monopolom, opowiadał się za dekoncentracją i
decentralizacją przemysłu. Spółdzielczości przypisywał rolę
wypełnienia luki pomiędzy rolnictwem a przemysłem. Wyznawał
zasadę równowagi w rozwoju rolnictwa i przemysłu, oraz szeroko
pojętej sfery usług.
11) Uważał, że cechą ludu jest praca a nie zaborczość, budowanie a nie
niszczenie. Wojnę traktował jako klęskę i zakałę ludzkości, dążył do
jej wykluczenia ze stosunków międzynarodowych. Bezpieczeństwo
Polski upatrywał w dobrosąsiedzkich stosunkach z państwami
ościennymi, w sojuszach z państwami demokratycznymi i
ustanowieniu zasad bezpieczeństwa zbiorowego.
Mówiąc o miejscu Polski w Europie wyznawał zasadę zgodnie z
tradycją dziejową i wiernością hasłu „wolni z wolnymi, równi z równymi”,
powinna ona wziąć udział w organizowaniu się wolnych ludów Europy na
zasadach federacyjnych.
Przywódcy PSL na emigracji byli bardzo przywiązani do
zasadniczych ustaleń programowych, przyjętych na styczniowym kongresie
1946 r. w Warszawie. Mocno akcentowano jego wartość w okresie
sprawowania funkcji prezesa PSL przez Stanisława Mikołajczyka. Program
partii z 1946 r. składał się z trzech części, pierwszą poświęcono kwestiom
światopoglądowo-ideologicznym, drugą sprawom ustroju społecznopolitycznego, społeczno-gospodarczego, sprawom kultury, oświaty i pracy.
Trzecia część „Polska w świecie” dotyczyła założeń polityki zagranicznej
Polski. W programie jawi nam się wizja ustroju, rola państwa i
bezpieczeństwo państwa jako połączenie klasycznego wzorca demokracji
parlamentarnej w stylu zachodnim z doświadczeniami wynikającymi z 5086

letniej działalności ruchu ludowego13. W programie odnajdujemy zapis
dotyczący przyjaźni i współpracy ze sprzymierzeńcami i innymi narodami,
poświęcono uwagę ziemiom zachodnim i stosunkowi do Niemców,
podkreślono wagę i znaczenie pokoju i współpracy narodów świata.
Agrarystyczną wizję Polski zamierzał osiągnąć drogą ewolucyjną,
przebudowy życia społecznego i ustroju państwa poprzez reformy.
Reformy - władza - reformy, oto triada wiodąca do Polski ludowej.
Przebudowa wymagała zmian w świadomości ludzkiej, uszlachetniania
człowieka, zatem odrzucał przemoc, rewolucję, dyktaturę. Wartości, a nie
gra interesów, przenoszenie ładu i logiki panującej w przyrodzie na życie
społeczne, stanowiły warunki powstania nowej Polski.
Poglądy Stanisława Mikołajczyka mogą być tożsame ze słowami
Wincentego Witosa (jego nauczyciela): gdy Polski nie było walczyć o nią,
gdy przyszła budować ją, a gdyby była w potrzebie bronić Jej.
Polska Mikołajczyka to państwo silne i niezależne, chroniące
wolności i równości, prawa dobrobytu i sprawiedliwości, stojące na straży
zasad narodowych, chrześcijańskich i demokratycznych. To Polska przez
wszystkich umiłowana, broniona i rozumiana.
Był człowiekiem głęboko zaangażowanym w sprawy polskie,
potrafiącym harmonijnie łączyć przeszłość z teraźniejszością oraz
wyzwaniami przyszłości. Dla niego sprawy narodowe i społeczne były
ważniejsze niż własne problemy bytowe czy społeczno-kulturalne.
Wliczany w elitę polityczną emigracji, aktywnie uczestniczył w budzeniu i
kształtowaniu świadomości narodowej Polaków, zarówno przebywających
na wychodźstwie jak i zamieszkujących w kraju, poprzez organizację
zjazdów, kongresów i inne prace, działania, w których zwracał uwagę na
uwarunkowania międzynarodowe, miejsce i bezpieczeństwo Polski w
układach i konstelacjach politycznych oraz na pozycję w nich chłopstwa14.
Dużą wagę przywiązywał do tradycyjnych wartości polskiej kultury
politycznej: katolicyzm, demokratyzm, postęp, od których uzależnione było
bezpieczeństwo i miejsce Polski w świecie.
13
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Gmitruka, A. Indraszczyka, S. Stępki, Warszawa 2014, s. 57.
14
A. Chodubski, Obraz przywódców ruch ludowego na emigracji [w:] Pokolenia i
portrety. Wzór osobowy ludowca w XX w., pod red. A. Wójcik, W. Paruch, Lublin
2000, s. 408.
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Dawid Kwiecień – Obecność Prezydenta Starachowic w mediach
społecznościowych
Historia i rozwój Internetu
Nazwa Internet pochodzi z języka angielskiego – Inter - network,
co w języku polskim oznacza – „między - sieć”1. Internet to system
pewnego połączenia między komputerami. Internet to siedziba, która jest
zbudowana z bardzo dużej ilości adresów IP, które są przydzielane
serwerom i hostom połączonym za pomocą sieci, np. przez karty sieciowe,
modemy2.
Wynalezienie Internetu trwało dość długo, gdyż jego początki
sięgają dopiero drugiej połowy XX wieku. W 1960 roku J. Licklider
przedstawił projekt globalnej sieci komputerów. Za twórcę koncepcji
Internetu uznaje się Paula Barana. Paul Baran3 (informatyk, żydowskiego
pochodzenia) w 1962 roku wydał 12-tomową pracę, która obejmowała
dzieło o tematyce sieci cyfrowych. Według tej pracy sieci cyfrowe miały
przetrwać III wojnę światową. Stworzenie takiej pracy zostało zlecone
przez Amerykańskie Siły Zbrojne. Początki Internetu wiążą się z
powstaniem rozległej sieci ARPANET 4. To pierwsza rozległa sieć
komputerowa, która opierała się na rozproszonej architekturze.
Uruchomiona została pod koniec lat 60 XX wieku. Dyrektor ARPA w
czasach powstania ARPANET Charles Herzfeld twierdził, że
skonstruowanie sieci miało na celu połączyć oddalone placówki badawcze
wyposażone w sprzęt komputerowy. Sieć była stale rozbudowywana.
Jednym z pierwszych zastosowań było zdalne wykonywanie obliczeń na
komputerach. W dalszych latach powstały inne sieci, które ostatecznie
zostały połączone w jedno (USENET, CSNET, THEORYNET, BITNET).
Na przestrzeni kolejnych lat pojawiały się nowe informacje odnośnie
Internetu. Powstały adresy DNS, IP, system internetowych rozmów (IRC),
internetowy system informacyjny (WWW – World Wide Web), liczne
1

https://pl.wikipedia.org/wiki/Internet, Dostęp: 16.10.2020 r.
https://www.benchmark.pl/aktualnosci/co-to-jest-internet.html, Dostęp:
16.10.2020 r.
3
https://wynalazki.andrej.edu.pl/index.php/wynalazcy/42-b/722-baran, Dostęp:
16.10.2020 r.
4
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/2393430,Zanim-powstal-Internetbyl-ARPANET, Dostęp: 16.10.2020 r.
2
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serwery na całym świecie, przeglądarki internetowe (Opera, Internet
Explorer), media społecznościowe (Facebook).
Historia i rozwój mediów społecznościowych
Media społecznościowe (ang. Social media) – media miały za
zadanie umożliwić dialog i interakcję, korzystając z nowoczesnych sieci
internetowych i mobilnych.
Początek historii mediów społecznościowych5 przypada na drugą
połowę XX wieku. Początek social mediów przypada na 1978 rok. Wtedy
pojawił się CBBS. Jest to program Warda Christensena, który zgromadzał
komputerowych pasjonatów. W kolejnych latach pojawiały się nowe
platformy. W 1995 roku amerykańscy internauci mogli korzystać z
Classmates.com. W 1997 roku powstał portal SixDegress.com. Był to
jeden z pierwszych platform, który pozwalał na odnajdywanie i
zapraszanie znajomych. Nazwa tego serwisu nie jest przypadkowa.
Nawiązywała do twierdzenia założyciela serwisu, według którego do
poznania człowieka wystarczy tylko sześć kroków. W kolejnych latach
zaczęły pojawiać się nowe platformy, które do dzisiaj zyskały dużą
popularność: w 2003 roku – LinkedIn i MySpace, 2004 rok – Facebook,
2005 rok – YouTube, 2006 roku – Twitter, Nasza Klasa, 2007 rok –
Tumblr, 2010 rok – Pinterest i Instagram, 2011 rok – Snapchat i Google+,
2016 rok – TikTok.
Media społecznościowe umożliwiają społeczeństwu dialog za
pomocą sieci internetowej. Do mediów społecznościowych zaliczają się
portale społecznościowe, blogi, fora dyskusyjne, a także strony, gdzie
można zamieść opinię, np. na temat produktu spożywczego. Social media
swoim zasięgiem obejmują oddziaływanie dla każdej firmy, która może się
za jej pośrednictwem promować, docierając do nowych klientów, jak i
wzmacniać relacje z aktualnymi klientami.
Media społecznościowe są również szeroko wykorzystywane w
działaniach tzw. Public relations6 (z ang. relacje publiczne, kontakty z
otoczeniem) – kształtowanie stosunków publicznych z otoczeniem. Celem
działań public relations jest dbałość o dobry wizerunek, akceptację i
życzliwość wobec działań danej osoby lub organizacji. Głównym celem
stosowania public relations jest kreowanie wizerunku publicznego (firmy,
5

https://brand24.pl/blog/40-lat-minelo-jak-jeden-dzien-czyli-krotka-historiamediow-spolecznosciowych/, Dostęp: 16.10.2020 r.
6
https://mfiles.pl/pl/index.php/Public_relations, Dostęp: 16.10.2020 r.
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organizacji, itd.) poprzez przekazywanie informacji na temat działalności
firmy, dokonań organizacji, itp., a także pozyskiwanie nowych klientów i
zwolenników.
Według danych zestawionych na stronie socialpress.pl7, na dzień
11 czerwca 2018 roku, najwięcej osób w mediach społecznościowych
używa Facebook (około 2 miliardy 200 milionów użytkowników), na
następnym miejscu jest YouTube (około 1 miliard 800 milionów
użytkowników), na trzecim miejscu znajduje się Instagram (około 800
milinów użytkowników). Z pewnością liczby te w dalszym ciągu rosną, co
związane jest z potrzebą komunikacji, między innymi ze względu na
obecną sytuację, z którą ludność boryka się na całym świecie (COVID 19).
Większość firm z całego świata ma już swoje strony, na których
informują zainteresowanych o działaniach firmy, wydarzeniach,
okolicznościach, niekiedy promocjach, itd. W różnych miejscach w
mediach społecznościowych możemy wykonywać różne czynności. Na
Facebook, czatowanie, organizowanie spotkań, wydarzeń, itp. prowadzone
są blogi, które obejmują różną tematykę. W Internecie obecne są także fora
dyskusyjne, które są bardzo cenne, gdyż jest to miejsce, gdzie użytkownicy
mogą podzielić się własnym zdaniem na temat danego, poruszanego
zagadnienia. W sieci użytkownicy znajdują także miejsce, gdzie dodawane
są opinie na dany temat, np. oferowanych usług przez firmy, itp.
Podobnie jak wielu innych prezydentów miast, także prezydent
Starachowic prowadzi swoją działalność w mediach społecznościowych,
głównie na swoim profilu na Facebook’u.
Prezydent Starachowic – Marek Materek
Włodarzem Starachowic (od grudnia 2014 roku) jest Marek
Materek8, urodzony 30 lipca 1989 roku. Ukończył on jedno z liceów
starachowickich, następnie studia politologiczne w Kielcach, potem
stosunki międzynarodowe w Warszawie. Od 2009 roku, przez pięć lat
prowadził świętokrzyskie biuro europosłanki Róży Thun. Był członkiem
PO i przewodniczącym struktur powiatowych tej partii. W wyborach na
prezydenta Starachowic w 2014 roku wystartował jako kandydat
bezpartyjny. Zwyciężył, otrzymując 58,5 % głosów w drugiej turze
wyborów. Marek Materek w 2014 roku stał się najmłodszym prezydentem
7

https://socialpress.pl/2018/06/15-najpopularniejszych-portali-spolecznosciowychna-swiecie, Dostęp: 17.10.2020 r.
8
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Materek, Dostęp: 18.10.2020 r.
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w Polsce. Po pierwszej kadencji wzrosło poparcie dla Marka Materka i w
wyborach na drugą kadencję otrzymał 84,4 % głosów.
Starachowice9
to
miasto
położone
w
województwie
świętokrzyskim, na pograniczu Gór Świętokrzyskich i Przedgórza
Iłżeckiego, a także na styku Wzgórza Koneckiego, Przedgórza Iłżeckiego i
Wyżyny Opatowskiej. Rzeka Kamienna przepływająca przez Starachowice
jest dla nich granicą. Miasto jest otoczone lasami, które są pozostałością
Puszczy Świętokrzyskiej.
Według danych bdl.stat.gov.pl10 w Starachowicach na jeden
kilometr kwadratowy w 2019 roku przypadało 1 521 osoby. Na podstawie
danych zauważamy, że miasto z roku na rok wyludnia się.
Obecność Prezydenta Starachowic w mediach społecznościowych
Marek Materek jako prezydent swoją działalność przedstawia
publicznie na Facebook’u. Dziennie wstawia tam około cztery posty
informacyjne. Włodarz udostępnia posty, o różnej tematyce, np.:
 postępy prac modernizacyjnych (aktualnie takie działanie jest
podejmowane w Parku Miejskim),
 nagłe awarie (niedawno miała miejsce awaria wodociągowa w
trakcie budowy nowej ulicy Moniuszki w Starachowicach),
 zbiórki charytatywne,
 zjawiska przyrodnicze na terenie miasta i okolic,
 informacje o nowych przetargach,
 prezentuje właściwe i niewłaściwe zachowania mieszkańców
(upomina o pozostawiony nieporządek w miejscach publicznych, a
także dziękuje za pomoc grupom osób, które pomogły, np. w
posprzątaniu lasu),
 informuje o bieżących wydarzeniach zarówno z miasta, jak i całej
Polski, Europy i świata.
Tego rodzaju działalność pochłania dość dużo czasu, co jest
dowodem na to, że na tego rodzaju kontaktach prezydentowi bardzo zależy.
Prezydent w ten sposób w pewnym stopniu nawiązuje kontakt z
mieszkańcami Starachowic. Z pewnością zyskuje dzięki temu poparcie.
Pod postami jest także możliwość komentowania i prowadzenia dyskusji.
Także prezydent włącza się również niejednokrotnie w dyskusję ze
9

https://informacja-turystyczna.starachowice.eu/poznaj-starachowice, Dostęp:
18.10.2020 r.
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https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica, Dostęp: 18.10.2020 r.
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starachowicką społecznością. Ten sposób pozwala mu na wyjaśnianie
niekiedy pewnych niejasności.
Dzięki udostępnianym postom prezydent daje mieszkańcom
możliwość poznania w pewnym stopniu swojej osoby. Widoczne jest
bardzo duże zaangażowanie prezydenta w komunikację z mieszkańcami, co
jest bardzo istotne, gdyż czasami mieszkańcy doradzają prezydentowi w
podejmowaniu decyzji.
Zalety i wady mediów społecznościowych
Wszystko ma swoje wady i zalety, także media społecznościowe.
Tego typu media są bardzo przydatne wszystkim ludziom, dlatego ich
popularność ciągle wzrasta.
Pierwszą zaletą z pewnością jest podtrzymywanie kontaktów z
rodziną i znajomymi. Media społecznościowe umożliwiają kontakt z
drugim człowiekiem bez względu na porę dnia, odległość. Kolejną jest
odświeżenie znajomości, np. z dzieciństwa. Media społecznościowe dają
także możliwość poznania nowych osób. Główną zaletą jest centrum
reklamowe. Na portalach istnieje możliwość reklamowania swoich
produktów, usług. W ten sposób firmy pozyskują nowych klientów. Media
pozwalają także na wymianę zdań bądź konwersacje na temat swoich pasji.
Swoje profile tworzą także znane osoby, np. Robert Lewandowski,
prezydent RP Andrzej Duda, prezydent Starachowic, itd., co jest kolejną
zaletą, która pozwala na śledzenie wydarzeń z życia znanych osób. Do zalet
mediów społecznościowych zaliczyć możemy także coraz to częstszą
aktywność urzędów, które tworzą swój fanpage, który dostarcza
mieszkańcom dużo cennych informacji. Dzięki temu urząd staje się
przyjazny dla petenta. Zainteresowany może, np. zobaczyć fotorelacje z
organizowanych imprez przez urząd, itd. Kolejną zaletą korzystania przez
urzędy z serwisów społecznościowych jest możliwość przeprowadzenia
ankiet oraz dyskusji o tematyce związanej z funkcjonowaniem danej
społeczności.
Media społecznościowe mają także swoje wady. Pierwszą z nich
jest możliwość uzależnienia się. Coraz częściej dostrzegamy ludzi, którzy
wpatrują się w ekran smartfonu i nie potrafią się od niego oderwać. Kolejną
wadą są inne niebezpieczeństwa wynikające z używania mediów
społecznościowych. Dają one możliwość pozostania anonimowym. Taka
osoba może publikować na nasz temat nieprawdziwe, często obraźliwe
treści. Jest to cyberprzemoc. Istnieje możliwość podszywania się pod
kogoś, dlatego trzeba być uważnym, kiedy korzysta się z portali
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społecznościowych. Możemy także zostać ofiarami ataku, w czasie którego
zostaną skradzione nasze dane.
Media społecznościowe cały czas się rozwijają, są miejscem, gdzie
można dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy z wielu dziedzin,
rozwijać swoje pasje, itp. Jest także miejscem, gdzie firmy mogą pozyskać
nowych klientów. Zawsze należy jednak pamiętać o możliwych
niebezpieczeństwach
wynikających
z
użytkowania
mediów
społecznościowych.
Prezydent Starachowic zapytany w wywiadzie o wady i zalety
działalności w mediach społecznościowych, powiedział się za tym, że
wszystko ma swoje wady i zalety. Marek Materek uważa, że głównymi
zaletami są między innymi: szybkość przepływu informacji, możliwość
konwersacji mobilnej z mieszkańcami, a także możliwość uruchomienia
nagrywania „na żywo”, czyli tzw. „live”, który umożliwia odpowiedzi na
zadane przez uczestników transmisji pytania. Włodarz Starachowic na
swoim profilu przedstawia efekty swojej pracy, co z pewnością wzmocniło
jego poparcie w czasie wyborów samorządowych. Prezydent w wywiadzie
przedstawił także wady takiej działalności w social mediach – jedną z nich
jest pochłanianie czasu, kolejną jest wszechobecny hejt (jak podkreśla
prezydent – zwykle „spotyka się ze sztucznymi kontami tworzonymi przez
jedne i te same osoby”, jednak obecny na profilu prezydenta hejt nie
zniechęca go do tego typu dalszej działalności).
Niebezpieczeństwa występujące w mediach społecznościowych
Social media mogą być źródłem różnych niebezpieczeństw. Nigdy
nie wiadomo, kto znajduje się po drugiej stronie, istnieje bardzo dużo
fikcyjnych kont, z nieprawdziwymi danymi i zdjęciem z Internetu. Istnieje
także zjawisko cyberprzemocy – nękania w Internecie. To
niebezpieczeństwo może polegać na pisaniu często nieprawdziwych i
negatywnych komentarzy na temat ofiary w mediach społecznościowych, a
także na pisaniu z ofiarą, zastraszaniu i nękaniu.
Kolejnym zagrożeniem jest zatarcie relacji międzyludzkich. Media
społecznościowe pozwalają na łatwiejsze prowadzenie rozmowy, poprzez
możliwość ukrycia uczuć. Media społecznościowe mogą także uzależnić.
Korzystając z mediów społecznościowych, użytkownicy muszą być
świadomi, że możliwe są różne ataki hakerskie, itp. Platformy nie
zapewniają tylko komunikację, ale mogą być też źródłem wielu zagrożeń.
Wyżej wymienione niebezpieczeństwa to tylko niektóre z możliwych, które
występują każdego dnia.
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Każdy użytkownik Internetu jest narażony na niebezpieczeństwa
występujące w sieci – także firmy, przedstawiciele samorządowi, także
prezydent Starachowic. W wywiadzie Marek Materek informuje, że
spowodowane to jest brakiem odpowiednich przepisów.
Wizerunek osoby publicznej w mediach społecznościowych
Korzystanie z różnego rodzaju mediów społecznościowych wiąże
się z budowaniem swojego wizerunku poprzez udostępniane treści. Na
pozytywny wizerunek może mieć wpływ styl, w jakim się wypowiada
założyciel profilu w umieszczanych przez siebie postach. Z pewnością na
pozytywną opinię będą mieć wpływ wiarygodność, wysoka kultura
osobista, brak wywyższania się, itp.
Natomiast zbudowanie negatywnego wizerunku może mieć miejsce
przy przeciwnym zachowaniu do wyżej wymienionych, czyli, m.in. braku
kultury, pisanie nieprawdy, itp.
Wizerunek osoby publicznej w mediach społecznościowych jest
bardzo ważny. W przypadku prezydenta miasta może to mieć wpływ na
spadek bądź wzrost poparcia w wyborach. Dla firm również jest to bardzo
ważne, gdyż określone zachowanie może skutkować straceniem lub
pozyskaniem nowych klientów.
Według Prezydenta Marka Materka pozytywny wizerunek buduje
się dzięki działalności w mediach społecznościowych – są one bowiem
potrzebną formą kontaktu z mieszkańcami i innymi użytkownikami.
Wywiad z Prezydentem Starachowic – Markiem Materkiem
Wywiad odbył się za pomocą komunikacji internetowej ze względu
na obecnie panującą sytuację epidemiczną.
1. Czy mógłby Pan wymienić zalety działania Pana jako prezydenta w
mediach społecznościowych?
Szybkość przepływu informacji. Szybka i sprawna forma wymiany
korespondencji i odpowiedzi na pytania i propozycje mieszkańców.
Możliwość realizowania transmisji na żywo, połączonych z odpowiedziami
na pytania stawiane przez uczestników spotkania online. Możliwość
obiektywnego przedstawienia efektów pracy mojej oraz zespołu moich
współpracowników.
2. Według Pana, jakie są wady korzystania z mediów społecznościowych,
zwłaszcza w kontekście korzystania z takiej formy komunikacji z
mieszkańcami Starachowic, gdzie jest Pan prezydentem?
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Wadą jest to, że osobiste prowadzenie konta pochłania bardzo dużo
czasu, wiadomości odbieram często 24 h na dobę i przez 7 dni w tygodniu.
I mimo to potrafię przeczytać w niedzielny wieczór: „Panie Prezydencie,
czemu Pan nie odpisuje, przecież widzę, że Pan przeczytał”. Wielu ludzi
nie szanuje czasu, który jak każdy człowiek chciałbym poświęcić bliskim.
3. Co Pan sądzi o krytyce obecnej w mediach społecznościowych, tzw.
hejcie? Czy doświadcza Pan hejtu na swoim profilu? W jaki sposób
próbuje Pan przeciwdziałać takim działaniom?
Tak, często spotykam się ze sztucznymi kontami tworzonymi przez
jedne i te same osoby. Szkoda mi zdrowia i czasu na walkę z wiatrakami,
dlatego zazwyczaj blokuję tego typu profile. Zdarzyło się, że od jednej
„realnej” osoby zażądałem przeprosin – uzyskałem je. Jednak w
zdecydowanej większości przypadków nie mam czasu się takimi sprawami
zajmować.
4. Czy obecny na profilu hejt/negatywne komentarze zniechęcają Pana do
dalszych publikacji informacji i prowadzenia strony na Facebook?
Nie zniechęcają mnie do prowadzenia strony na Facebooku. Często
za pośrednictwem mediów społecznościowych otrzymuję dużo ciepłych
słów dotyczących mojej prezydentury. To dodaje mi sił do dalszej pracy na
rzecz miasta. Pomaga też mierzyć się z wszechobecnym hejtem.
5. Co Pan sądzi o bezpieczeństwie w sieci, w mediach społecznościowych?
Czy Pan jako prezydent Starachowic czuje się zagrożony pod tym
względem?
Oczywiście, jestem tak samo zagrożony jak każdy inny użytkownik
mediów społecznościowych. Uważam, że brak jest odpowiednich
przepisów, które zakończyłyby bezkarność hejterów w sieci. Sytuacja się
pogarsza, zwłaszcza kiedy podczas pandemii zmuszeni jesteśmy spędzać
tak wiele czasu w domu, najczęściej przed monitorem komputera czy
laptopa. Anonimowość zachęca do propagowania hejtu. A przepisów nadal
brak. Ubolewam nad tym.
6. Czy z powodu obecnie panującej sytuacji epidemiologicznej na całym
świecie częściej dodaje Pan wpisy na portalu społecznościowym? Jeśli tak,
to dlaczego?
Zawsze byłem osobą bardzo aktywną w sieci, sytuacja
epidemiologiczna nie ma na to wpływu.
7. Dlaczego zdecydował się Pan na założenie profilu na największym
portalu społecznościowym i co wpłynęło na Pana decyzję?
Spowodowane było to wieloma względami, m.in. możliwością
nawiązywania relacji międzyludzkich czy pokazaniem siebie i swojej pracy
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szerokiemu gronu użytkowników. Tak jak wcześniej wspominałem, istotna
jest także szybkość tego przekazu. Często z publikowanych przeze mnie
postów korzystają lokalne media. Obecnie media społecznościowe są
najpopularniejszym miejscem w sieci wykorzystywanym do skutecznego
komunikowania się. Wiele firm posiada swoje profile na portalu Facebook
i innych stronach, gdzie zdobywa grono zwolenników lub klientów.
Podobnie działają samorządowcy, którzy zakładają swoje konta w mediach
społecznościowych.
8. Czy wahał się Pan nad założeniem profilu na Facebook?
Nie. Przed wyborami samorządowymi w 2014 uznałem, że będzie
to najlepszy kanał do komunikowania się z wyborcami. Nie pomyliłem się.
9. Czy planuje Pan wziąć udział jako kandydat w następnych wyborach
prezydenckich Starachowic? Jeśli nie - proszę przejść do pytania 10, jeśli
tak, czy uważa Pan, że prowadzenie tego typu strony wpływa na Pana
poparcie w wyborach prezydenckich?
Decyzję o ewentualnym starcie w wyborach samorządowych
podejmę na kilka miesięcy przed wyborami. Dziś skupiam się w 100% na
pracy na rzecz Starachowic. Co przyniesie przyszłość? Czas pokaże.
Niewątpliwie komunikacja w sieci pomaga przy wyborach.
10. Poprzez udzielanie się w mediach społecznościowych kreuje się w
pewnym stopniu wizerunek Pana jako prezydenta. Uważa Pan, że ten
wizerunek jest pozytywny czy negatywny?
Z informacji jakie otrzymuję od mieszkańców miasta i innych
użytkowników wynika, że FB to potrzebna forma kontaktu, która
przyczynia się do pozytywnego sposobu postrzegania mnie.
11. Czy działanie w mediach społecznościowych ma pozytywne lub
negatywny wpływ na Pana zachowanie, poglądy, stosunek do
społeczeństwa, itd.?
Nie zauważyłem, aby moja aktywność w mediach
społecznościowych powodowała zmianę mojego zachowania w realnej
rzeczywistości. Potrafię rozgraniczyć te dwie płaszczyzny. Nie mam z tym
problemu.
12. Czy chciałby Pan dodać coś jeszcze odnośnie Pana obecności w
mediach społecznościowych?
Tak. Do zobaczenia / usłyszenia na Facebook’u.
Podsumowanie i analiza zebranych informacji
Konkludując, powstanie i rozwój Internetu, następnie mediów
społecznościowych miało bardzo istotne znaczenie dla współczesnych
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ludzi. Niewątpliwie są one potrzebne. Użytkownicy Internetu to ludzie,
przedstawiciele firm, a także osoby publiczne.
Prezydent Starachowic przed wyborami samorządowymi w 2014
roku uznał, że najlepszą formą kontaktu z mieszkańcami będą media
społecznościowe i jak informuje w wywiadzie: „Nie pomyliłem się”.
Oczywiście media mają swoje wady i zalety. Jednak w obecnych czasach
staje się czynnikiem niezbędnym. Uczestniczenie aktywne w mediach
społecznościowych poprzez ukazywanie efektów pracy jest powodem
wzrostu poparcia dla włodarza miasta. Marek Materek wyraża zadowolenie
z działalności w mediach społecznościowych, które zapewniają mu szybki
przepływ informacji, możliwość konwersacji z mieszkańcami, itp.
Prezydent, jak każda osoba używająca Internet, narażony jest na
niebezpieczeństwa płynące z prowadzenia strony w mediach
społecznościowych. Pierwszym zagrożeniem są z pewnością anonimowe
konta, tworzone przez te same osoby, które dodają komentarze z
nieprawdziwymi informacjami. Nie zraża go to jednak do korzystania z
portalu.
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Zbigniew Mazur – Aktywność administracji publicznej w zakresie
bezpieczeństwa transportu kolejowego
Społeczeństwo z zadowoleniem przyjmuje następujący w ostatnich
latach rozwój systemu transportowego w Polsce, który dokonuje się
poprzez budowę sieci dróg ekspresowych i autostrad, modernizację linii
kolejowych czy zakup nowoczesnych pociągów. Jednakże, warto mieć na
uwadze, że z zagadnieniem transportu wiążą się negatywne aspekty
społeczne do których zalicza się przede wszystkim wypadkowość oraz
niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne, co powoduje
zagrożenie dla życia i zdrowa ludzi.
Ze względu na powyższe zagrożenia podejmowane są działania,
które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa transportu oraz zbudowanie
zrównoważonego systemu transportowego, w którym większą rolę mają
odegrać gałęzie transportu, które nie powodują tak negatywnych
konsekwencji dla społeczeństwa.
W niniejszym artykule podjęto próbę przedstawienia niektórych
form aktywności administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa
transportu kolejowego, który uważany jest za stosunkowo bezpieczną pod
względem oddziaływania na środowisko oraz życie ludzi gałąź transportu.
Jednakże, w obszarze transportu kolejowego, podobnie jak w przypadku
innych gałęzi transportu, istnieje potrzeba podejmowania działań mających
na względzie bezpieczeństwo użytkowników, biorąc pod uwagę zwłaszcza
fakt, że liczba poważnych wypadków na kolei oraz ofiar wypadków w
Polsce, według danych Agencji Kolejowej Unii Europejskiej z 2018 roku,
należy do najwyższych wśród państw członkowskich Unii Europejskiej1.
Administracja w celu realizacji swoich zadań wykorzystuje
różnorodne formy działania. Należy jednak pamiętać o tym, że niekiedy,
oprócz stosowania charakterystycznych dla administracji władczych form
działania, których istota polega na zastosowaniu przymusu, istnieje
potrzeba sięgnięcia przez nią do działalności uświadamiającej
społeczeństwo w celu zapobiegania niekorzystnym zjawiskom
społecznym2. Jednocześnie w ramach niniejszego artykułu poświęconego
formom aktywności administracji podjęto rozważania dotyczące istotnego

1

Report on Railway Safety and Interoperability in the EU 2018, European Union
Agency for Railways, Luxemburg 2018, s. 17.
2
Z. Leoński, Nauka administracji, Warszawa 2010, s. 127.
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w naukach administracyjnych zagadnienia skuteczności działania
rozumianej jako osiągnięcie zgodności efektów z założonym celem3.
Pojęcie transportu oznacza proces technologiczny wszelkiego
przenoszenia na odległość czyli przemieszczania osób, przedmiotów,
energii4. Jeśli przyjmiemy, zgodnie ze słownikiem PWN, że definicja
bezpieczeństwa oznacza stan niezagrożenia5 to już z samej treści definicji
transportu wynika, że czynność ,,przemieszczania’’ może potencjalnie
pociągać ze sobą utratę poczucia bezpieczeństwa, tym bardziej, że postęp
technologiczny sprawia, że środki transportu poruszają się z coraz większą
prędkością a rosnąca liczba pojazdów zwiększa ryzyko ewentualnych
kolizji.
Transport kolejowy polega na przewożeniu towarów i osób za
pomocą zestawów składających się z lokomotywy i wagonów lub
zestawów trakcyjnych. Jednakże należy zwrócić uwagę na fakt, że istotną
rolę, przesądzającą o jakości tego transportu, stanowi infrastruktura
kolejowa, którą w świetle art. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o
transporcie kolejowym zwanej dalej ustawą u.t.k. stanowią linie kolejowe
oraz inne budowle, budynki i urządzenia, przeznaczone do zarządzania,
obsługi przewozu osób i rzeczy6.
Poziom bezpieczeństwa transportu kolejowego określa się za
pomocą miernika wypadków, w którym odnosi się liczbę wypadków na
liniach kolejowych w danym roku do wykonanej pracy eksploatacyjnej.
Jednostkę miary pracy eksploatacyjnej stanowi pociągokilometr, który
odpowiada przemieszczeniu się jednego pociągu na dystansie jednego
kilometra7. Analiza danych statystycznych wskazuje na to, że miernik
wypadków w transporcie kolejowym w Polsce w 2018 roku wyniósł 2,39
przy ilości 607 wypadków co pozwala stwierdzić ze jest on najniższy od

3

J. Łukasiewicz, Nauka administracji. Wstęp do teorii administracji, Przemyśl
2002, s. 56.
4
I. Tarski, Ekonomika i organizacja transportu międzynarodowego, Warszawa
1973, s. 11.
5
https://sjp.pwn.pl/szukaj/bezpiecze%C5%84stwo.html [dostęp: 04.11.2020].
6
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, t. j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 1043.
7
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystycepublicznej/3653,pojecie.html?pdf=1 [dostęp: 04.11.2020].
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2008 r,, kiedy odnotowano 894 wypadki a miernik wypadków wynosił
wówczas 3,898.
Jak wskazuje diagnoza stanu bezpieczeństwa w transporcie
kolejowym największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa stanowią
wypadki z udziałem osób, które przechodzą przez tory w miejscach
niedozwolonych oraz wypadki na niestrzeżonych skrzyżowaniach
kolejowo-drogowych, w których ginie co roku średnio od 35 do 45 osób 9.
W związku z powyższym, szczególne znaczenie dla zwiększenia
bezpieczeństwa kolejowego stanowi realizacja inwestycji w zakresie
modernizacji infrastruktury kolejowej, która polega na wykonywaniu
planów w zakresie rozwoju transportu kolejowego w Polsce.
Aktywność polegająca na planowaniu działań jak trafnie wskazał
Z. Leoński odgrywa szczególną rolę we współczesnej administracji10.
Jednym z ważniejszych obszarów działalności głównego w naszym kraju
zarządcy infrastruktury, którym są Polskie Linie Kolejowe SA, jest
realizacja zadań wynikających z uchwalonego przez Radę Ministrów na
mocy uchwały z dnia 15 września 2015 roku Krajowego Programu
Kolejowego, który zakłada w przedziale czasowym do 2023 roku budowę
spójnej i nowoczesnej sieci linii kolejowych, ale również zwiększenie
bezpieczeństwa funkcjonowania transportu kolejowego11.
Do najważniejszych z punktu widzenia bezpieczeństwa zadań
realizowanych w ramach programu rozwoju transportu kolejowego należą
prace w zakresie modernizacji infrastruktury kolejowej obejmujące
skrzyżowania linii kolejowych z drogami. Najskuteczniejszym sposobem
na eliminację zagrożenia zderzenia pojazdu drogowego z pociągiem jest
budowa skrzyżowań dwupoziomowych, które będą budowane w celu
likwidacji przejazdów o największych iloczynach ruchu w ramach
przedsięwzięć liniowych. Natomiast na pozostałych przejazdach

8

Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2018 r, Warszawa
2019, s.50.
9
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku, s. 42, uchwalona
na mocy uchwały Nr 105 Rady Ministrów dnia 24 września 2019 M.P. z 2019 r.
poz.1054.
10
Z. Leoński op.cit, s. 130.
11
Uchwała Nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie
ustanowienia
Krajowego
Programu
Kolejowego
do
2023
roku,
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/krajowy-program-kolejowy[dostęp:
04.11.2020].
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kolejowych zbudowane zostaną nowoczesne urządzenia sygnalizacyjne, co
również ma na celu ograniczenie wypadkowości.
Jednocześnie należy zauważyć, że znaczny wpływ na zwiększenie
bezpieczeństwa transportu kolejowego stanowi wdrożenie Europejskiego
Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS (ang. European Rail
Traffic Management System), składającego się z dwóch komponentów:
Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem – dalej ETCS ( ang.
European Train Control System) oraz Globalnego Systemu Kolejowej
Radiokomunikacji Ruchomej – dalej GSM-R ( ang. Global System for
Mobile Communications for Railways).
Pierwszy komponent czyli ETCS, który odpowiedzialny jest za
nadzór nad pracą pociągu, składa się z urządzeń pokładowych
zainstalowanych w pojeździe kolejowym oraz urządzeń przytorowych
zainstalowanych w infrastrukturze kolejowej. Z kolei drugi komponent
czyli GSM-R , to system radiołączności oparty na standardzie GSM,
dostosowany do specyfiki kolejowej. Zasada działania tego systemu polega
na przesyłaniu informacji przez urządzenia przytorowe do urządzeń
pokładowych, które analizują te informacje. Komputer wylicza, w którym
miejscu pociąg powinien rozpocząć hamowanie, aby zdążyć przed
miejscem ograniczenia prędkości a jeżeli maszynista nie wdroży
hamowania system zrobi to za niego12. Wprowadzenie tego systemu
zwiększy nie tylko bezpieczeństwo przejazdu ale również pozwoli osiągnąć
unijne standardy w zakresie interoperacyjności będące podstawą rozwoju
transportu kolejowego w Unii Europejskiej13.
Charakterystyczną
cechę
aktywności
polegającej
na
programowaniu działań administracji stanowi wyznaczenie konkretnych
celów oraz wprowadzenie mechanizmu ich oceny. Rolę tę spełniają
założone w Krajowym Programie Kolejowym wskaźniki realizacji
poszczególnych celów, przy czym dla systemu ERTMS/ETCS wskaźnik
ten wynosi 2000 km linii kolejowych, na których zostanie wdrożony
system.
Jednocześnie należy mieć na uwadze, że zgodnie z brzmieniem art.
38c ust. 6 ustawy u.t.k. w terminie do dnia 31 maja każdego roku minister
12

https://www.utk.gov.pl/pl/interoperacyjnosc/ertms/14871,WymaganiaERTMS.html [dostęp: 04.11.2020].
13
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji UE 2017/6 z dnia 5 stycznia 2017 r. w
sprawie europejskiego planu wdrożenia europejskiego systemu zarządzania
ruchem kolejowym, Dz. Urz. UE L 3 z 6 stycznia 2017 r.
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właściwy do spraw transportu, składa Radzie Ministrów sprawozdanie z
wykonania planu realizacji programu wieloletniego za rok poprzedni. W
ramach sprawozdania oceniane jest nie tylko wykonanie finansowe planu
ale również poziom realizacji rzeczowej, który w zakresie linii kolejowych
na których został wdrożony system ERTMS/ETCS do końca roku 2019
wyniósł 881 km14.
Oprócz aktywności w zakresie realizacji zadań dotyczących
modernizacji infrastruktury kolejowej należy zwrócić uwagę na działania
podejmowane w ramach ruchu kolejowego oraz eksploatacji kolei. W tym
zakresie wiodącą rolę pełni Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zwany
dalej Prezesem UTK, który jest centralnym organem administracji
rządowej w zakresie bezpieczeństwa, interoperacyjności i regulacji
transportu kolejowego.
Aktywność Prezesa UTK przejawia się w dużej mierze w
podejmowaniu decyzji, których istotę stanowi wypowiedź upoważnionego
organu administracji rozstrzygająca konkretną sprawę15. Prezes UTK
wydaje decyzje administracyjne, które dotyczą dopuszczenia do
eksploatacji podsystemów strukturalnych składających się na system kolei,
oraz decyzje w przedmiocie dopuszczenia do eksploatacji nowego lub
zmodernizowanego taboru kolejowego nieobjętego technicznymi
specyfikacjami interoperacyjności. Jednakże najważniejszą rolę w zakresie
bezpieczeństwa odgrywają decyzje w przedmiocie wydania świadectwa
bezpieczeństwa,
certyfikatu
bezpieczeństwa
oraz
autoryzacji
bezpieczeństwa, które potwierdzają zdolność do spełnienia przez określone
podmioty wymogów bezpieczeństwa.
Jednocześnie należy pamiętać o tym, że cechę charakterystyczną
transportu kolejowego stanowi zasada rozdziału działalności polegająca na
zarządzaniu infrastrukturą kolejową od działalności, która polega na
wykonywaniu przewozów kolejowych16. W związku z tym duża liczba
podmiotów, które uczestniczą w transporcie kolejowym stanowi istotne
wyzwanie w zakresie bezpieczeństwa.
W świetle art. 17 ust. 1 ustawy u.t.k. podmioty uczestniczące w
transporcie kolejowym tzn.: przewoźnicy kolejowi, użytkownicy bocznic
14

Sprawozdanie z wykonania w 2019 r. oraz aktualizacja Krajowego Programu
Kolejowego –załącznik do uchwały nr 73 Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020
r. str.10.
15
J. Szreniawski, Wstęp do nauki administracji, Lublin 2004, s. 89.
16
Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2017, s. 422.
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kolejowych oraz przedsiębiorcy zarządzający infrastrukturą, zobowiązane
są spełniać warunki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczne
prowadzenie ruchu kolejowego oraz bezpieczną eksploatację pojazdów
kolejowych.
W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących
obowiązków podmiotów w zakresie bezpieczeństwa takich jak naruszenie
zasad prowadzenia ruchy kolejowego, czy warunków technicznych,
zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy u.t.k. Prezes UTK nakazuje, w drodze
decyzji administracyjnej, usunięcie nieprawidłowości w określonym
terminie.
Zgodnie z danymi ze sprawozdania ze stanu bezpieczeństwa ruchu
kolejowego w 2018 roku na podstawie wskazanego wyżej przepisu Prezes
UTK wydał 297 decyzji o usunięcie nieprawidłowości17.
Niemniej ważnym obszarem aktywności Prezesa UTK jest
realizowanie kontroli. Kontrola oznacza funkcję, która polega na:
obserwowaniu danej działalności, dokonywaniu oceny tej działalności,
stawianie diagnozy przyczyn nieprawidłowości oraz formułowaniu
wniosków
mających
na
celu
przeciwdziałanie
powstawaniu
nieprawidłowości18. Tryb prowadzenia kontroli został określony w
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie trybu
wykonywania kontroli przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego19. W
ramach postępowania kontrolnego wyróżnia się 3 etapy: wszczęcie,
przebieg oraz zakończenie. Wszczęcie kontroli następuje z inicjatywy lub
na wniosek zarządcy infrastruktury, przewoźnika kolejowego lub
użytkownika bocznicy kolejowej. Z treści powyższego rozporządzenia
wynika, że w trakcie prowadzonej kontroli kontrolujący może żądać
przedstawiania dokumentów oraz składania wyjaśnień. Kontrolujący
dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie zebranych w trakcie
kontroli dowodów. Zgodnie z § 9 rozporządzenia w sprawie trybu kontroli
kontrolujący przedstawia wyniki kontroli w protokole kontroli. Do
powyższych ustaleń kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia. Ostatecznym
dokumentem z zakresu kontroli jest wystąpienie pokontrolne, które zawiera
17

Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2018 r., Warszawa
2019, s.131.
18
J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2012, s.17.
19
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie trybu
wykonywania kontroli przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Dz.U. z
2017 r. poz. 2488
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ocenę działalności a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w
wystąpieniu pokontrolnym wskazuje się przepisy, które zostały naruszone,
oraz zamieszcza się uwagi i wnioski w sprawie ich usunięcia we
wskazanym terminie. Zgodnie z § 13 rozporządzenia kierownik jednostki
kontrolowanej, w terminie 14 dni od otrzymania stanowiska Prezesa UTK,
powiadamia Prezesa UTK o podjętych działaniach związanych z realizacją
uwag i wniosków. W ramach podjętych przez Prezesa UTK w 2018 roku
332 kontroli najwięcej naruszeń stwierdzono w następujących obszarach:
bezpieczeństwo eksploatacji bocznic kolejowych, funkcjonowanie systemu
zarządzania bezpieczeństwem oraz funkcjonowanie systemu zarządzania
utrzymaniem.
W ramach aktywności administracji polegającej na stanowienia
aktów normatywnych oprócz wymienionego w wcześniejszym akapicie
rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego trybu kontroli wykonywanej
przez Prezesa UKT należy tytułem przykładu wskazać inny akt
wykonawczy jaki stanowi Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19
marca z 2007 roku w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w
transporcie kolejowym, które określa podstawowe wymogi i elementy
systemu bezpieczeństwa niezbędne do uzyskania certyfikatu
bezpieczeństwa przez przewoźnika kolejowego oraz zarządcę
infrastruktury20.Systemy bezpieczeństwa maja przede wszystkim zapewnić
nadzór nad wszystkimi rodzajami ryzyka, które są związane z
czynnościami przewoźnika i zarządcy infrastruktury kolejowej, łącznie z
dostarczanymi usługami jak i dostawą materiałów oraz zaangażowaniem
podwykonawców W przypadku największego zarządcy infrastruktury
jakim są Polskie Linie Kolejowe S.A. na system bezpieczeństwa składają
się poszczególne procedury, które dotyczą utrzymania linii kolejowej w
sprawach technicznych i organizacyjnych, procedura oceny ryzyka
technicznego i operacyjnego, procedura zarządzania zmianą, procedura
bezpiecznego projektowania infrastruktury kolejowej, procedura budowy,
modernizacji i rewitalizacji infrastruktury, procedura w zakresie
współpracy z wykonawcami robót i dostawcami21.

20

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 marca z 2007 roku w sprawie
systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, Dz.U. z 2007 r.
nr 60, poz. 407 ze zm.
21
https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-iprzepisy/regulacje-wewnetrzne/[dostęp: 04.11.2020].

104

Należy jednak pamiętać, że aktywność administracji w zakresie
bezpieczeństwa nie ogranicza się jedynie do form władczych, które zostały
przedstawione w dotychczasowych rozważaniach. Do nie władczych form
można zaliczyć realizowaną przez Urząd Transportu Kolejowego kampanię
,,Kolejowe ABC’’ stanowiącą ogólnopolski projekt informacyjnoedukacyjny z zakresu bezpieczeństwa na terenach kolejowych. Celem
kampanii jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców
związanych z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z
transportu kolejowego, a także podczas poruszania się na obszarach stacji,
przystanków i przejazdów kolejowych. Głównymi odbiorcami są dzieci w
wieku przedszkolnym i szkolnym ze szkół podstawowych (klasy I-VI).
Pośredni odbiorcy projektu to nauczyciele, wychowawcy oraz opiekunowie
dzieci, którzy mają nieoceniony wpływ na kształtowanie konkretnych
nawyków i postaw wśród swoich podopiecznych22.
Omawiając problematykę bezpieczeństwa w transporcie
kolejowym nie można zapomnieć o aktywności podmiotów takich jak
Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, które na podstawie
odrębnych ustaw zobligowane są do zapewnienia bezpieczeństwa w
obszarze kolejowym. Ze względu na zbliżone kompetencje niezwykle
ważne jest współdziałanie tych podmiotów czego przykład stanowi
porozumienie Komendanta Głównego Policji z dnia 6 lipca 2004 r. o
współdziałaniu w zakresie strategii zmierzającej do poprawy stanu
bezpieczeństwa na obszarach kolejowych, które obejmuje działania w
zakresie bezpieczeństwa w pociągach pasażerskich; bezpieczeństwa na
dworcach, przystankach i stacjach jak również rozpoznawanie i
neutralizowanie zagrożeń terrorystycznych23. Współdziałanie dotyczy nie
tylko organizowania wspólnych patroli, wymiany informacji ale tez
współpracy polegającej na trafnym wytypowaniu zagrożeń, oraz
kierowaniu działań na najbardziej zagrożone obszary.
W ramach podsumowania rozważań podjętych w artykule należy
podkreślić, że zagadnienie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym
stanowi ważny przedmiot aktywności administracji publicznej. W ramach
wykonywania programu rozwoju transportu kolejowego realizowane są
inwestycje mające na celu poprawę stanu infrastruktury kolejowej oraz
22

https://www.utk.gov.pl/pl/urzad/150,O-nas.html [dostęp: 04.11.2020].
Porozumienie Komendanta Głównego Policji z dnia 6 lipca 2004 r.
o współdziałaniu w zakresie strategii zmierzającej do poprawy stanu
bezpieczeństwa na obszarach kolejowych, Dz.Urz. KGP z 2004 r. nr 13, poz. 7.
23

105

wdrożenie systemu sterowania, który zwiększa poziom bezpieczeństwa
pociągów. Do innych form aktywności administracji należy stanowienie
aktów wykonawczych do ustaw, które określają podstawowe zasady
ustanowienia systemów bezpieczeństwa. Jeszcze inne formy aktywności
nalezą do zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, który wydaje
decyzje administracyjne oraz wykonuje działania o charakterze
kontrolnym. W ramach działań mających na celu zapewnienie
bezpieczeństwa na kolei wskazano także współdziałanie podmiotów
odpowiedzialnych za to bezpieczeństwo.
Należy jednocześnie wskazać, że dużą rolę w zakresie
bezpieczeństwa transportu kolejowego stanowią formy aktywności o
charakterze informacyjnym jak kampanie społeczne, mające na celu
zwiększenie świadomości społecznej w zakresie największych zagrożeń i
ich minimalizowanie.
Jednocześnie należy mieć na uwadze, że ocena skuteczności
poszczególnych form działań prowadzonych w ramach aktywności
administracji w zakresie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym może
napotykać na spore trudności. W przypadku realizacji programu
inwestycyjnego można ocenić stopień realizacji wskaźnika wdrażania
systemu sterowania pociągiem, jednak w przypadku postępowań
administracyjnych czy postępowań kontrolnych można jednie wskazać
liczbę postępowań w ciągu roku jako pewną miarę aktywności
administracji w tym zakresie. Jeszcze trudniejsza może okazać się ocena
skuteczności działań mających kształtować pożądane zachowania
społeczne. Należy jednak pamiętać, że dopiero suma wszystkich działań
podejmowanych przez administrację w zakresie bezpieczeństwa transportu
kolejowego może być poddana ocenie z punktu widzenia osiągnięcia
poziomu bezpieczeństwa, który daje się skwantyfikować w postaci
miernika wypadkowości czy innych wskaźników.
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Izabela Orlandi – Media i opinia publiczna. Wybrane zagadnienia
Szeroko znana jest koncepcja organizacji państwa zaproponowana
przez Monteskiusza, wprowadzająca podział władzy i równowagę władzy
ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Wraz z rozwojem mediów i
umasowieniem ich wpływu na społeczeństwa, ukształtowało się pojęcie
czwartej władzy. Owa czwarta władza, rozumiana jako niezależne media,
powinna pozytywnie oddziaływać na życie publiczne, strzegąc wolności,
kontrolując pozostałe trzy władze i reprezentujące je instytucje, a także
realizując prawo obywateli do informacji.
W ciągu ostatnich kilkunastu lat w badaniach nad procesami
komunikacji dyskutowana jest koncepcja piątej władzy (the fifth estate) –
internetu. Wiąże się to z oceną, iż internet wzmacnia możliwości
komunikacyjne jednostek w sieci oraz pozwala łączyć interesy osób i grup
na niespotykaną dotąd skalę, co ma głęboki wpływ na społeczeństwa
w różnych sferach ich aktywności1. Dla potrzeb tego artykułu internet
pozostanie jednak włączony do kategorii czwartej władzy, jako
prawdopodobnie najważniejsze mediumwe współczesnym świecie.
Ryszard Kapuściński w Autoportrecie reportera zauważył, że „na
poprzednich etapach człowiek nie mógł przetrwać bez posługiwania się
bronią, później bez pomocy maszyny czy elektryczności, a dzisiaj jego
przetrwanie jest niemożliwe, bez mediów. Niebezpieczeństwo tkwi w tym,
że media które stały się potęgą, przestały się zajmować wyłącznie
informacją. Wysunęły sobie ambitniejszy cel: zaczynają kształtować
rzeczywistość”2. Wstępem do tego jest kształtowanie poglądów jednostek i
zbiorowości.
Krótko o historii mediów
Media stanowią ważny element w życiu każdego z nas i codziennie
mamy z nimi styczność. W tradycyjnym rozumieniu to środki przekazu
informacji wykorzystujące druk, dźwięk lub/i obraz. Jest to zatem prasa,
1

S. Verhulst, internet-and-democratic-accountability-the-rise-of-the-fifth-estate
(https://blog.thegovlab.org/post/internet-and-democratic-accountability-the-rise-ofthe-fifth-estate; dostęp 2 XI 2020 r.).
2
Cyt. za: B. Secler, Polityka i media w obliczu demokracji medialnej, [w:]
Demokracja w obliczu nowych mediów. Elektroniczna demokracja, wybory przez
Internet, kampania w sieci, red. M. Musiał-Karg, Toruń 2013, s. 176
(https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/7713/1/Polityka_i_media_w_obl
iczu_demokracji_medialnej.pdf; 2 XI 2020 r.).
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radio, telewizja, plakaty, filmy, książki oraz Internet. Szczególnie
intensywny rozwój mediów miał miejsce na przełomie XIX i XX w., a
następnie pod koniec XX w. i na początku XXI w. Niektórzy uważają, że
epoka medialna rozpoczęła się wraz wynalezieniem ruchomej czcionki
przez Guttenberga w XV w., co umożliwiło druk na szeroką skalę3. W
XVII w. pojawiła się prasa, po przeszło dwóch stuleciach rozwinął się film
niemy, radio, potem telewizja. Pierwsze regularne programy radiowe
nadane zostały w 1920 r. i kiedy na posiadanie radia mogła sobie pozwolić
przeciętna rodzina, zaczęło uchodzić za źródło informacji, co zostało
szybko wykorzystane przez polityków. Telewizja zyskała wielką
popularność po II wojnie światowej (w Polsce pojawiła się w 1937 r.).
Postęp technologiczny drugiej połowy XX w. spowodował zmiany w
sposobach
komunikacji
międzyludzkiej.
Internet
to
symbol
najnowocześniejszej technologii. W 1969 r. Paul Baran, informatyk
amerykański urodzony w 1926 r. w Grodnie, wówczas na terenie
Rzeczypospolitej, opublikował projekt sieci cyfrowych transmisji danych4.
W latach dziewięćdziesiątych możliwy był masowy dostęp do internetu
przez modem. W Polsce internet pojawił się w roku 19905.
O ile media tradycyjne dokonują jednokierunkowego przekazu
informacji od nadawcy do odbiorcy, to nowe media, wykorzystujące
Internet (czyli tradycyjne media w wersji online i media społecznościowe),
pozwalają na interaktywność czyli przesyłanie i odbieranie przekazów w
tym samym czasie, łączenie funkcji nadawcy odbiorcy. Ma to ogromne
znaczenie dla dynamiki ich oddziaływania.
Funkcje mediów
Media od początku swej historii pełnią różnorodne funkcje,
wyróżniane przez badaczy zagadnienia według różnych kryteriów6.
Najczęściej wyróżnia się:

3

B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne. Podręcznik
akademicki, Warszawa 2007, s. 22.
4
Szerzej zob. W. Orliński, Człowiek, który wynalazł Internet. Biografia Paula
Barana, Warszawa 2019.
5
Fazy rozwoju mediów zob. B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie …, s. 117.
6
Przegląd poglądów dotyczących kryteriów określenia funkcji mediów i ich
charakterystyki zob.: B. Kicior, Po co nam media – po co my mediom? Funkcje i
oddziaływanie mediów masowych w społeczeństwie, „Konteksty Społeczne”
(„Social
Contexts”)
2018,
t.
6,
nr
1
(11),
s.
56-60
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1. Funkcja informacyjna – jest ona uważana za najistotniejszą
ponieważ realizuje potrzebę człowieka do bycia informowanym. Elementy
procesu informacyjnego prezentuje model zaproponowany przez Harolda
D. Lasswella, który w wersji uproszczonej można zobrazować następująco:
NADAWCA → PRZEKAZ → KANAŁ → ODBIORCY → EFEKT7.
Nadawcy, czyli dziennikarz, ekspert lub reporter konstruują
przekazy, które są rozpowszechniane za pomocą mediów jak prasa,
telewizja, radio lub internet. Informacje docierają do odbiorców różnej
kategorii (indywidualnych, zbiorowych, instytucjonalnych) wywołując
różne reakcje, w zależności od celu i treści przekazu. Przekaz dociera do
opinii społecznej, która analizuje otrzymane informacje i kształtuje pogląd
na dany temat, tworząc w ten sposób opinię publiczną.
2. Funkcja edukacyjna (lub wychowawcza) – przejawia się w tym,
że media nie tylko dostarczają proste informacje, ale także tłumaczą naturę
wydarzeń, zawiłości procesów, szczegóły zjawisk.
Wielu socjologów twierdzi, że kultura, której niezbędnym
elementem jest przekaz, jest formą komunikowania, a komunikowanie jest
kulturą. Media kulturę tworzą, współtworzą i upowszechniają. Przykładem
są: transmisje ważnych wydarzeń kulturalnych, recenzje i omówienia
prezentowane w różnej formie prezentowane, audycje dotyczącego szeroko
pojętej sztuki.
W ostatnich latach edukacja za pośrednictwem internetu stała się
faktem, a ze względu na sytuację kryzysową, jaka zaistniała w związku z
pandemią SARS-CoV-2, okazała się niezbędna, czy wręcz przymusowa.
3. Funkcja integracyjna – wyraża się w tym, że media promują
lokalne inicjatywy, które mają na celu integrowanie społeczeństwa. Media
to także potężne narzędzie motywujące ludzi do działania, a przez to
wprowadzania zmian społecznych. Zapewniają platformę do wypowiadania
się w sprawach, które są ważne dla ludzi, dają możliwość wysłuchania
głosów innych.
4. Funkcja rozrywkowa – polega na zaoferowaniu odbiorcom
przyjemnej
(http://kontekstyspoleczne.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2018/12/Kicior-6-12018.pdf; 28 X 2020 r.).
7
D. Karwacka, Wpływ komunikacji społecznej na kształtowanie opinii publicznej,
„Rozprawy
Społeczne”
2013,
nr
2
(VII),
(file:///C:/Users/Utente/Downloads/art.10_karwacka_wplyw_komunikacji_tom_vii
_nr_2_2013.pdf; 28 X 2020 r.).
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i relaksującej formy spędzania czasu, dzięki muzyce, filmom, programom
telewizyjnym, audycjom radiowym, tzw. prasie kolorowej z artykułami
plotkarskimi, także dzięki grom internetowym. Medialny (zwłaszcza
wirtualny) świat rozrywki daje złudne odczucie wyzwolenia, zwalnia od
odpowiedzialności, uwalnia od presji otoczenia i napięć. Dużą
popularnością cieszą się programy typu reality-show, które pozwalają
utożsamić się odbiorcy z ich bohaterem. Przykładem funkcji rozrywkowej
mediów są programy takie jak ,,Mam talent” lub ,,The voice of Poland”.
5. Funkcja opiniotwórcza – jest ściśle powiązana z funkcją
informacyjną. To właśnie dzięki niej możemy zauważyć jak łatwo jest
przekonać do czegoś ludzi. Należy więc podkreślić odpowiedzialność
moralną ludzi mediów.
6. Funkcja kontrolna – związana z postrzeganiem mediów jako
narzędzia kontroli władzy. Szeroko znaną formą realizacji tej funkcji były
publikacje dziennikarzy „Washington Post” w 1972 r. na temat
nielegalnych działań (m.in. podsłuchy w biurze konkurencji), stosowanych
przez komitet wspierający reelekcję Richarda Nixona, kandydata
republikanów na prezydenta (Afera Watergate). Współcześnie taką rolę
pełni zwłaszcza tzw. dziennikarstwo śledcze czy programy interwencyjne
jak „Państwo w państwie”.
Powyższy przegląd funkcji mediów pokazuje, że przewijają się
dwa aspekty: dostarczanie informacji oraz ich interpretacja, nadawanie im
określonego znaczenia, hierarchizacja. To między innymi dzięki nim media
kształtują opinię publiczną.
Czym jest opinia publiczna?
Opinia publiczna to termin, który w przekazach medialnych
możemy usłyszeć niemal każdego dnia, zwłaszcza jeśli informacje dotyczą
spraw budzących kontrowersje czy stawiających obywateli w sytuacji
wyboru. Zjawisko opinii publicznej jest przedmiotem zainteresowania
badaczy socjologii, psychologii, nauki o komunikowaniu i politologii.
W każdej z tych dyscyplin wypracowano definicje terminu i metody badań
akcentujące specyficzne cechy zjawiska. Istnieją dodatkowo specjalne
instytucje, jak Centrum Badania Opinii Społecznej, zajmujące się
pomiarem opinii publicznej (sondaże) oraz ich analizą.
Opinia publiczna jest najogólniej definiowana jako zbiór przekonań
zbiorowości
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w kwestiach istotnych społecznie8. Termin ukuty został w XVIII wieku, to
Jean-Jacques Rousseau użył go w 1750 r. w dziele Discours sur les
Sciences et les Arts (Rozprawa o naukach i sztukach). Jedna z ważniejszych
różnic w definiowaniu opinii publicznej dotyczy tego czy jest ona sumą
indywidualnych opinii (agregacją), czy efektem wzajemnych interakcji
poglądów indywidualnych i przekonań większych grup społecznych. Te
różnice mają oczywiście znaczenie nie tylko dla rozważań teoretycznych,
ale także dla badania wpływu mediów na opinię publiczną. Część definicji
akcentuję właśnie to znaczenie mediów i kluczową rolę informacji. Uważa
się zatem, że opinia publiczna jest wynikiem dialogu społecznego,
powstałego jako efekt procesu informowania. Według Judith Lazar,
badaczki mediów i komunikacji społecznej, opinia publiczna jest procesem
złożonego komunikowania się osób, obejmującym zarówno stosunki
interpersonalne, jak i mechanizmy działania mediów. Jej zdaniem, nie da
się oddzielić opinii publicznej od funkcjonowania mediów9.
W kształtowaniu opinii publicznej istotny jest kontekst społeczny i
te cechy odbiorców, które decydują o odbiorze i przetwarzaniu informacji.
Ważne są procesy edukacji, wychowania, socjalizacji. Na opinię publiczną
wpływ mają także takie czynniki jak: tradycja kulturowa, instytucje
społeczne, normy grupowe i procesy w ramach dużych struktur
społecznych. Istotny jest wpływ autorytetów i osób znaczących10.
Dodatkowo należy uwzględniać różne psychologiczne mechanizmy
interpretowania informacji oraz budowania własnego obrazu świata.
Szybko postępujące przemiany technologiczne w XXI wieku wpływające
na system medialny, a także zmiany kulturowe i przekształcenia sieci
kontaktów międzyludzkich sprawiają, że w najnowszych badaniach

8

W. Kulbat, Fabrykowanie jednomyślności – znaczenie opinii publicznej,
„Łódzkie Studia Teologiczne”.
2004, nr 13 s. 96 (dostępne na yadda.icm.edu.pl; 29 X 2020 r.).
9
A. Lapa, Etyczne i wychowawcze aspekty opinii publicznej, „Annales. Etyka w
życiu
gospodarczym”
2009,
vol.
12,
nr
2,
s.
111
(http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2009/2009_02_lepa_109_119.pdf
; 28 X 2020 r.).
10
R. Staniszewski, Opinia publiczna – teoretyczny sens i zakres pojęcia, „Studia
politologiczne” 2012, vol. 25, s. 114 (http://biblioteka.oapuw.pl/robertstaniszewski-opinia-publiczna-teoretyczny-sens-i-zakres-pojecia-studiapolitologiczne-vol-25/; 27 X 2020 r.).
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dotyczących opinii publicznej powinny być uwzględniane nowe czynniki
działające na różnych poziomach tego procesu11.
„Kto kontroluje mass media, panuje nad opinią publiczną”
Media wypełniając swoje funkcje mogą ułatwiać zrozumienie
otaczającej rzeczywistości i funkcjonowanie w różnych sferach życia
codziennego. Ale zarazem działając na zamówienie lub w interesie grup
interesów, kształtują opinię publiczną w pożądanym kierunku.
Informowanie opinii publicznej jest procesem wieloetapowym. Niezbędne
są, jak wspomniano, następujące elementy: nadawca, przekaz, kanał
informacyjny oraz odbiorcy. Najczęściej nadawca chce za pomocą
przekazu
(odpowiednio
skonstruowanego
i
zawierającego
wyselekcjonowane treści) wywołać określony efekt w postaci zmiany
poglądów czy określonych zachowań odbiorcy. W tym kontekście mówi
się o propagandowym oddziaływaniu mediów12. Najlepiej rozpoznano
wykorzystanie mediów jako narzędzia w rękach propagandystów w
systemach totalitarnych i autorytarnych XX w. Literacką ilustrację
działania propagandy zawiera Rok 1984 George’a Orwella. W książce
wydanej w 1949 r. autor opisał na przykład wszechobecne „teleekrany”, na
których 24 godziny na dobę można było obejrzeć wyłącznie treści
określone przez władze.
Na co dzień możemy zaobserwować, że czasami nawet treści
rozrywkowe wykazują również cechy przekazu propagandowego i z tego
względu wywierają tym skuteczniejszy wpływ na opinię publiczną.
W mediach wykorzystywane są różne techniki i metody, które
wzmacniają prawdopodobieństwo oddziaływania przekazu na odbiorcę tak,
by zmienił swoje poglądy. Informacje przykładowo wywołują emocje
pożądane przez nadawcę, budują negatywne (lub pozytywne, zależnie od
11

Zob. J. Wichura, Opinia publiczna w społeczeństwie zinformatyzowanym,
„Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2014, nr 12, 163–186
(http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Politicae_Universitatis_Silesiensis/St
udia_Politicae_Universitatis_Silesiensis-r2014t12/Studia_Politicae_Universitatis_Silesiensis-r2014-t12-s163186/Studia_Politicae_Universitatis_Silesiensis-r2014-t12-s163-186.pdf; 26 X 2020
r.).
12
W przystępny sposób sposoby manipulowania odbiorcami zostały opisane w
popularnym artykule A. J. Wichury Techniki manipulacji w mediach
(https://czlowiek.info/jak-rozpoznawac-falszywe-informacje-w-mediach/; 3 XI
2020 r.)
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potrzeb) skojarzenia osób czy wydarzeń, są sfragmentaryzowane
i prezentowane bez istotnego kontekstu, nadmiernie rozbudowane lub
przedstawione zbyt skrótowo. Media posługują się także opiniami osób
uchodzących za autorytety i starają się nas przekonać, że „wszyscy” lub
„wszyscy rozsądni” podzielają właśnie ten pogląd, który jest preferowany w
przekazie13. W ostatnim czasie coraz częściej wskazuje się na problem
celowego rozpowszechniania nieprawdziwych informacji14.
Odbiorcy przekazów medialnych często są zasypywani nadmiarem
informacji. Wobec mediów społecznościowych czy nawet portali
tematycznych jest presja ciągłej czy częstej aktualizacji treści. Odbiorca
jest zasypywany informacjami świeżymi, ale nie oznacza to,
że są one dla niego istotne czy przydatne15. Nadmiar informacji może
wynikać z wszechobecności przekazów medialnych lub może być
intencjonalny. Kreowanie szumu informacyjnego utrudnia sprawne
funkcjonowanie osobie, organizacji lub społeczności. Jeśli podmiot jest
konfrontowany ze zbyt wielką ilością danych, prowadzi to do przeciążenia
informacyjnego (paraliż informacyjny)16. Zjawisko to ma naturalne
podstawy, wynikające z ograniczonych biologicznych możliwości
przetwarzania danych, ale istotne są także różnice indywidualne między
ludźmi w przyswajaniu i analizie informacji, wynikające np. z
wykształcenia.
Wiele badań wykazało że media mają bardzo wielki wpływ na
publiczność, nieuświadomiony przez odbiorców. Robert Heath w Ukrytej
13

Na temat mechanizmów manipulacji jest już bogata literatura, m.in. E. Aronson,
Człowiek istota społeczna. Manipulacja i perswazja, Warszawa 1995; R.B.
Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 2001; Mechanizmy perswazji i
manipulacji, red. G. Habrajska, A. Obrębka, Łódź 2007.
14
B. Łódzki, „Fake news” – dezinformacja w mediach internetowych i formy jej
zwalczania w przestrzeni międzynarodowej, „Polityka i Społeczeństwo” 2017, nr
4(15); DOI: 10.15584/polispol.2017.4.2
(https://www.researchgate.net/publication/325087189_Fake_news__dezinformacja_w_mediach_internetowych_i_formy_jej_zwalczania_w_przestrze
ni_miedzynarodowej; 3 XI 2020 r.).
15
J. Wichura, Opinia publiczna w społeczeństwie zinformatyzowanym …, s. 182.
16
H. Batorowska, R. Klepka, O. Wasiuta, Media jako instrument wpływu
informacyjnego i manipulacji społeczeństwem, Kraków 2019, s. 48
(https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/16538/Batorowska_Wasiuta_Kl
epka_Media_jako_instrument_wp%c5%82ywu_informacyjnego_i_manipulacji_sp
o%c5%82ecze%c5%84stwem.pdf?sequence=1&isAllowed=y; 27 X 2020 r.).
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mocy reklamy udowodnił że nawet kiedy nie zwracamy na nią uwagi, już
jesteśmy pod jej wpływem. Reklama wytwarza w naszym umyśle asocjacje
z konkretną marką. Te asocjacje wywierają potem wpływ na nasze emocje i
działania i skłaniają nas (nawet poza naszą świadomością) do wybierania
produktów konkretnych marek. W 1988 r. Wendy Gordon i Roy Langmaid
przeprowadzili eksperyment, aby stwierdzić czy ludzie faktycznie
dowiadują się z reklam więcej niż im się wydaje. Przeprowadzono wywiad
z badanymi ochotnikami by stwierdzić w jakim stopniu zapamiętali
zaprezentowane reklamy. Następnie wprowadzono ich w stan hipnozy i
zadano te same pytania. Okazało się, iż w trakcie pierwszego wywiadu
znaczna część grupy przypomniała sobie zaledwie to, jakie informacje
zostały ogłoszone w reklamach, jednak po zahipnotyzowaniu potrafiła
odtworzyć prawie wszystkie szczegóły17.
Nie zawsze nieprawidłowa lub zdeformowana informacja zostaje
rozpowszechniona celowo. Może ona być wynikiem błędu,
niekompletności danych, niejasności, niepoprawnego interpretowania i
wykorzystania informacji lub nieprawidłowego zarządzanie informacją.
Kształtowanie opinii publicznej może dotyczyć wielu kwestii
politycznych, społecznych, etycznych, kulturalnych, naukowych, ale
również odnosi się do problemów codzienności, jak nawyki żywieniowe.
Dla zilustrowania tego ostatniego problemu dobrym przykładem są
przekazy medialne dotyczące znaczenia spożycia mięsa w kontekście
zahamowania zmian klimatycznych i wpływ tych dyskusji medialnych na
poglądy odbiorców.
Prawdopodobnie najwięcej rozważań teoretycznych i badań
empirycznych dotyczy kształtowania opinii publicznej w kwestiach
różnych elementów życia politycznego, zwłaszcza preferencji wyborczych,
poparcia dla ugrupowań politycznych, ich programów i liderów. Wiele
uwagi poświęca się zwłaszcza procesom manipulacji i propagandy. Denis
McQuail zaakcentował różnorakie oddziaływanie mediów: „wpływają na
opinie jednostek, jakkolwiek niecelowo, informując je o określonych
faktach i sugerując, jak można te fakty odczytywać”18. Takie znaczenie ma
np. publikowanie sondaży opinii publicznej, które zwrotnie oddziałują na
17

Olejniczak A., Reklama – psychologiczne aspekty wpływu marketingowych
sztuczek, „Prace Instytutu Lotnictwa”, 2012, nr 1 (222), s. 208
(http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-478672ddb1f5-48cd-8175-d25fdb8323fe; 2 XI 2020 r.).
18
B. Seclar, Polityka i media w obliczu demokracji medialnej …, s. 176.
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poglądy odbiorców tych informacji. Polityka coraz bardziej staje się
uzależniona od mediów i trudno jest dziś przekonać obywateli do swoich
politycznych pomysłów i odnieść sukces wyborczy bez pomocy mediów.
Interesujące jest spostrzeżenie Bernarda Cohena, iż ,,być może
media formacyjne nie potrafią przekazać ludziom, co mają myśleć, ale
potrafią ich przekonać do tego, o czym mają myśleć”19. Rozwinął to
Maxwell McCombs, który zauważył iż w pierwszej kolejności należy
zwrócić uwagę nie na to, jak rozkładają się głosy, ale jakie tematy znajdują
się w centrum uwagi opinii publicznej. Do tego mechanizmu odnosi się
teoria ustawionej agendy (agenda-setting)20, za pomocą której wyjaśnia się
jak media nadają rozmaitym problemom społecznym status zagadnień
publicznych. Razem z innymi pokrewnymi teoriami (np. agenda-cutting)
wyjaśnia dlaczego jedne informacje są dostępne opinii publicznej (i mają
na nią wpływ), a inne nie.
Ewa Nowak zwróciła uwagę, że media tradycyjne narzucają opinii
publicznej przekonania co do ważności określonych tematów (problemów),
a także określonych aspektów czy atrybutów tych tematów oraz ich
powiązań. W konsekwencji odbiorcy informacji uważają za ważne te same
tematy, o których najczęściej mówi się w mediach, a te ich aspekty, które
są najczęściej relacjonowane w mediach, stają się z czasem także
najbardziej istotne dla publiczności. Jak podkreśliła badaczka, media
wywierają nie tylko wpływ poznawczy, wskazując wagę tematów, ale także
perswazyjny (przekonanie do własnych racji). Ten drugi rodzaj wpływu
jest związany z oceną danego tematu (albo osoby) biorąc pod uwagę, że
charakteryzuje się on określonymi cechami – atrybutami).
Obecność tradycyjnych mediów w wersji online oraz mediów
społecznościowych, wraz ze zmianami relacji odbiorca-nadawca oraz
wykorzystanie sieciowych modeli poznawczych, skłaniają do badania także
innych modeli procesów zachodzących w systemie medialnym i w jego
relacji z odbiorcami. Nowak zwróciła uwagę, iż w nowej sytuacji nie
można mówić o osłabieniu wpływu mediów na opinię publiczną.
Wprawdzie np. w świetle odwróconej teorii agendy, to hierarchia kwestii
popularnych wśród internetowej opinii publicznej wpływa na listę
przedmiotów zainteresowania i ich hierarchię w mediach, z drugiej strony
media dysponują jednak większymi możliwości proponowania czy
19

Ibidem, s. 176–177.
Zob. Maxwell McCombs, Ustanawianie agendy: media masowe i opinia
publiczna, Kraków 2009.
20
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narzucania interpretacji świata w stosunku do opinii publicznej21. W
interesujący sposób autorka zwraca również uwagę na rolę bloggerów w
kształtowaniu opinii publicznej.
Wpływ współczesnego systemu medialnego, podlegającego
przeobrażeniom na naszych oczach, wymaga nowych analiz,
uwzględniających zmieniające się elementy procesu komunikacji i
kształtowania opinii publicznej. Obszerną analizę tych zjawisk
w odniesieniu do aktualnego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego proponuje
praca zespołu badaczy: Rafał Klepka, Hanna Batorowska, Olga Wasiuta
Media jako instrument wpływu informacyjnego i manipulacji
społeczeństwem (2019).
W systemie medialnym XXI w., dzięki wzajemnemu
oddziaływaniu na siebie stron uczestniczących w procesie komunikacji
oraz zwielokrotnieniu źródeł informacji, poszerza się publiczność
odbierająca przekazy medialne. Poruszają one więcej tematów, można
zatem wyartykułować interesy większej grupy odbiorców. Zarazem jednak
brak dostępu do nowych mediów wyklucza grupy gorzej wykształcone i
biedniejsze, pogłębiając tym samym różnice społeczne, ekonomiczne i w
dostępie do informacji, „pojawia się ważki problem społeczny – podziału
ludzi na poinformowaną elitę i niedoinformowaną większość”22.
Inne zagrożenie wynika z faktu, że współczesny odbiorca ma
tendencję by informacje pochodzące z różnego rodzaju mediów zrównywać
pod względem wiarygodności z rzeczywistością realną. Ilustruje to
potoczne stwierdzenie, iż „nie jest istotne, jak jest faktycznie – ważne, jak
pokażą to media”. Informacja przestaje wówczas być powiązana z
wydarzeniami i sama staje się najważniejszym wydarzeniem”23.
Ile razy odbiorcy patrzą na fotografie influencera albo bloggera na
jego profilu w mediach społecznościowych z myślą ,,Dlaczego moje życie/
moje ciało nie jest takie jak jego?”. Bywa, że nawet świat przedstawiony w
reklamach mylony jest z rzeczywistością. Jedni aspirują do świata
wykreowanego przez media, inni doświadczają frustracji, gdyż ich
rzeczywistość jest daleka od tego obrazu. Zatem nie tylko siła
21

Zob. E. Nowak, Teoria agenda-setting a nowe media, „Studia Medioznawcze”
2016, nr 3, s. 11–24 (https://studiamedioznawcze.pl/Numery/2016_3_66/pelny.pdf;
3 XI 2020 r.).
22
J. Gajda, Środki masowego przekazu w wychowaniu, Lublin 1988, s. 21, cyt. za:
J. Wichura, Opinia publiczna w społeczeństwie zinformatyzowanym, s. 168.
23
J. Wichura, Opinia publiczna w społeczeństwie zinformatyzowanym…, s. 180.
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oddziaływania medialnego przekazu, ale także podejście odbiorców w
oczywisty sposób deformujące rzeczywistość i mają wpływ na opinię
publiczną w kwestiach związanych np. z systemem wartości, normami
społecznymi, relacjami międzyludzkimi, pożądanymi wzorcami
zachowania czy zachowaniami konsumenckimi. Naukowcy twierdzą, że
nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych i uleganie iluzjom,
które te platformy stwarzają, może prowadzić do rozwoju problemów ze
zdrowiem psychicznym, takich jak zaniżona samoocena, a nawet stany
lękowe czy depresja24.
Ogromny wpływ mediów na odbiorców i w ten sposób na opinię
publiczną jest nie do podważenia. Ważne jest, abyśmy jako odbiorcy
informacji, mieli świadomość, że podejmowane przez nas decyzje są
uwarunkowane w większym lub mniejszym stopniu przez media. Środki
masowego przekazu skutecznie oddziałują na naszą świadomość i
doprowadzają do zmian zachowań, poglądów, postaw lub uczuć jednostek i
dużych grup ludzi. Pogódźmy się z faktem że nie ma całkowicie
obiektywnych mediów i rzadkie są niezależne opinie dziennikarskie.
Dlatego kluczowa jest umiejętność wykorzystania mediów w sposób
świadomy, w celu pozyskania potrzebnych informacji, wnikliwa ocena ich
wiarygodności oraz zrozumienie mechanizmów, które rządzą mediami i ich
wpływem na nasze poglądy.

24

Ten problem poruszają m.in. Anna Romanowska-Tołłoczko, Wizerunek kobiety
w reklamie a percepcja i ocena własnego wyglądu przez dorastające dziewczęta,
„Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”, 2015,
nr 49, s. 34–41 (http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklightb7d1ff56-29ca-4763-b11c-4e75d1a576ad; dostęp 2 XI 2020 r.); Marcin Cybulski,
Marta Czarnecka-Iwańczuk, Wojciech Strzelecki, Maja Strzelecka, Educational
role of the media in molding woman’s body image, „Przegląd NaukowoMetodyczny
Edukacja
dla
Bezpieczeństwa”,
2015,
nr
2
(http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/ca%C5%81o%C5%9A
%C4%86_27.pdf#page=383; 2 XI 2020 r.).
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Iwona Putowska – Bezpieczeństwo korzystania z butli gazowych
Korzystanie z butli gazowej w budynkach mieszkalnych, lokalach
użytkowych oraz w budynkach wielolokalowych powoduje niekiedy
uzasadnione obawy i wątpliwości. Najistotniejszym zagadnieniem
budzącym najwięcej niepewności jest przede wszystkim ochrona mienia i
osób znajdujących się w bezpośrednim lub pośrednim sąsiedztwie
pojemników wypełnionych gazem płynnym. Niekiedy bagatelizowanie
podstawowych zasad bezpieczeństwa niesie za sobą tragiczne w skutkach
konsekwencje. Kwestie związane z prawidłowym użytkowaniem
zbiorników w gospodarstwach domowych mają istotny wpływ na
bezpieczeństwo lokatorów ich życie, zdrowie i mienie. Powszechnie uważa
się, że tematyka butli gazowych jest kwestią całkowicie klarowną i nie
stanowi problemu dla przeciętnego obywatela, jednak jest to dość zawiły
temat, który budzi niekiedy uzasadnione obawy. Pomimo wykorzystywania
przez producentów wielu rozwiązań zabezpieczających w Polsce w
dalszym ciągu dochodzi do licznych incydentów z udziałem butli
gazowych. Według danych Instytutu monitorowania mediów1 w 2016 roku
wystąpiło 150 takich zdarzeń, w których śmierć poniosło 23 osoby, a ponad
160 zostało rannych.
Tematem analizy niniejszego opracowania będą zasady bezpiecznej
eksploatacji gazu płynnego z butli w gospodarstwach domowych oraz
poziom edukacji Polaków w dziedzinie bezpiecznego wykorzystywania
butli gazowych.
Świadomość prawna użytkowników butli gazowych
Problematyka i zagadnienia związane z prawidłowym
użytkowaniem wyżej wskazanego źródła energii cieplnej określone są w
przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Na mocy rozporządzenia
ministra infrastruktury2 określono, że w budynku w którym znajdują się
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, istnieje możliwość
1

Użytkownicy gazu w butlach, postawy i zachowania związane z
bezpieczeństwem, raport z ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej AmeriGas
,,Bezpieczna Butla” współfinansowanej przez Polską Organizację Gazu Płynnego,
styczeń 2017 rok, www.amerigas.pl (dostęp 23 październik 2020 r.).
2
Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, §
52, Dz.U.2019.1065.
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zaopatrzenia go w gaz z sieci gazowej, butlę z paliwem płynnym lub
zbiorniki stałe gazu płynnego. W tym celu niezbędne jest spełnienie
wszystkich wymogów dotyczących instalacji gazowych3. W tym miejscu
warto określić definicję instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym, którą
stanowi: ,,butla gazowa, urządzenie redukcyjne przy butli, przewód z
armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzenie gazowe
wraz z przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli
stanowią one element składowy urządzeń gazowych’’4. Według
ogólnopolskiej kampanii5 oryginalną butlą gazową jest „butla firmowa
zbiornik ciśnieniowy oznaczony trwałymi znakami towarowymi na
płaszczu butli, jednocześnie opatrzony folią na zaworze”.
Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury6 wskazują na
istotny fakt odnoszący się do budowli, w których można umieszczać butle
gazowe. Otóż instalacji tego rodzaju źródła energii cieplnej można
dokonywać tylko w budynkach niskich, a dodatkowo zabrania się
dokonywania instalacji gazu płynnego oraz gazu z sieci gazowej w tym
samym budynku. Według art. 8 tego aktu prawnego budynkiem niskim jest:
„budynek do 12 metrów włącznie nas poziomem terenu, oraz budynek
mieszkalny o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie7„.
Znajomość podstawowych praw i zobowiązań ma bardzo istotne
znaczenie, ponieważ umożliwia swobodne poruszanie się w realiach
społecznych i prawnych. Zapewnia także przyswojenie poszczególnych
wzorców zachowania, którego przykładem może być wykształcenie się
odrębnej odpowiedzialności za działania, bądź zaniedbania których
dokonujemy. Na gruncie obwieszczenia Marszałka Sejmu8 użytkownik
budynku, zarządca, właściciel obiektu terenu oraz również osoby prawne,
osoby fizyczne, instytucje lub organizacje korzystające ze środowiska,
3

Ibidem, Rozdział 7, Instalacja gazowa na paliwa gazowe § 156. (Wymogi
dotyczące instalacji gazowych)
4
Ibidem, § 156, ust. 4.
5
Ogólnopolska kampania na rzecz bezpiecznego korzystania z butli gazowych
„Nie daj się nabić w butlę”, Warszawa, lipiec 2010.
6
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (
Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18 ) § 157 ust. 5 i 6.
7
Ibidem art. 8.
8
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
Dz.U. 2020 poz. 961. Rozdział II art. 3 ust. 2.
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obiektu, terenu, budynku są zobowiązane zabezpieczyć go przed innymi
miejscowymi zagrożeniami, a także przed zagrożeniem pożarowym.
Podmioty te ponoszą odpowiedzialność za naruszenie norm
przeciwpożarowych. W przypadku gospodarstw domowych w/w
odpowiedzialność spoczywa na barkach właściciela posiadłości. W dalszej
części tekstu jednolitego zaprezentowany jest katalog niezbędnych do
zrealizowania zadań przeznaczonych dla osób odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo przeciwpożarowe danej budowli. W skład tych czynności
wchodzi koniczność przestrzegania przeciwpożarowych wytycznych
techniczno-budowlanych, technologicznych i instalacyjnych. W ustępie
drugim wskazano na konieczność wyposażenia budynku, obiektu
budowlanego lub terenu w wymagane gaśnice i urządzenia
przeciwpożarowe. Następnie zwrócono uwagę na istotę zapewnienia
konserwacji
oraz
niezbędnych
napraw
gaśnic
i
urządzeń
przeciwpożarowych w sposób, który zagwarantuje ich niezawodne i
sprawne funkcjonowanie. Zasugerowano również konieczność zapewnienia
bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji każdej osobie przebywającej w
budynku, na terenie lub w obiekcie budowlanym. Nie bez powodu
określono również potrzebę przygotowania budynku, obiektu budowlanego
lub terenu do przeprowadzenia akcji ratowniczej oraz obowiązku
zapoznania
pracowników
z
obowiązującymi
przepisami
przeciwpożarowymi. Działania te mogą przyczynić się do sprawniejszych i
bardziej sukcesywnych akcji służb ratunkowych. Na wypadek wystąpienia
klęski żywiołowej, pożaru lub innego zagrożenia miejscowego w/w
właściciel zobowiązany jest również do ustalenia ewentualnych sposobów
postępowania, które zminimalizują ryzyko wystąpienia sytuacji
zagrażających życiu lub zdrowiu pracowników.
Bezpieczne korzystanie z butli gazowej
W wyniku zaleceń Komend Powiatowych Straży Pożarnych, a
także występowania coraz częstszych incydentów związanych z
ulatnianiem się gazu z butli gazowych, niektóre Spółdzielnie
Mieszkaniowe 9 przypominają, że niewłaściwe użytkowanie zbiornika z
gazem płynnym stwarza równoznaczne zagrożenie dla siebie oraz innych.
Zjawisko to może być przyczyną strat majątkowych, uszczerbków na
zdrowiu, a nawet utraty życia. W celu zminimalizowania ryzyka
9

Nowotarska
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w
Nowym
Targu,
https://www.nsmnt.pl/artykuly/artykul/169/zasady-korzystania-z-butli-gazowej
(dostęp 23 październik 2020 r.).
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wystąpienia w/w wypadków, prowadzone są programy informacyjne, które
służą rozpowszechnianiu pozytywnych nawyków wśród społeczeństwa.
Zasadą bezpiecznego użytkowania instalacji na gaz płynny z butli
jest kupowanie jej wyłącznie z legalnych i znanych źródeł (napełnianie
butli w nieprzystosowanych do tej działalności miejscach jest zabronione).
Istotne jest również sprawdzanie, czy na butli umieszczone są informacje
dotyczące firmy napełniającej butlę oraz zachowywanie paragonu w celu
ewentualnej reklamacji. Należy także systematycznie sprawdzać stan
techniczny przewodów gazowych w urządzeniach, głównie przewodów
elastycznych oraz kontrolować stan wszelkich uszkodzeń i pęknięć w celu
ich niezwłocznej wymiany. Przynajmniej raz w roku zaleca się
sprawdzenie stanu technicznego tych instalacji przez przeszkolonego
instalatora. Zakazane jest umieszczanie butli z gazem w miejscach
nasłonecznionych oraz w pobliżu źródła ciepła (w pomieszczeniach, w
których znajduje się butla temperatura nie może przekraczać 35°C).
Przechowywanie butli w pomieszczeniach wspólnego użytku i w piwnicach
jest zakazane. Butli gazowej nie można toczyć, uderzać, przewracać,
przesuwać poprzez ciągnięcie lub pchanie. Osoby podłączające butle
zobowiązane są zakręcać jej zawór przed odkręceniem reduktora, a po jego
odjęciu stosować nakrętkę która zabezpiecza wylot butli. Konieczne jest
również sprawdzenie, czy przy ujściu zaworu umieszczona jest uszczelka,
należy to zrobić przed odkręceniem reduktora. Niezbędne jest
systematyczne wentylowanie pomieszczeń, w których eksploatowane są
aparatury na gaz płynny. Gaz płynny jest gęstszy od powietrza, dlatego też
jest od niego cięższy. W przypadku wyczuwania ulatniającego się gazu z
butli konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności. W takich
sytuacjach wskazane jest natychmiastowe zamknięcie zaworu butli,
otworzenie okna i drzwi w celu całkowitego wywietrzenia pomieszczenia.
Bezwzględnie zabronione jest dokonywanie napraw we własnym zakresie
bez uprzedniego przeszkolenia. By tego dokonać, należy wezwać Straż
Pożarną wykonując telefon z bezpiecznej odległości poza obrębem
budynku.
Konieczne
jest
niezwłoczne
powiadomienie
osób
zamieszkujących w najbliższym otoczeniu o istniejącym zagrożeniu. Pod
żadnym pozorem nie można sprawdzać szczelności przewodów gazowych
przy pomocy ognia, ponieważ może to skutkować natychmiastową
eksplozją pojemnika. W celu dokonania takiej oceny można użyć
bezpiecznego roztworu wody i mydła, bądź płynu do naczyń.
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Poziom wiedzy Polaków w dziedzinie bezpiecznego korzystania z butli
gazowych
W 2017 roku Spółka AmeriGas Polska przeprowadziła badania10
metodą bezpośredniego wywiadu z udziałem 500 użytkowników, którzy w
swoich gospodarstwach domowych korzystali z gazu w butlach. Badania
zrealizowano w sposób losowy przy pomocy bezpośredniego wywiadu
indywidualnego.
Respondenci zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania
z dziedziny: bezpieczeństwa, świadomości zagrożeń wynikających z
korzystania z tego rodzaju energii, źródeł wiedzy na temat eksploatacji
butli gazowych, a także nabywania ubezpieczeń i zakresu szkód jakie one
obejmują.
Wyniki badań przedstawiają następujące rezultaty. Spośród
badanych aż 64% z nich wskazywało, że korzystanie z butli gazowych jest
bezpieczne lub raczej bezpieczne, 34% respondentów dostrzegało pewne
niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z butli gazowych. Pozostali
nie opowiedzieli się po żadnej ze stron. Pokaźna grupa badanych, bo aż
jedna trzecia dostrzegła zagrożenia związane z wykorzystywaniem tego
źródła energii, z czego większość (64%) wskazała na groźbę powstania
wybuchu bądź pożaru. Pozostałe 18%, 6% oraz 9% opowiedziało się
kolejno za obawą wystąpienia nieszczelności/ulatnianie się gazu, groźbą
zatrucia, oraz innymi możliwymi zagrożeniami. Powyższe dane prezentują
wyraźną przewagę pozytywnych opinii użytkowników korzystających z
butli gazowych. Wśród badanych dostrzegających niebezpieczeństwo ze
strony instalacji LPG niewątpliwie dominuje pogląd, że związane jest ono z
możliwością pojawienia się pożaru, bądź wybuchu gazu.
W dalszej części badań ankietowani oceniali również poziom
bezpieczeństwa butli gazowych. Zdecydowana większość z nich, bo aż
76% dopuszczała możliwość iż nie wszystkie zbiorniki z gazem płynnym
są bezpieczne. W odpowiedziach otwartych prezentowali swoje
indywidualne sposoby oceny poziomu bezpieczeństwa butli.
Najpewniejszym certyfikatem bezpieczeństwa dla osób badanych okazała
się foliowa plomba umieszczona przez producenta w celu zabezpieczenia
zaworu. Opowiedziało się za nią 37% respondentów. Poczucie
10

Użytkownicy gazu w butlach, postawy i zachowania związane z
bezpieczeństwem, raport z ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej AmeriGas
,,Bezpieczna Butla” współfinansowanej przez Polską Organizację Gazu Płynnego,
styczeń 2017 rok, www.amerigas.pl, (dostęp 23 październik 2020r.).
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bezpieczeństwa i zaufanie budzi też wygląd zbiornika w tym brak śladów
nadmiernej eksploatacji, zniszczenia. Pozycję tą wskazało 32%
ankietowanych. Co ciekawe niewielka grupa osób- 9% łączy kwestię
bezpieczeństwa z tożsamością dostawcy gazu i miejscem zakupu butli
gazowej. Powyższe dane wykazują potrzebę zwiększania poziomu edukacji
społecznych.
Odnosząc się do konieczności zwiększania świadomości Polaków,
korespondenci odpowiedzieli na pytanie, czy kiedykolwiek mieli do
czynienia z instrukcjami na temat bezpiecznego użytkowania butli
gazowych. Znaczna większość (66%) nabyła takie informacje poprzez
ulotki i naklejki znajdujące się na pojemnikach wypełnionych gazem, bądź
na podstawie specjalistycznej lub ogólnej wiedzy własnej. Pozostali
ankietowani (34%) nie dysponowali żadnymi informacjami na ten temat.
Ostatnie pytanie skierowane do grupy badanych skupiało się na
kwestii zakresu ubezpieczenia ich własności. Ankietowani odpowiadali na
pytanie, czy ich polisy obejmują szkody powstałe na wskutek wybuchu
butli gazowej. Co piąty korespondent dysponuje ochroną w przypadku
wystąpienia wybuchu gazu. Pozostali nie posiadają takiego zabezpieczenia,
bądź nie są zorientowani co do zakresu obowiązywania ich polis
ubezpieczeniowych.
Podsumowanie
Po przeanalizowaniu zagadnienia bezpiecznego korzystania z butli
gazowych wysuwam twierdzenie, że stan wiedzy polskiego społeczeństwa
jest niewystarczający. Akty prawa powszechnie obowiązującego
szczegółowo regulują kwestię instalacji oraz użytkowania tego płynnego
źródła energii cieplnej, jednak jak pokazują w/w badania, problem
dezinformacji jest w dalszym ciągu na wysokim poziomie. W dobie tak
wysoko rozwiniętych mediów społecznościowych, istnieje duży wachlarz
możliwości podjęcia szeroko zakrojonych działań w stosunku do ogromnej
rzeszy ludzi. Warto wykorzystać ten potencjał w celu zapobiegania
szerzenia nieprawdziwych informacji, które są niekiedy powodem śmierci
lub ciężkich uszczerbków na zdrowiu mieszkańców wsi i miast. Należy
propagować dobre nawyki oraz przeprowadzać więcej kampanii
informacyjnych, które zawierają znacznie bardziej przystępne i zrozumiałe
informacje dla przeciętnego obywatela, aniżeli te znajdujące się w
obowiązujących aktach normatywnych. Skutkiem tego działania będzie
rozwój świadomości obywatelskiej oraz zwiększenie poziomu
123

bezpieczeństwa wśród mieszkańców korzystających z tego rodzaju energii
cieplnej, znajdującej się co w trzecim polskim domu.
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Dagmara Krystyna Pyrczuk – Panoptikon Benthama a współczesne
techniki nadzoru
Nadzór towarzyszy cywilizacji od jej samych początków, jednak
wraz z jej rozwojem on również ulegał zmianom. W artykule poruszony
został temat Panoptikonu Benthama- projektu więzienia z XVIII w., który
stworzony został jako doskonała forma nadzoru. Projekt architektoniczny
przewidywał możliwość obserwacji jednostek w taki sposób, iż one nie
zdawały sobie sprawy z bycia obserwowanymi. Wywoływało to skutek
samodyscypliny jednostek. Czuły się one cały czas obserwowane, dlatego
stanowiły one strażnika same dla siebie, nawet gdy w konkretnej chwili
nikt ich nie obserwował.
Panoptikon Benthama to przykład ogólnego wzorca. Projekt na
podstawie, którego możemy tworzyć dalsze koncepcje. Jeremy Bentham
tworząc Panoptikon chciał zapoczątkować proces samoregulacji więźniów.
Z czasem jednak okazało się, iż jego idea ma szeroki wachlarz zastosowań
przy pracy z większą ilością jednostek. Pierwotnie Panoptikon był
projektem więzienia, jednak z czasem zaczęto dostrzegać większy potencjał
i sugerowano wykorzystanie go m.in. w projektach szkół, szpitali
psychiatrycznych, fabrykach itp.
Micheal Foucault w swojej pracy „Nadzorować i karać. Narodziny
więzienia” odnosi się do projektu Benthama i porównuje go z miastem
opanowanym przez dżumę. Oba te przykłady to swego rodzaju nadzór/
dyscyplina. Foucault chciał pokazać również proces kształtowania jaki
przeszedł program dyscyplinarny.
W obecnych czasach nadzór towarzyszy ludziom na każdym kroku.
Społeczeństwo jest już do tego w pewnym stopniu przyzwyczajone, dlatego
traktujemy to jako coś naturalnego co wynika z postępu cywilizacji. W
obecnych technikach nadzoru możemy doszukać się idei kontroli
zapoczątkowanej przez Jeremiego Benthama.
Panoptikon Benthama
Jeremy Bentham był to angielski polityk, który żył w latach 17481832. W trakcie swojej kariery politycznej utworzył nurt utylitarystyczny
co skutkowało tym, iż w znaczący sposób wpłynął na angielską scenę
polityczną. Bentham w swojej ideologii kierował się głównie
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radykalizmem. Asocjacjonizm1 był bazowym pomysłem jego poglądów.
Łączyło się to z pojęciem użyteczności, a według polityka działaniem
użytecznym było tylko takie działanie, któro łączyło się z uczuciem
przyjemności2. Drugim ważnym założeniem Jeremiego Benthama było to,
iż według niego „społeczeństwo jest sumą indywidualnych jednostek”3, a
dobro wspólne zawsze związane jest z dobrem poszczególnych ludzi4.
Panoptikon to projekt więzienia stworzony w 1787 r. przez
Benthama. Jego budowa jest bardzo charakterystyczna, gdyż w tym
projekcie został obrany kształt pierścienia co wyróżniało go na tle innych.
Cele skazanych umiejscowione były na obrzeżach pierścienia, zaś
wewnątrz znajdowała się wieża strażnicza. Każda z cel oddzielona była
grubym murem od innych pomieszczeń oraz posiadała wewnętrzne oraz
zewnętrzne okna. Wieża strażnicza była bardzo charakterystycznym
obiektem ze względów funkcyjnych. Wewnątrz tego obiektu zastosowano
bardzo skomplikowany system przemieszczania się strażnika pomiędzy
pomieszczeniami co pozwało mu na obserwację więźniów w sposób
niewidoczny, tzn. skazani nie mogli dostrzec, gdzie w danym momencie
znajduje się strażnik. Wieża skonstruowana była w taki sposób, aby nie
wydobywał się z niej żaden dźwięk oraz światło. Zastosowanie takiego
rozwiązania miało na celu doprowadzić do zainicjowania mechanizmu
samoregulacji więźniów. Więźniowie nie wiedząc czy są obserwowani
stają się strażnikami dla samych siebie. Panoptikon wykorzystywał optykę
oraz odpowiednią koncepcję architektoniczną, aby z zewnątrz nie było
wiadomo kto i gdzie się znajduje. Autor projektu planował wykorzystać do
tego system luster weneckich. Budynek ten był narzędziem władzy, która
była rozprzestrzeniana wśród więźniów, którzy mimo nieobecności
strażnika w wieży i tak czuli się przez niego obserwowani5. Bentham
zastosował również w centralnej sali nadzoru żaluzje, a przejścia stworzone
były na wzór labiryntu co miało na celu uczynić strażników

1

Pogląd, który przedstawia teorię, iż ludzka psychika funkcjonuje za pomocą
skojarzeń. Skojarzenia polegają na połączeniu doznań zmysłowych z uczuciem
przyjemności lub przykrości.
2
O. Górecki, „Utylitaryzm – doktrynalna analiza ewolucji nurtu” [w]: „Annales.
Etyka w życiu gospodarczym”, vol. 14, nr 1, Łódź 2011, s. 115-116.
3
A. MacIntyre, „Krótka historia etyki”, Warszawa 2000, s. 293.
4
W. Kwaśnicki, „Historia myśli liberalnej”, Warszawa 2000, s. 69.
5
A. Nowel-Ścigaj, „Panopticon a oligopticon. Czy strzeżone znaczy zastrzeżone?”
[w:] Architektura. Czasopismo techniczne. Zeszyt 1, Kraków 2012, s. 28.
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„niewidzialnymi”6. Projekt Panoptikonu stworzony został na podstawie
więzienia, jednak jego koncepcja wykorzystywana mogła być również w
zakładach psychiatrycznych, szkołach, szpitalach, fabrykach etc. Projekt
Benthama stał się znakomitą realizacją kontroli nad więźniami przy okazji
realizując inne, zdaniem uczonych gorsze metody dyscyplinowania.
Angielski polityk w swoim dziele „wprowadzenie do zasad
moralności i prawodawstwa” opisał prawo racjonalne jako główne źródło
prawa, które normuje działalność jednostek i społeczeństwa. Przyjemność
oraz przykrość są to działania korzyści władzy, które kierowały ludzką
naturą, a na ich podstawie działało prawo racjonalne. To stwierdzenie
pozwala wysnuć wniosek, iż użyteczność władzy zależało od tego w jakim
stopniu władza dążyła do zapewnienia szczęścia największej ilości ludzi.
Prawo racjonalne miało na celu pokazanie ludziom jakie podejmować
czynności/kalkulować, aby przyniosły jak najwięcej odczuć przyjemnych, a
jak najmniej przykrych. Jednak jak w każdym społeczeństwie zdarzały się
jednostki, które były „oporne”, czyli takie które należało umieścić pod
nadzorem, aby nauczyć je podejmowania odpowiednich decyzji zgodnych
z działaniami użytecznymi7.
Jeremy Bentham chciał wcielić w życie swój projekt. Starał się
uzyskać zgodę brytyjskiego Komitetu do spraw Reformy Prawa Karnego,
co początkowo mu się udało. Uzyskał on bowiem przyzwolenie na zakup
odpowiedniej działki pod budowę Panoptikonu. Jednak ostatecznie jego
realizacja nie doszła do skutku, gdyż król brytyjski sprzeciwił się temu
zakupowi. Mimo, iż Bentham osobiście nie zrealizował swojego projektu
miał on znaczący wpływ na architekturę penitencjarną. Powstały więzienia
na charakter Panoptikonu, m.in. w Filadelfii- Eastern State Penitentiary, na
Kubie- Presidio Modelo czy w Polsce- Areszt śledczy w Toruniu8.
M. Foucault, a wizja Benthama.
Michael Foucault był to francuski filozof, socjolog i historyk, który
żył w latach 1926-1984. Był członkiem katedry „Historia systemów
myślenia” w Collège de France. Poglądy Foucault’a były uznawane i do tej
pory są uznawane za bardzo odważne. Prowadził bardzo krytyczne badania
6

M. Foucault, „Nadzorować i karać. Narodziny więzienia”, Warszawa 2009, s.
196.
7
P. Grabowiec, B. Piechota, „Społeczeństwo nadzorowane” [w:] Rocznik
Europeistyczny 1, Wrocław 2015, s. 52.
8
„Panoptikon”, https://pl.wikipedia.org/wiki/Panoptikon, dostęp online:
18.10.2020 r.
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nad psychiatrią, naukami humanistycznymi, systemami więziennictwa czy
medycyną. Traktowany był jako strukturalista, poststrukturalista, bądź
postmodernista, jednak on sam twierdził, że jego idea jest bliższa historii
krytycznej nowoczesności, która swoje podłoże ma w filozofii Kanta.
Filozof w dużej mierze skupiał się na rozważaniach dotyczących
archeologii wiedzy oraz genealogii władzy.
W 1975 r. wydał dzieło „Nadzorować i karać. Narodziny
więzienia”, któro osiągnęło aprobatę wśród wielu socjologów9. Foucault w
swojej pracy opisywał główny efekt Panoptikonu Benthama: „Wzbudzić w
uwięzionym świadome i trwałe przeświadczenie o widzialności, które daje
gwarancję automatycznego funkcjonowania władzy”10. Efekt ten
powodował, iż zapewniony był ciągły nadzór nad więźniami nawet, gdy
więźniowie w danej chwili nie byli obserwowani.
Foucault w „Nadzorować i karać. Narodziny więzienia” opisuje
również inny rodzaj dyscypliny niż ten panoptyczny na podstawie miasta
objętego dżumą. Miasto zostało zamknięte, a mieszkańcy nie mogli
wychodzić poza jego granice, gdyż groziło to karą śmierci. Miasto zostało
podzielone na dzielnice, nad którymi władze pełnił intendent. Ludzie w
niektóre dni zamykani zostawali w domach, których również nie mogli
opuścić pod groźbą śmierci. Poszczególne ulice miały swojego „strażnika”,
którym był syndyk. Pilnował on, aby drzwi wszystkich domów na
poszczególnej ulicy były zamknięte. Po ulicach swobodnie poruszać się
mogli jedynie syndycy, intendenci oraz strażnicy. Miasto nadzorowane
było non stop, a jego obywatele byli stale obserwowani. Miało to na celu
nie tylko ochronę przed dżumą, ale również wzmocnienie pozycji władzy
oraz zmniejszenie przestępczości. Funkcjonariusze nadzorowali również
siebie nawzajem i raportowali do osób powyżej siebie. Funkcjonowanie
miasta podczas epidemii dżumy idealne odwzorowywał model urządzenia
dyscyplinarnego11.
W mieście, aby powstrzymać chorobę ustanawiano szczególne
funkcjonowanie władzy. Była ona wszechobecna, odgradzała jednych
obywateli od innych ,zatrzymywała aktywność miasta. Sprawiało to, iż
powstaje społeczeństwo doskonałe, jednak z drugiej strony można było
9

„Michael Foucault”,
https://pl.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault#Koncepcje_i_publikacje, dostęp
online: 18.10.2020 r.
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M. Foucault, op.cit , s. 196.
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Ibidem, s. 198-200.
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odnieść wrażenie anty-miasta. Świetne prosperowanie miasta w tak
ciężkim okresie przynosiło jednak skutek „dualizmu życia i śmierci”każdy ruch niesie śmierć12.
Panoptikon został stworzony i rozumiany jako ogólny wzorzec.
Związek władzy z życiem codziennym jednostek. Była to machina
zamknięta w sobie, stwarzająca miejsce zapewniające wręcz doskonałe
odosobnienie. Miał szeroki wachlarz zastosowań- resocjalizację więźniów,
leczenie chorych, pełnienie nadzoru nad robotnikami czy nauczanie
uczniów13. Autor „Nadzorować i karać. Narodziny więzienia” w swoim
dziele doszedł do wniosku, że projekt Panoptikonu jest konceptem
idealnym do przeprowadzania doświadczeń, zmieniania zachowań czy do
szkolenia i poprawy. Panoptikon mógł być wykorzystany wszędzie tam,
gdzie musiał zostać zastosowany nadzór nad większą liczbą jednostek, stąd
też jego wszechstronne zastosowanie. Schemat panoptyczny na różne
sposoby dopuszcza polepszanie władzy, m.in. zwiększając liczbę osób
kontrolowanych, a zmniejszając liczbę kontrolujących. Oddziałowuje on na
społeczeństwo jako ogólna funkcja, jednak nie zatracając przy tym swoich
cech14.
Mimo widocznych różnic pomiędzy zadżumionym miastem, a
projektem Benthama ukazany zostaje proces kształtowania i zmian, które z
czasem zostały wprowadzane w programie dyscyplinarnym. W końcu
zadżumione miasto i panoptyczny projekt więzienia dzieli półtora wieku.
W dziele Foucaulta rozróżniamy dwa rodzaje dyscypliny. Pierwszy, który
jawi się jako dyscyplinarna blokada, drugi jako dyscyplinarny mechanizm.
Pierwszy rodzaj ma na celu powstrzymać zło, wygrać z plagą, zatrzymać
obywateli w domach, aby zerwać kontakty. Drugi poprawia działanie
władzy. Sprawia, iż jest skuteczniejsza, szybsza i powoduje wiele mniej
dotkliwych skutków15.
Micheal Foucault architektonicznie porównuje Panoptikon do
menażerii w Wersalu. W samym centrum parku usytuowany został
ośmiokątny budynek, który w swoim wnętrzu posiadał tylko i wyłącznie
jedno pomieszczenie. Pomieszczenie to było przeznaczone jako salon
króla. Na siedmiu ścianach znajdowały się okna, których widok wychodził
na klatki z różnorodnymi zwierzętami. Na jednej z ośmiu ścian
12

Ibidem, s. 200.
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umieszczono wyjście z budynku. Foucault nazywa Panoptikon „królewską
menażerią”, jednak król zastąpiony został strażnikiem- „mechanizmem
skrytej władzy”, a zwierzęta ludźmi. Panoptikon był również miejscem
idealnym do przeprowadzania badań. Było to miejsce, któro dawało idealne
warunki do prowadzenia obserwacji zachowań ludzkich16.
Współczesne techniki nadzoru.
Monitoring wizyjny jest to system zdalnego monitoringu
wizyjnego, którego głównymi elementami są kamery, urządzenia
transmitujące i wysyłające wideo do Centrum Monitorowania,
oprogramowanie zajmujące się obróbką strumieni wideo oraz algorytmy
detekcji zdarzeń alarmowych17. Jest to również jeden z głównych technik
nadzoru. Monitoring wizyjny zajmuje się udostępnianiem informacji, który
polega celowej obserwacji wydarzeń odbywających się w konkretnym
miejscu za pomocą odpowiednich urządzeń technicznych. Obserwacja ma
na celu uniemożliwienie popełnienie czynu zabronionego, zapobieganie
wypadkom, a również o wiele łatwiejsze zweryfikowanie osób
odpowiedzialnych za powyższe wydarzenia. System ten rejestruje i wysyła
obraz z danego miejsca do zamkniętego systemu odbiorczego, aby
sprawować kontrolę nad określonym terenem. Charakterystyczną cechą
monitoringu wizyjnego jest to, iż widok z kamer przesyłany jest tylko i
wyłącznie do centrum odbiorczego, a nie tak jak m.in. w telewizji do
nieograniczonej liczby odbiorników18. Korzenie współczesnego
monitoringu wizyjnego możemy znaleźć już w średniowieczu kiedy to
oświetlano ulice miast, a aby wyjść poza domostwo koniecznym było
posiadanie pochodni lub latarni. Ludwik XIV pod koniec XVII wydał
nakaz oświetlania miast co skutkowało tym, iż przed funkcjonariuszami
policji nikt nie mógł być „niewidoczny”19. Obecnie monitoring spotyka się
na każdym kroku- w miejscu pracy, w sklepie, w instytucjach i urzędach, a
nawet na spacerze. Monitoring wizyjny możemy porównać do
panoptykonu. Obsługujący monitoring obserwuje ludzi, jednak oni go nie
widzą, dzięki czemu pozostaje on anonimowy, niewidoczny. Obecność
kamer działa również na ludzi „hamująco”. Nigdy nie wiadomo jaki obszar
16
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obejmowany jest zasięgiem danej kamery co zazwyczaj zmniejsza popęd
ludzi do robienia rzeczy niedozwolonych20.
Nadzór w sieci jest to dość wąsko opisana technika nadzoru. Sam
internet stawia przed ludźmi dość szerokie spektrum możliwości- zakupy
on-line, przesyłanie danych, komunikacja bez względu na dzielącą
odległość. Wiele osób czuje się w sieci bezpiecznie, wręcz
niekontrolowanie. Jednak nie jest to do końca prawda. Nikt w sieci nie jest
anonimowy, a każdy nawet najmniejszy ruch jest rejestrowany. Internet
stworzony jest z pajęczyny połączeń równorzędnych pomiędzy
urządzeniami końcowymi. Obecnie istnieje wiele nowych platform tj.
portale społecznościowe, poczta mailowa, które bez ograniczeń mogą
śledzić nasze poczynania, zdobywać o nas informacje w dużym stopniu i to
za naszym pozwoleniem. Dzięki temu łatwo profilować dane osoby.
Internet daje nam wiele możliwości, jednak niesie ze sobą również wiele
niebezpieczeństw. Sieć to strefa w której często nie wiemy czy ktoś nas
obserwuje, kim ta osoba jest, a również w jakim celu to robi. Jest to „Nowe
wcielenie Panoptykonu”21.
Nadzór w telefonie jest to technika nadzoru łącząca się w pewnym
stopniu z nadzorem w sieci, gdyż aktualnie technika oferuje nam wszystkie
możliwości komputera (wraz z Internetem) w małym smartfonie. Obecnie
telefon to nieodłączny element prawie każdego człowieka. Mamy w nim
wszystko co dla nas ważne, dzięki niemu możemy na bieżąco śledzić co
dzieje się na świecie, ale jego głównym przeznaczeniem jest komunikacja.
Komunikacja czy to za pomocą wiadomości tekstowych czy połączeń
głosowych. Dzieje się to za sprawą sieci telekomunikacyjnych w których
również pozostawiamy ślad. W dzisiejszych czasach przy użyciu
odpowiednich umiejętności, a na podstawie danych transmisyjnych można
uzyskać wiele informacji na nasz temat, m.in. z kim utrzymujemy stały
kontakt, z kim się kontaktujemy, a nawet jakie posiadamy schematy
poruszania się. Billingi i dane transmisyjne pod swoją pieczą posiada
operator, jednak prawo do wglądu w te pliki ma wiele różnych instytucji.
Ponadto takie dane łatwo mogą wpaść w niepowołane ręce, czyli innymi
słowy może dojść do wycieku tego typu danych. Aktualnie podsłuch
wykorzystywany jest w wielu krajach jako czynność operacyjno20

„Monitoring wizyjny”, https://panoptykon.org/monitoring-wizyjny, dostęp
online: 25.10.2020 r.
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rozpoznawcza głównie przez odpowiednie służby i jest to jeden z
przykładów nadzoru w telefonie22.
Nadzór nad zdrowiem. Zdrowie to bardzo wrażliwy temat dla
każdego człowieka. Często ukazuje słabości, prowadzi do niepewności,
komplikuje. Informacje na temat zdrowia powinny być chronione. Będą u
lekarza powierzamy mu informacje na temat naszego zdrowia. Wiąże go
tajemnica lekarska, jednak w obecnych czasach informacje na temat
zdrowia trafiają do baz danych, pozornie chronionych. Jednak jak
wszystkie również branża medyczna może być narażona na różnego
rodzaju wycieki danych czy nadużycia. Taki proceder narusza naszą
prywatność. Sprawia, że stajemy się nieufni, a również stwarza realne
zagrożenie dyskryminacji. Zinformatyzowanie systemu ochrony zdrowia
niesie ze sobą jednak pewne korzyści tj. lepsza jakość usług, która ma
znaczący wpływ na jakość leczenia23.
Nadzór w mieście jest to nadzór nad danymi, jednak również jest
to nadzór w pewien sposób fizyczny, gdyż we współczesnych miastach
wiele przestrzeni jest odgrodzonych od reszty terenów. Z zewnątrz miasto
sprawia wrażenie otwartego, wolnego, wspólnego dla wszystkich, jednak
wchodząc coraz bardziej w jego głąb zaczynamy dostrzegać ograniczenia w
postaci wysokich murów, ogrodzeń oraz zamkniętych przestrzeni nie
dostępnych dla wielu osób. Tego typu „zabezpieczenia” są już w pewien
sposób naturalnym widokiem w mieście. Niestety coraz częściej podziały
czysto architektoniczne odbijają się na podziałach w przestrzeni publicznej
czy wśród mieszkańców. Anonimowość nawet w dużym mieście jest już
trudna do utrzymania, a dzieje się tak m.in. dzięki monitoringowi
wizyjnemu czy personalizacji usług. Spotykamy się z coraz większą ilością
zakazów. W coraz większej ilości wykorzystywane są różnego rodzaju
karty dostępu (karty biblioteczne, zniżkowe, parkingowe, wejścia do
określonego budynku). Głównym powodem tego typu działań jest
zapewnienie bezpieczeństwa. Mimo to generuje to ryzyko dostępu do
naszych danych, które w częstych przypadkach znajdują się na tego typu
zabezpieczeniach, a również w sposób bardzo nieświadomy wpływa na
ludzką psychikę, gdyż wywołuje sygnał ostrzegawczy o możliwym
zagrożeniu. Człowiek jest kontrolowany na każdym kroku co sprawia, że w
22
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pewnych sytuacjach zagrożenia czekamy, aż zareaguje ktoś inny- służby,
ochrona, dozorca. W pewien sposób jesteśmy uzależnieni od stałej
kontroli24.
Ludzie żyjący w XXI w. to pokolenie, które kontrolowane jest na
wiele sposobów dlatego nazywane jest „ społeczeństwem nadzorowanym”.
Aktualnie największą kontrolę nad codziennym życiem człowieka sprawuje
Internet oraz technologia. Każdy najmniejszy ruch, czynność wykonana online czy na pierwszy rzut oka błaha decyzja bywa obserwowana i zapisana.
Dzieje się tak poprzez kamery monitoringu, które rejestrują naszą sylwetkę,
telefony komórkowe, ogrom baz danych w których się znajdujemy czy
nawet najmniejszy ślad, który został pozostawiony w świecie on-line. Taki
nadzór powinien odbierać ludziom w dużej mierze poczucie prywatności,
jednak jesteśmy oswajani z tego typu zabiegami, dzięki czemu wiele osób
nie zdaje sobie sprawy z nadzoru jaki jest na nim wywierany. Według
fundacji Panoptykon25 problemami jakie najczęściej dotykają
społeczeństwo nadzorowane są: „Ingerencje w prywatność, Dyskryminacja
i wykluczenie, błędy systemu, wzrost lęku, erozja zaufania, maskowanie
zamiast rozwiązywania problemów, rozproszenie odpowiedzialności i
bierność, przymus zamiast etyki”26.
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Agnieszka Stolarska – Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa a rozwój
gospodarki
Wstęp
Bezpieczeństwo jest terminem interdyscyplinarnym. Jest przedmiotem
badań wielu dziedzin nauki, miedzy innymi historii, psychologii, ekonomii,
politologii. Bezpieczeństwo ekonomiczne jest jednym z wymiarów
bezpieczeństwa państwa. Zajmuje ściśle określone miejsce, pełni ważną
rolę w ogólnej gospodarce kraju.
Według większości definicji państwo jako podmiot powinno posiadać
stałą ludność, suwerenną władzę, określone terytorium, struktury karne,
określone zasady prawne i zdolność wchodzenia w relacje
międzynarodowe1. Zatem bezpieczeństwo państwa rozumie się stan
pewności, spokoju, zabezpieczenia oraz jego poczucia, co oznacza brak
zagrożenia i ochronę przed niebezpieczeństwami2.
W najbardziej ogólnym zarysie bezpieczeństwo państwa można
określić jako stan, w którym zapewnione są wewnętrzne i zewnętrzne
warunki do funkcjonowania państwa bez zakłóceń. Do warunków tych
należy zaliczyć zapewnienie integralności organizacyjnej, terytorialnej,
rozwoju gospodarczego, cywilizacyjnego, a w szczególności ochrony przed
istniejącymi i potencjalnymi zagrożeniami oraz wzrostu dobrobytu
obywateli. Bezpieczeństwo ekonomiczne jest postrzegane przez pryzmat
suwerenności gospodarczej kraju oraz polityki i strategii realizacji
bezpieczeństwa państwa. Gdy państwo nie radzi sobie z zapewnieniem
obywatelom poczucia bezpieczeństwa w podstawowym zakresie, w
odczuwalny sposób maleje chęć do pracy, nauki i samorozwoju3.
Celem niniejszej pracy jest analiza wpływu bezpieczeństwa
ekonomicznego na funkcjonowanie gospodarki. Ponadto wskazanie
implikacji dla rozwoju gospodarczego wynikających z zależności między
1
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globalizacja; red. Z. Luty, M. Chmielowiec-Lewczuk, Wyd. Uniwersytetu
Ekonomicznego, Wrocław 2015.
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bezpieczeństwem ekonomicznym państwa a stanem gospodarki. Zapewne
należy odpowiedzieć na pytania czy bezpieczeństwo państwa w okresie
postępującej globalizacji, kształtowania ładu międzynarodowego jest
nierozerwalnie związane z jego interesami ekonomicznymi, oraz czy w
sytuacji przesunięcia rywalizacji pomiędzy państwami na płaszczyznę
ekonomiczną istnieje możliwość zachowania podmiotowości.
Przedmiotem badań stanowiących podstawę realizacji celu artykułu jest
literatura przedmiotu oraz krajowe regulacje prawne. Natomiast
zastosowane metody badań to metody poznania naukowego obserwacja i
analiza informacji.
1. Bezpieczeństwo z punktu widzenia definicji i literatury.
Słownik języka polskiego definiuje bezpieczeństwo jako „stan
niezagrożenia”4. Definicja ta podkreśla, że bezpieczeństwo stanowi stan, a
nie proces. Oznacza to, że bezpieczeństwo uzyskuje się nie poprzez
przebieg następujących po sobie i powiązanych przyczynowo określonych
zmian, ale poprzez budowanie stanu, w którym dany przedmiot
funkcjonuje.5 Terminu „bezpieczeństwo” można doszukać się także w
łacinie. Łacińskie słowo securitas składa się z dwóch członów: sine (bez) i
cura (strach, obawa). Bezpieczeństwo było więc rozumiane jako stan braku
zmartwień i strachu6.
Bezpieczeństwo w ujęciu leksykalnym jest określane jako stan braku
zagrożenia, spokoju, pewności7 lub stan, który daje poczucie pewności i
gwarancję jego zachowania oraz szansę na doskonalenie8.
Stan taki zależny jest od wielu czynników środowiskowych, profilu
osobowości jednostki i struktury funkcjonalnej organizacji, która go
określa. Jednoznaczne opisanie tego stanu w wielu płaszczyznach
funkcjonowania jednostki i na wielu poziomach działania organizacji nie
jest możliwe również w stałych relacjach z otoczeniem społeczno4
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ekonomicznym, ze względu na dynamikę zmian jakie w nim zachodzą.
Można, rozpatrywać go z różnych punktów widzenia i w różnych
wymiarach. Stąd też, mówiąc o bezpieczeństwie, które odnosi się do
prawie wszystkich sfer funkcjonowania społeczności (egzystencjalnej,
społecznej, politycznej, militarnej, ekonomicznej, kulturowej, prawnej i
ekologicznej), należy wziąć pod uwagę jego wieloznaczność i wpływ na
dziedziny życia z nim związane9.. Dlatego też pojęcie bezpieczeństwo
należy uznać za szerokie, zależne od wielu czynników, nie tylko
obiektywnych, ale i subiektywnych.
Bezpieczeństwo może być definiowane jako brak zagrożeń. Aktywność
podmiotów skoncentrowana jest na dbałości o ochronę przed zagrożeniami
dla uznawanych wartości wewnętrznych. W ujęciu pozytywnym
bezpieczeństwo traktowane jest przez wspomniane podmioty jako pewność
posiadania i swobód rozwojowych poza tym można przyjąć że to państwo
jest obiektem któremu bezpieczeństwo ma być zapewnione.10 Spojrzenie na
bezpieczeństwo państwa przez pryzmat interesów ekonomicznych powinno
obejmować i łączyć funkcjonujące oddzielnie rozważania oraz analizy
dotyczące polityki realizowanej przez państwo i funkcjonowania państwa
jako organizacji w sferze ekonomii, gdyż z powodu historycznych
uwarunkowań uznaje się, że działalność polityczna nie dotyczy podmiotów
właściwych systemowi gospodarczemu (tj. przedsiębiorstw), a analizy
ekonomiczne niejednokrotnie nie traktują państw jako podmiotów
mogących istotnie oddziaływać na rynki.11
Analizując literaturę i dostępne materiały można wyodrębnić
podstawowe elementy opisujące bezpieczeństwo. Według autorów:
„Podstawowe pojęcia, przydatne do opisywania i wyjaśniania faktów,
procesów i zjawisk w sferze szeroko rozumianego bezpieczeństwa, to:
1.
Podmiot, z punktu widzenia którego bezpieczeństwo jest
analizowane.
2.
Środowisko (otoczenie), dzięki któremu podmiot przedłuża swoje
trwanie, zaspokajając swoje podstawowe potrzeby, realizując
interesy i osiągając określone cele i wartości.
3.
Relacje między podmiotem a jego otoczeniem (środowiskiem).

9

Ibidem
M. Badak, Bezpieczeństwo w aspekcie interesów ekonomicznych państwa,
Przegląd bezpieczeństwa ekonomicznego 3/10, 05.11.2020
11
Ibidem
10
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Ryzyko, towarzyszące wszelkim zmianom i rozwojowi, bez
którego trudno wyobrazić sobie rozwój w wymiarze osobistym i
strukturalnym”12.
5.
Stan braku bezpieczeństwa, powstający w sytuacji prawidłowo
postrzeganego rzeczywistego zagrożenia zewnętrznego.
6.
Stan obsesji, rodzący się z wyolbrzymiania nieznacznego
zagrożenia.
7.
Stan fałszywego bezpieczeństwa, opierający się na minimalizacji
postrzegania poważnego zagrożenia zewnętrznego.
8.
Stan bezpieczeństwa, występujący w sytuacji nieznacznego i
prawidłowo postrzeganego zagrożenia zewnętrznego13.
Ponadto złożoność badań nad terminem bezpieczeństwa doprowadziła do
wyróżnienia różnych jego rodzajów. Tabela 1 zawiera podział
bezpieczeństwa wraz z jego krótkim opisem.
Tabela 1. Podział bezpieczeństwa
Rodzaj bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo ekologiczne

Bezpieczeństwo ekonomiczne

Bezpieczeństwo fizyczne

Trwały i ciągły proces zmierzający
do osiągnięcia pożądanego stanu
ekologicznego
Niezakłócone
funkcjonowanie
gospodarek, utrzymanie podstawowych
wskaźników
rozwojowych oraz zapewnienie
komparatywnej równowagi z
gospodarkami innych państw.
Zdolności państwa do dobrego
funkcjonowania
Zapewnienie
ochrony
pomieszczeń,
sprzętów,
infrastruktury oraz personelu przed
bezpośrednim
działaniem
czynników fizycznych i zdarzeń,

12

Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, red. B. Wiśniewski,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2011, s. 15-16
13
W. Fehler, O pojęciu bezpieczeństwa państwa, [w:] Bezpieczeństwo państw i
narodów w procesie integracji europejskiej, red. W. Śmiałek, J. Tymanowski,
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002, s. 16.
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takich jak: pożar, powódź,
kradzież, wandalizm, terroryzm
Bezpieczeństwo
informatyczne Szacowanie i kontrola ryzyka
(cybernetyczne, teleinformatyczne) wynikającego z korzystania z
komputerów,
sieci
komputerowych i przesyłania
danych do zdalnych lokalizacji,
rozpatrywany
z
perspektywy
poufności,
integralności
i
dostępności
Bezpieczeństwo kulturowe
Utrwalanie i podtrzymywanie
wartości składających się na
tożsamość kulturową narodu,
państwa, ale też sub- i regionu.
Bezpieczeństwo militarne
Zdolność do jego obrony i całości
terytorialnej (przede wszystkim)
środkami wojskowymi
Bezpieczeństwo socjalne
Państwowa
gwarancja
zaspokojenia potrzeb społecznych
ludzi spowodowanych ryzykiem
socjalnym, np. bezrobociem, niepełnosprawnością,
biedą,
zdarzeniami losowymi
Bezpieczeństwo społeczne
Ochrona
egzystencjalnych
podstaw życia ludzi, zapewnienie
możliwości
zaspokajania
indywidualnych potrzeb (materialnych i duchowych) oraz realizacji
aspiracji
życiowych
przez
tworzenie warunków do pracy i
nauki, ochronę zdrowia oraz
gwarancje emerytalne
Źródło: M. Węgrzyńska, Identyfikacja bezpieczeństwa ekonomicznego w
literaturze i regulacjach prawnych, w: Rachunkowość – polityka
makroekonomiczna – globalizacja; red. Zbigniew Luty Magdalena
Chmielowiec-Lewczuk, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław
2015; 30.10.2020
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Podsumowując rozważania, bezpieczeństwo państwa jako stan, w
którym zapewnione są wewnętrzne i zewnętrzne warunki do
funkcjonowania państwa bez zakłóceń. Do warunków tych należy zaliczyć
zapewnienie integralności organizacyjnej, terytorialnej, rozwoju
gospodarczego, cywilizacyjnego, a w szczególności ochrony przed
istniejącymi i potencjalnymi zagrożeniami oraz wzrostu dobrobytu
obywateli14.
2. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa istota i charakter
Bezpieczeństwo ekonomiczne odnosi się do wielu obszarów życia
gospodarczego i uwzględnia skomplikowaną strukturę systemu
ekonomicznego i jego otoczenia. Chodzi jednak głównie o sprawność
funkcjonowania gospodarki i jej zdolność do zaspokajania potrzeb
społeczeństwa.15
Jednym z istotnych aspektów bezpieczeństwa ekonomicznego jest
płaszczyzna społeczno-gospodarcza, która występuje obok płaszczyzny
gospodarczo-obronnej.16 Bezpieczeństwo ekonomiczne w tym wymiarze
decyduje o niezakłóconym funkcjonowaniu gospodarki i społeczeństwa
oraz ich rozwoju. W tabeli nr 1 znajduje się definicja bezpieczeństwa
ekonomicznego. Na jej podstawie jest to niezakłócone funkcjonowanie
gospodarki poprzez utrzymanie podstawowych wskaźników rozwojowych
oraz zapewnienie komparatywnej równowagi z gospodarkami innych
państw.17 Skuteczne i efektywne kształtowanie bezpieczeństwa
ekonomicznego zależy od racjonalnego rozpoznania i wykorzystania wielu
zmiennych o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym. Ponadto wskazuje
się, że ważny jest tu też charakter systemu społeczno-ekonomicznego,
struktura gospodarki, sytuacja finansowa i budżetowa oraz koniunktura

14

M. Węgrzyńska, Identyfikacja bezpieczeństwa ekonomicznego w literaturze i
regulacjach prawnych, w: Rachunkowość – polityka makroekonomiczna –
globalizacja; red. Zbigniew Luty Magdalena Chmielowiec-Lewczuk, Wyd.
Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2015; 30.10.2020
15
M. Leszczyńska, Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa a rozwój gospodarki i
społeczeństwa; Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 56 (4/2018);
16
Ibidem
17
M. Węgrzyńska, Identyfikacja bezpieczeństwa ekonomicznego w literaturze i
regulacjach prawnych, w: Rachunkowość – polityka makroekonomiczna –
globalizacja; red. Zbigniew Luty Magdalena Chmielowiec-Lewczuk, Wyd.
Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2015; 30.10.2020
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gospodarcza.18 Do znaczących czynników kształtujących bezpieczeństwo
ekonomiczne należy zaliczyć też inne mierniki o charakterze
makroekonomicznym, istotne z punktu widzenia dobrobytu społecznego,
tj.: bezrobocie czy inflację oraz czynniki uwzględniające otwartość
gospodarki, tj. zadłużenie zagraniczne, równowagę handlu zagranicznego i
wolność gospodarczą19.
W odniesieniu do państwa bezpieczeństwo ekonomiczne dotyczy
przede wszystkim bezpieczeństwa finansów publicznych. Polityka ta
determinowana jest procedurami ostrożnościowymi, wynikającymi z
unijnych kryteriów konwergencji z Maastricht, a przede wszystkim z
zapisów ustawy o finansach publicznych20. Ważne jest też to, że państwa
mogą podejmować ryzyko finansowe tylko w granicach „porządku prawa”
i „kodeksu fundamentalnych norm moralnych”, co umożliwia
społeczeństwu funkcjonowanie w warunkach „wzajemnego zaufania” do
instytucji państwa.21 Zatem status bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
rozumie się głównie jako stan gospodarki. Składają się na niego stan
finansów publicznych, w tym rozmiar zadłużenia publicznego oraz
tendencje panujące w krajowej gospodarce mierzone wskaźnikami makro- i
mikroekonomicznymi.22
We współczesnym świecie bezpieczeństwo ekonomiczne jest nie tylko
związane z postępem społeczno-ekonomicznym i z możliwościami
rozwojowymi poszczególnych państw, ale i z zagrożeniami dla
bezpieczeństwa, pochodzącymi ze strony działań państwa, jak również
wynikającymi z funkcjonowania gospodarki, a także oddziaływania
otoczenia międzynarodowego. Istotne znaczenie mają pojawiające się
kryzysy gospodarcze. Mogą one być wynikiem działań poszczególnych
jednostek, organizacji, firm. Jak na przykład kryzys finansowy. A także
18

Kostecki J., 2016, Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na
bezpieczeństwo ekonomiczne Polski, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula”, nr
3(49), s. 53-80
19
M. Leszczyńska, op.cit., s. 291
20
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (Dz.U. z 2009 r., nr
157 poz. 1240.
21
Kalata A., Nowakowski Z., Protasowicki I., 2014, Determinanty bezpieczeństwa
ekonomicznego Polski [w:] Współczesne wyzwania polityki bezpieczeństwa –
wybrane zagadnienia, red. M. Ilnicki, Z. Nowakowski, Towarzystwo Naukowe
Powszechne S.A., Warszawa, https://www.researchgate.net/publication/263571152
(dostęp: 29.10.2020r.).
22
Ibidem
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kryzysy będące konsekwencją nieprzewidzianych zdarzeń na przykład
epidemie. Istotną rolę w analizie odgrywa samo społeczeństwo. To ono
potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, stwarzanego przez państwo, które
dawałoby mu wrażenie przynależności społecznej, stabilności oraz
rozwoju.23 Jeżeli państwo nie zapewnia mu poczucia bezpieczeństwa w
podstawowym zakresie, to w radykalny sposób maleje jego motywacja do
pracy, nauki i samorozwoju. Ponadto zdarza się że w społeczeństwie spada
poziom pewności siebie, a ludzie stopniowo tracą poczucie kontroli nad
własnym życiem24.
Zagwarantowanie
bezpieczeństwa
ekonomicznego
jednostek
gospodarczych polega na stosowaniu różnych narzędzi, jak audyt, ład
korporacyjny, kontrola zarządcza, badanie sprawozdania finansowania
(rewizja finansowa), system kontroli wewnętrznej itp. Można je podzielić
na narzędzia, które nakładane są przez państwo, oraz narzędzia
wykorzystywane przez kadrę zarządzającą w zarządzaniu bezpieczeństwem
jednostki gospodarczej.25
3. Bezpieczeństwo ekonomiczne a bezpieczeństwo finansowe
Kolejnym istotnym terminem powiązanym z bezpieczeństwem
ekonomicznym jest bezpieczeństwo finansowe. Bezpieczeństwo finansowe
oznacza w ogólnej postaci brak zagrożeń w sferze finansów publicznych,
przedsiębiorstwa, ubezpieczeń, bankowości czy finansów osobistych
gospodarstw domowych26. Istotnym elementem są tutaj finanse. Finanse
rozumiane jako zjawiska oraz procesy związane z powstawaniem i
rozdysponowywaniem środków pieniężnych.
W zależności rodzaju podmiotu i przedmiotu finansów, bezpieczeństwo
może być mierzone z zastosowaniem wielu wskaźników. Z podmiotowego
punktu widzenia, tj. gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, państw.
Do największych zagrożeń mogących zdestabilizować bezpieczeństwo
finansowe gospodarstw domowych należą: koszty utrzymania, poziom
23

Nowakowski Z., Protasowicki I., 2008, Bezpieczeństwo ekonomiczne jednostki a
bezpieczeństwo ekonomiczne państwa,
https://www.researchgate.net/publication/263559594, (29.10.2020r.)
24
Ibidem
25
M. Węgrzyńska, Identyfikacja bezpieczeństwa ekonomicznego w literaturze i
regulacjach prawnych, w: Rachunkowość – polityka makroekonomiczna –
globalizacja; red. Zbigniew Luty Magdalena Chmielowiec-Lewczuk, Wyd.
Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2015; 30.10.2020
26
Elementy nauki o finansach. Kategorie i instrumenty finansowe, red. K. Jajuga,
Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 15.
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zarobków, stabilność zatrudnienia, poziom oszczędności, dochody z
oszczędności27
W przypadku przedsiębiorstw większość miar bezpieczeństwa
finansowego skoncentrowana jest wokół cyklu konwersji gotówki oraz
pomiaru płynności finansowej. W czasach spowolnienia gospodarczego i
turbulencji w gospodarce (zwłaszcza kryzysowych), coraz częściej bada się
rachunki przepływów bieżących, co jest bardziej wymierne (gotówka –
przepływy pieniężne) od weryfikacji zysku28.
Do pomiaru bezpieczeństwa finansowego państw, podobnie jak w
przypadku gospodarstw domowych czy przedsiębiorstw, wykorzystać
można wiele miar. Najbardziej powszechne w ujęciu globalnym są ratingi,
a dokładnej rating suwerena (państwa, tzw. sovereign rating), który
określa, czy dane państwo jest w stanie wywiązać się ze swoich
zobowiązań finansowych. Pomimo istnienia na całym świecie ponad 80
agencji ratingowych (wciąż powstają kolejne) do najbardziej wiarygodnych
i obsługujących blisko 94% rynku światowego należą: Moody’s Investor
Service (powstał, jako pierwszy na świecie), Standard &Poor’s (S&P) oraz
Fitch Ratings29
Kolejną, miarą bezpieczeństwa finansowego, odwzorowującą zdolność
danego państwa do spłaty przyszłego zadłużenia (co wpływa zarówno na
rentowność obligacji skarbowych, jak i koszty finansowania
zewnętrznego), jest stosunek długu publicznego w relacji do PKB jak i
czynniki, które utrzymują lub powiększają już istniejący dług. Istotne
znaczenie ma stan światowej koniunktury gospodarczej.
Można stwierdzić, iż o bezpieczeństwie finansowym danego państwa
decydują przede wszystkim dwa czynniki:
a) stabilny system finansowy i
b) suwerenność systemu finansowego30
Bezpieczeństwo finansowe jest współcześnie bardzo ważnym
składnikiem bezpieczeństwa ekonomicznego i głównym fundamentem
bezpieczeństwa narodowego. Poziom bezpieczeństwa finansowego w
27

K. Raczkowski, Bezpieczeństwo finansowe, [w:] J. Płaczek (red.), Ekonomika
bezpieczeństwa państwa w zarysie, Difin, Warszawa 2014, ss. 299–324.
28
L. Karbownik, Kasowe i memoriałowe mierniki oceny bezpieczeństwa
finansowego przedsiębiorstw, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica
267/2012, s. 80–81.
29 29
K. Raczkowski, Bezpieczeństwo finansowe, [w:] J. Płaczek (red.), Ekonomika
bezpieczeństwa państwa w zarysie, Difin, Warszawa 2014, ss. 299–324.
30
Ibidem
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Polsce jest determinowany opisanymi wyżej czynnikami. Kształtują one
realną podmiotowość państwa, wpływając na działania instytucji
państwowych, innowacyjność, oraz dbanie o wymiar finansowy w
strukturze ekonomicznej.
4. Bezpieczeństwo ekonomiczne a gospodarka
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa powiązane jest ściśle z jego
gospodarką. Można tu wskazać iż jest to wypadkowa czynników rozwoju
gospodarczego i barier go ograniczających. Stan gospodarki i jej struktura,
stosunki gospodarcze, powiązania gospodarcze umożliwiające skutecznie
przeciwstawiać się negatywnym oddziaływaniom zewnętrznym, które
mogą osłabić rozwój gospodarczy. Można wskazać też ogólny stan
zależności ekonomicznej, która określa stopień efektywności zewnętrznej
ingerencji ekonomicznej w wewnętrzny rozwój gospodarczy.
Ze względu na złożoność dziedziny gospodarki, trudno jest wyodrębnić
obszary problemowe, składające się na dziedzinę bezpieczeństwa
ekonomicznego. Można posłużyć się podejściem przedmiotowym przez
dostrzeżenie poszczególnych sektorów gospodarki, a to z kolei pozwala
wyodrębnić m.in. bezpieczeństwo: surowcowe; finansowe; technologiczne;
rolne; żywnościowe; handlu i energetyczne31.
Czynnikami gwarantującymi bezpieczeństwo ekonomiczne jest
pewność niezakłóconego funkcjonowania gospodarki;32 niezakłócony
dostęp do surowców; równowaga z gospodarkami innych państw; wzrost
udziału państwa w wytwarzaniu dóbr, usług oraz wiedzy technologicznej
na świecie; stabilność rynków finansowych, stop procentowych, kursów
walut; stabilność zatrudnienia; gwarancja i ochrona własności prywatnej,
oszczędności, dóbr materialnych, kapitału, a także umożliwienie państwu
realizacji innych celów (politycznych, społecznych, militarnych,
kulturalnych, edukacyjnych, ochrony zdrowia) w oparciu o silną
gospodarkę narodową.33
Wśród wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego znajdują się
zjawiska, mające charakter międzynarodowy lub wewnętrzny. Należy przy
tym wziąć pod uwagę fakt, iż wiele z nich wynika z sytuacji wewnętrznej
31

Zakres bezpieczeństwa narodowego, pdf;
https://www.researchgate.net/profile/Waldemar_Kitler/publication/330015732_Za
kres_bezpieczenstwa_państwa_narodowego/links/5d2cc2faa6fdcc2462e2f599/Zakr
es-bezpieczenstwa-panstwa-narodowego.pdf; 05.11.2020
32
Ibidem
33
Ibidem
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państw lub wielkich instytucji ponadnarodowych, które ze względu na
zglobalizowaną gospodarkę oddziałują na bezpieczeństwo ekonomiczne
danego państwa.34 Oznacza to, że bezpieczeństwo państwa w okresie
postępującej globalizacji, kształtowania ładu międzynarodowego jest
nierozerwalnie związane z jego interesami ekonomicznymi. Jest to także
skutek uzależnienia od reguł gry wspólnotowej, gdy poszczególne państwo
musi się podporządkować różnym regulacjom. Przykładami mogą być:
 blokada i dyskryminacja gospodarcza;
 przestępczość gospodarcza;
 powstawanie rajów finansowych i warunków korzystnych do
„prania brudnych pieniędzy”;
 niestabilność i spekulacje na międzynarodowym rynku
walutowym;
 nierównowaga bilansów płatniczych państw;
 rosnący dług publiczny;
 deficyt budżetowy;
 czarny rynek („szara strefa gospodarki”);
 dysproporcje rozwojowe;
 koncentracja kapitału;
 rywalizacja ekonomiczna o rynki zbytu i tanią siłę roboczą;35
 niekontrolowany przepływ towarów i globalizacja rynków
finansowych;
 wzrost kosztów wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej;
 wyczerpanie, brak lub utrudniony dostęp do surowców;
 niski poziom nakładów na badania naukowe, prace rozwojowe oraz
działalność badawczo-rozwojową;
 reglamentacja i utrudniony dostęp do nowych technologii;
 migracje na tle ekonomicznym36.
Oprócz zagrożeń ściśle ekonomicznych, na bezpieczeństwo
ekonomiczne oddziałują również zjawiska o charakterze politycznym,

34

D.J. Mierzejewski, Bezpieczeństwo europejskie w warunkach przemian
globalizacyjnych, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 22-44
35
P. Soroka, Polistrategia bezpieczeństwa zewnętrznego Polski. Ujęcie
normatywne, Oficyna Wydawniczo Poligraficzna „ADAM, Warszawa 2005, s.60.
36
Ibidem
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militarnym, które bezpośrednio lub pośrednio mogą być wymierzone w
gospodarkę danego państwa (grupy państw)37
Podsumowanie
Bezpieczeństwo ekonomiczne jest bardzo istotnym elementem
współczesnych gospodarek. W pracy wskazano wpływ bezpieczeństwa
ekonomicznego na funkcjonowanie gospodarki. Wskazano czynniki mające
wpływ na rozwój gospodarczy a wynikające z zależności między
bezpieczeństwem ekonomicznym państwa a rozwojem gospodarki.
Podkreślić należy, że bezpieczeństwo państwa w okresie postępującej
globalizacji, kształtowania ładu międzynarodowego jest nierozerwalnie
związane z jego interesami ekonomicznymi. Bezpieczeństwo z jednej
strony jest to brak zagrożeń, koncentruje się głównie na analizowaniu
oddziaływań w celu ochrony przed zagrożeniami. Z drugiej zaś strony jest
to kształtowanie pewności przetrwania, posiadania i swobód rozwojowych.
Stabilność bezpieczeństwa ekonomicznego zależy od stopnia
uzgodnienia interesów państw wchodzących w skład danego systemu.
Szczególną funkcję w tym procesie spełnia rozwijana na dużą skalę
globalna i regionalna współpraca międzynarodowa, która przyczynia się do
eliminowania zagrożeń, budowania zaufania i przez to umożliwia
rozwiązywanie trudnych problemów ekonomicznego bezpieczeństwa
międzynarodowego. W sytuacji przesunięcia rywalizacji pomiędzy
państwami na płaszczyznę ekonomiczną istnieje możliwość zachowania
podmiotowości w globalnej grze interesów. Warto zauważyć, iż
globalizacja jest zjawiskiem wielowymiarowym, pochodną przemian
cywilizacyjnych, rozwoju i integracji gospodarki. Jednakże zjawiska te
rodzą również nieznane dotąd zagrożenia, które mają wpływ na stan
bezpieczeństwa ekonomicznego. Procesy globalizacyjne bardzo
intensywnie uaktywniły się na przełomie wieków, jednakże globalizacja to
zjawisko historyczne, kształtujące się i ewoluujące w czasie.

37

Zakres bezpieczeństwa narodowego, pdf;
https://www.researchgate.net/profile/Waldemar_Kitler/publication/330015732_Za
kres_bezpieczenstwa_panstwa_narodowego/links/5d2cc2faa6fdcc2462e2f599/Zakr
es-bezpieczenstwa-panstwa-narodowego.pdf; 05.11.2020
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Małgorzata Szreniawska - Wykładnia celowościowa w sprawach z
zakresu pomocy społecznej
Podstawą wykładni celowościowej jest rozumienie przepisów
prawa jako instrumentu służącego do realizacji określonych celów, w tym
celów społecznych i ekonomicznych1. Prawodawca dąży do określonych
celów, które stara się odnaleźć podmiot wykonujący przepisy. Cel aktu
normatywnego może być zawarty w jego preambule lub w pierwszych
jednostkach redakcyjnych tekstu prawnego, może też być określony w
akcie prawnym wyższej rangi, na podstawie którego tworzony jest
interpretowany akt normatywny. Szczególną rolę pełnią w tym kontekście
przepisy rangi konstytucyjnej, które nie tylko wskazują na wybrane
przypadki konieczności uchwalenia ustawy, regulującej w sposób bardziej
szczegółowy kwestie wskazane w tekście konstytucji, ale także ustanawiają
ustrojowe ramy uchwalania przepisów. Jednak wielką rolę w zakresie
uwzględniania celów ustawodawcy podczas interpretacji przepisów mają
wypracowane i uznawane za typowe sposoby działania sądów i podmiotów
administrujących.
Problematyka wykładni wielokrotnie podejmowana była w
literaturze z zakresu teorii prawa2. Różne rodzaje wykładni, w tym
wykładnia celowościowa, ukazywane są w szerszym kontekście
interpretacji tekstu prawnego3, ale również w odniesieniu do wybranych
koncepcji filozoficznych4. Problematyka wykładni celowościowej
poruszana jest w pracach teoretycznych autorów z różnych krajów5, w

1

T. Gizbert-Studnicki, Wykładnia celowościowa, Studia Prawnicze, z. 3-4 (85-86),
s. 53.
2
M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Wolters Kluwer,
Warszawa 2017.
3
M. Zieliński, O. Bogucki, A. Choduń, S. Czepita, B. Kanarek, A. Municzewski,
Zintegrowanie polskich koncepcji wykładni prawa, „Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, nr 4.
4
A. Tomza, Teoria wykładni prawa Jerzego Wróblewskiego a dyrektywalna
koncepcja znaczenia Kazimierza Ajdukiewicza, Studia Prawno-Ekonomiczne, t.
LXXXII, 2010, s. 193-205.
5
A. Barak, Purposive Interpretation in Law, Princeton University Press, Princeton
2005; Ž. Harašić, More About Teleological Argumentation in Law, Pravni Vjesnik
God 31, Nr 3-4, s. 23-45.
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szczególności w kontekście interpretacji prawa europejskiego6, ale także
odnosząc się do działalności sądów z wybranych krajów7.
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady oraz tryb
pomocy osobom potrzebującym jest ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o
pomocy społecznej8 (dalej:ups), takim aktem będzie również ustawa z dnia
28 listopada o świadczeniach rodzinnych9.
W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na pojęcie pomocy
społecznej, które to pozwala na ustalenie celu jakim kierował się
ustawodawca podczas procesu legislacyjnego. Zgodnie z definicją pomocy
społecznej, zawartą w art. 2 ups, pomoc społeczna jest instytucją polityki
społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Jak wynika z treści cytowanego powyżej przepisu polityka
społeczna realizowana jest przez organy władzy publicznej nie tylko w
trybie i na zasadach regulowanych ustawą o pomocy społecznej, ale
również w oparciu o szereg regulacji prawnych, których celem jest
zarówno wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, ale
również innych grup społecznych które takiego wsparcia od państwa
potrzebują. Przykładem tego typu rozwiązań są świadczenia związane z
rodzicielstwem takie jak np. zasiłek rodzinny i dodatki do tego zasiłku czy
też świadczenie wychowawcze, które to zasiłki zostały uregulowane w
ustawie o świadczeniach rodzinnych.
Polski ustawodawca przyjął założenie, że zadaniem pomocy
społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom, w jakich znalazły się
osoby lub rodziny przez podejmowanie działań zmierzających do
życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze
6

N. Fennelly, Legal Interpretation at the European Court of Justice. Fordham
1996; B. Salachová, B. Vítek, Interpretation of European Law, Selected Issues.
Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Vol. LXI,
Nr 7, 2013, s. 2717-2720.
7
J. Sanden, Methods of Interpreting the Constitution: Estonia's Way in an
Increasinly Integrated Europe, Juridica International VIII, 2003, s. 128-139; Z.J.
Toth, The Methods of Statutory Interpretation in the Practice of the High Courts of
Hungary, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin - Polonia Sectio
M, 2010, Vol. I, s. 173-197; J. Raitio, The Source of Law - Doctrine and Reasoning
in Finland. US-China Education Review B 11, 2012, s. 1-13.
8
Tj.: Dz.U. z 2019 r., poz 1507
9
Tj.: Dz.U. z 2020 r., poz 111
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środowiskiem. Przyjęte w polskim systemie prawnym rozwiązania z
zakresu pomocy społecznej mają na celu z jednej strony wsparcie osób
najbardziej potrzebujących, z drugiej zaś strony potrzeby osób i rodzin
korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli
odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej,
tak by uniknąć sytuacji, w których świadczona pomoc jest nieadekwatna do
zakresu potrzebnego wsparcia, z uwzględnieniem możliwości finansowych
podmiotów świadczących taką pomoc.
Zakres zadań jakie realizowane są przez organy pomocy społecznej
obejmuje szereg świadczeń przyznawanych w drodze uznania
administracyjnego (np. zasiłek celowy) lub też obligatoryjnie po spełnieniu
przez wnioskodawcę ustawowych przesłanek. Ustawodawca dokonał
klasyfikacji świadczeń wskazanych w ustawie o pomocy społecznej dzieląc
je na świadczenia pieniężne oraz świadczenia niepieniężne. Do świadczeń
pieniężnych zaliczone zostały następujące świadczenia: zasiłek stały,
zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i
pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc na usamodzielnienie
oraz na kontynuowanie nauki, świadczenie pieniężne na utrzymanie i
pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla
cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy
udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1
lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane
przez sąd. Do świadczeń niepieniężnych zalicza się: pracę socjalną, bilet
kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na
ubezpieczenia społeczne, pomoc rzeczową, w tym na ekonomiczne
usamodzielnienie, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne,
interwencję kryzysową, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi
opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w
rodzinnych domach pomocy, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, mieszkanie chronione, pobyt i
usługi w domu pomocy społecznej, pomoc w uzyskaniu odpowiednich
warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym oraz pomoc
w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie
rzeczowej dla osób usamodzielnianych.
Zgodnie z treścią art. 15 ups pomoc społeczna polega w
szczególności na przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą
świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej
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infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących
zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji zadań
wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych form
pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej zostało
rozdzielone pomiędzy organy administracji rządowej i samorządowej.
Podział tych zadań wynika przede wszystkim z realizacji ustawowo
powierzonych kompetencji, ale również wynika z istoty relacji pomiędzy
jednostką a organem administracji publicznej. Z ustrojowoprawnej strony
przyjmuje się, że samorząd terytorialny ma na celu realizowanie zadań
związanych z funkcjonowaniem wspólnoty samorządowej. Relacje
zachodzące pomiędzy osobą fizyczną, a wspólnotą samorządową widoczne
są najbardziej na poziomie gminy. Gmina jest wspólnotą samorządową,
która realizuje zadania o znaczeniu lokalnym, w tym m.in. zadania z
zakresu pomocy społecznej. Organy gminy stanowią ważne ogniwo w
zaspokajaniu jednostki w zakresie niezbędnych potrzeb życiowych. W
sytuacji, gdy jednostka nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować w
otoczeniu lokalnym wówczas powinna otrzymać wsparcie od właściwego
organu pomocy społecznej. Organy pomocy społecznej działają jako
jednostki budżetowe i tworzone są na podstawie uchwały właściwej rady
gminy. Należy pamiętać, że ośrodki pomocy społecznej nie posiadają
odrębnej od gminy osobowości prawnej, zaś ich budżet ustalany jest w
drodze uchwały właściwej rady gminy bądź też na podstawie
przekazywania środków z budżetu państwa na cele pomocy społecznej.
Zadania realizowane przez organy pomocy społecznej możemy
podzielić na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej. Ten podział pozwala również na wskazanie sposobu uzyskiwania
źródeł finansowania niezbędnych do ich realizacji.
Jak już wcześniej zostało wskazane, przyznawanie określonych
świadczeń odbywa się na podstawie przepisów prawa materialnego oraz w
trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r.
kodeks postępowania administracyjnego10. Wskazane w ustawach tryby
przyznawania konkretnych świadczeń pozwalają organowi dysponować
swoimi zasobami mając na względzie zarówno dobro jednostki, jak i
przyznany organowi budżet. Należy zauważyć, że organy pomocy
społecznej, na etapie prowadzonego postępowania są związane przepisami
prawa powszechnie obowiązującego. Zgodnie bowiem z Konstytucją RP z
10

Tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256
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dnia 2 kwietnia 1997 r.11 oraz art. 7 kodeksu postępowania
administracyjnego organy administracji publicznej działają na podstawie i
w granicach prawa. Oznacza to, że podstawowym motywem
rozstrzygnięcia jest przepis prawa powszechnie obowiązującego. Organy
rozstrzygające nie mają możliwości wydawania rozstrzygnięć na podstawie
innej niż wynikająca z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Kontynuując te rozważania zauważyć należy, że rozstrzygnięcia
organów administracji publicznej w sprawach z zakresu pomocy społecznej
wydawane są w oparciu o właściwy przepis prawa powszechnie
obowiązującego z zastosowaniem wykładni językowej. Interpretacja
przepisów prawa często budzi wiele niejasności, jednakże w przypadku
wykładni dokonywanej przez organ należy zwrócić uwagę, że wydawane
rozstrzygnięcia muszą być zgodne z realizacją zasady praworządności.
Związanie organu przepisami prawa powszechnie obowiązującego
prowadzi wielokrotnie do wydawania decyzji sprzecznych z wnioskiem
strony.
Przykładem szeroko omówionym w orzecznictwie sądów
administracyjnych jest świadczenie pielęgnacyjne, którego istotą jest
wsparcie rodziny osoby niepełnosprawnej w opiece nad nią. Z treści art. 17
ustawy o świadczeniach rodzinnych wynika, że świadczenie pielęgnacyjne
z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu, 2) opiekunowi faktycznemu dziecka, 3) osobie będącej
rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 4) innym
osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z
wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli nie
podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności
łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co
dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Ze wskazanego przepisu wynika, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje
osobom najbliższym w celu rekompensaty za rezygnację z zatrudnienia
spowodowaną niepełnosprawnością danej osoby.
11
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Uwadze ustawodawcy umknął jednakże fakt, że świadczenie to nie
może zostać przyznane małżonkowi osoby niepełnosprawnej. Stosownie
bowiem do art. 17 ust. 1a ustawy o świadczeniach rodzinnych osobom
innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki,
przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są
łącznie następujące warunki: 1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją,
zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 2) nie ma innych
osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 3) nie ma osób, o
których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawności. Z powyższego bowiem wynika, że
współmałżonek nie może sprawować takiej opieki w sytuacji jeżeli nie
spełnia wskazanych powyżej przesłanek.
Gdyby zatem przyjąć tylko i wyłącznie wykładnię językową
wówczas organy pomocy społecznej zobowiązane byłby do odmowy
przyznania świadczenia małżonkowi, który rezygnuje z zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad współmałżonkiem.
Takiej interpretacji sprzeciwiły się wojewódzkie sądy administracyjne,
które w wielu wyrokach wyraźnie podkreślały, że „…z treści art. 17 ust. 5
pkt 2 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych, przy zastosowaniu wykładni
językowej i powołaniu się na zasadę clara non sunt interpretanda, można
niewątpliwie wywnioskować, iż świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje,
jeżeli osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim. Przy
zastosowaniu natomiast wyłącznie reguł znaczeniowych języka
prawniczego użytego w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym należałoby
przyjąć, iż małżonkowie nie wchodzą do katalogu podmiotów, o których
mowa w art. 17 ust. 1 lub 1a ustawy, gdyż obowiązek alimentacyjny dotyczy
osób spokrewnionych i małżonków rozwiedzionych albo pozostających w
separacji orzeczonej wyrokiem sądu. Jednakże, zdaniem Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego, wykładnia przy uwzględnieniu zasady clara non
sunt interpretanda nie jest wystarczająca dla potrzeb rozstrzygnięcia
kontrolowanej sprawy. W myśl tej maksymy, to co jest jasne nie wymaga
interpretacji. Przede wszystkim, zgodnie z aktualną teorią wykładni prawa,
nie istnieje czyste, abstrakcyjne znaczenie przepisu, które mogłoby być
przyjęte bez jakichkolwiek zabiegów interpretacyjnych. Nawet pozornie
proste przepisy wymagają bowiem dokonywania pewnych założeń i
przyjmowania pewnych definicji i konkretnego rozumienia słów i
kontekstów (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2006 r. sygn.
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akt III CZP 108/06, OSNC 2007/9/134, Biul.SN 2006/12). Teoretycy języka
zgodnie bowiem wskazują, że ze względu na cechy języka prawnego, jego
nieostrość, wieloznaczność, czy semantyczną otwartość, jego zależność od
zmieniających się kontekstów pozajęzykowych, takich jak stosunki
społeczne, ekonomiczne czy polityczne, akty twórczej interpretacji
przepisów prawnych są wręcz nieuniknione.(zob. wyrok Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 11 stycznia 2011 r., sygn. akt
IV SA/Gl 467/10).
Wskazany powyżej wyrok jest jednym z wielu wyroków w linii
orzeczniczej wojewódzkich sądów administracyjnych w tym zakresie, które
wyraźnie zobowiązują organy do uznania, że tego rodzaju relacje stanowią
bezwzględną przesłankę do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w
związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Kontynuując rozważania na gruncie orzecznictwa wojewódzkich
sądów administracyjnych zauważyć należy, że to sądy administracyjne
realizując sądową kontrolę administracji zobowiązują organy stosujące
prawo na etapie postępowania administracyjnego do analizy przepisów z
punktu widzenia wykładni celowościowej. Jak wynika, z cytowanego
powyżej
wyroku
wojewódzkiego
sądu
administracyjnego
„…niezaprzeczalnym celem ustawy o świadczeniach rodzinnych jest
realizacja polityki społecznej i gospodarczej uwzględniającej dobro rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji. Każdy z zapisów znajdujących się w
tym akcie prawnym musi pozostawać w zgodzie z jego funkcją. Wyłączenie
z kręgu uprawnionych do takiego wsparcia współmałżonków pozostaje w
sprzeczności z aksjologiczną racjonalnością ustawodawcy. Z domniemania
racjonalności orzecznictwo i doktryna wyprowadzają cały szereg bardziej
szczegółowych reguł, takich jak założenie, że prawodawca nie stanowi
norm sprzecznych, norm zawierających luki lub zbędnych, dąży do
społecznie aprobowanych celów, liczy się z konsekwencjami empirycznymi
podejmowanych decyzji”.
Podkreślić przy tym należy, że dopiero uchylający decyzje
organów wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego w konkretnej
sprawie prowadzi do zmiany zaskarżonej decyzji zgodnie z jego treścią.
Dopóki nie zostanie wydane przez sąd administracyjny rozstrzygnięcie
dopóty organy zobowiązane będą co do zasady rozstrzygać w oparciu o
przepisy prawa zgodnie z wykładnią językową.
Przy tej okazji odróżnić należy etapy postępowania
administracyjnego. Rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji jest co do
zasady oparte o wykładnię językową. Zakres działania i możliwości
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interpretacyjne tego organu są ograniczone. Dopiero na etapie
postępowania odwoławczego organ ten może dużo bardziej swobodnie
dokonywać rozstrzygnięcia w oparciu o linię orzeczniczą sądów
administracyjnych w danej sprawie.
Postępowanie odwoławcze jest wprawdzie postępowaniem
toczącym się w tej samej sprawie, jednakże organ ten dokonując analizy
sprawy może wziąć pod uwagę również rozstrzygnięcia sądów
administracyjnych w tym zakresie. Pozwala to bowiem na uproszczenie
postępowania i uniknięcie sytuacji, w której strona uzyskałaby świadczenie
dopiero na etapie postępowania sądowoadministacyjnego. W sytuacji, gdy
linia orzecznicza jest jednolita, a przepis jest niejasny i nieprecyzyjny organ
odwoławczy ma możliwość zastosowania wykładni celowościowej w
zakresie w jakim zostało to potwierdzone orzeczeniami sądów
administracyjnych w podobnych przedmiotowo sprawach.
Zauważyć również należy, że sądy administracyjne dokonując
wykładni przepisu mogą interpretować przepis w taki sposób, by
doprowadzić do przyznania świadczenia w sytuacji oczywistej, w której
stan faktyczny wprost wskazuje na spełnienie przez stronę przesłanek
ustawowych, a ponadto jest to zgodne z celem, którym kierował się
ustawodawca.
Celem zastosowania wykładni celowościowej jest bowiem wsparcie
jednostki słabszej, przyjęcie konstrukcji, która pozwala uchwycić cel jakim
kierował się ustawodawca.
Reasumując powyższe rozważania warto podnieść, że stosujące
wykładnię celowościową organy administracji publicznej w pierwszej
kolejności zobowiązane są do stosowania przepisów prawa powszechnie
obowiązującego. Obowiązek ten wynika przede wszystkim z
konstytucyjnej zasady praworządności, która jest fundamentalną zasadą
państwa prawa. Wykładnia celowościowa będzie mieć zastosowanie
dopiero wówczas, gdy do takiego działania zobowiąże organ sąd
administracyjny w oparciu o wyrok w konkretnej sprawie lub na podstawie
utrwalonej linii orzeczniczej.
Przykładów stosowania wykładni celowościowej w sprawach z
zakresu pomocy społecznej jest wiele. Wynika to przede wszystkim ze
specyfiki gałęzi, jaką tworzą normy prawa materialnego w tym zakresie.
Decyzje administracyjne wydawane przez organy w sprawach z zakresu
pomocy społecznej są bowiem weryfikowane w oparciu nie tylko o
przesłanki ustawowe, ale również i w zakresie analizy stanu faktycznego
podmiotu wnioskującego o przyznanie pomocy.
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Potrzeba zastosowania wykładni celowościowej w sprawach z
zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej jest zatem znacząca, a
interpretacja przepisów w drodze zastosowania tej wykładni pozwala na
objęcie wsparciem nie tylko osoby spełniające kryteria ustawowe, ale
również i podmioty, które niespełniając przesłanek wskazanych w ustawie
potrzebują wsparcia organów administracji publicznej w celu
przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej. Wydaje się zatem racjonalne z
punktu widzenia państwa socjalnego zastosowanie wykładni
celowościowej w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Jest to bowiem
działanie, które ma na celu ochronę jednostki słabszej ekonomicznie i
zapewnienie jej minimum niezbędnego do egzystencji.
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Istnieje tendencja do poszerzania przez istniejące nauki oraz grupy
nauk coraz to nowych obszarów badawczych, co wpływa także na
powstawanie podziałów i specjalizację w ramach tych nauk. Można to
dostrzec na przykładzie socjologii, obejmującej swoimi zainteresowaniami
bardzo rozległe obszary badawcze, jak też na przykładzie nauk o
zarządzaniu, zainteresowanych również problematyką bezpieczeństwa1.
Badania nad bezpieczeństwem muszą uwzględniać wiele zróżnicowanych
kwestii, w tym dotyczących szeroko rozumianej kultury2. Powiązania
między naukami, obejmujące przepływ informacji, a także wspólne
przedsięwzięcia naukowe, podejmowane przez przedstawicieli różnych
nauk, są wskazane również na styku nauk o bezpieczeństwie i nauk
administracyjnych3. Zauważalne jest istnienie podobieństw nauk o
bezpieczeństwie i nauk administracyjnych, dotyczące swoistej niepewności
ich miejsca w systemie nauki, czy też w zakresie ich autonomiczności oraz
w odniesieniu do wydzielania ich szczegółowych subdyscyplin4.
Pomiędzy naukami o zarządzaniu i naukami administracyjnymi
istnieje ograniczony przepływ informacji, mimo zajmowania się w wielu
wypadkach tymi samymi zagadnieniami. Pomimo tego, że administracja
jest organizacją, jej specyfika zwykle prowadzi do dostrzegania głównie jej
odrębności. Co więcej, znane w wielu krajach zróżnicowanie metod
działania administracji prywatnej i publicznej, skłania do odrębnego
traktowania zarządzania i administrowania. Zauważyć przy tym należy, że
wielokrotnie w zakresie badań naukowych nad administracją, zarządzaniem
i podobnymi zagadnieniami mamy do czynienia nie tylko ze zmienianiem
znaczenia niektórych pojęć, ich upodabnianiem się, ale też różnicowaniem,
ale także z definiowaniem jednych pojęć przy pomocy drugich. Takie
wzajemne odnoszenie treści pojęć dotyczy przykładowo pojęć zarządzania,
1

M. Lisiecki, Zarządzanie a nauki o bezpieczeństwie, Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe nr 16, Kraków 2014, s. 177.
2
J. Piwowarski, Nauki o bezpieczeństwie. Zagadnienia elementarne, Wyższa
Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON, Kraków 2017,
s. 104-105.
3
R. Szynowski, Nauki o bezpieczeństwie a nauki o administracji, Studia Iuridica
Lublinensia nr 21, 2014, s. 67.
4
A. Misiuk, Nauki o bezpieczeństwie - geneza, istota i perspektywy rozwoju,
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, T. 50, nr 2, 2018, s. 22.
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organizowania, kierowania czy kontrolowania. Oczywiście niejednokrotnie
kontekst danej wypowiedzi wystarcza dla zrozumienia, co oznacza
wybrane pojęcie, ale częścią tego kontekstu jest także przynależność
wypowiedzi do wybranej nauki. Taka przynależność wiąże się m.in. z
procesem edukacji, rozumianej nie tylko jako proces obejmujący okres
studiów - podczas którego najczęściej nauczane są zagadnienia związane z
zarządzaniem i administrowaniem - ale także edukacji rozumianej jako
proces przyswajania sobie wiedzy przez naukowców.
Rozwój dyscyplin naukowych może polegać w pewnej mierze na
odpowiednim transponowaniu zdobyczy nauki z innych dziedzin, a nawet
na ich metaforycznej interpretacji. Posiadanie specyficznego przedmiotu
badań, właściwego np. dla nauk o zarządzaniu i nauk o administracji, zdaje
się rozwiązywać szereg kłopotów związanych z wykorzystywaniem pojęć z
innych dziedzin. Jednakże, badanie szczegółowych kwestii związanych np.
z administracją służb mundurowych, czy z bezpieczeństwem administracji
publicznej, skłania do sięgania do opracowań powstałych zarówno w
ramach nauk o bezpieczeństwie, jak i nauk administracyjnych. Należy
jednak pamiętać, że specyfika przedmiotu badań może predestynować
określony punkt widzenia, choć jednak nie wyklucza badań z innych
perspektyw.
Jak pisze S. Jarmoszko, nauki społeczne sytuują bezpieczeństwo w
różnych miejscach swojego obszaru tematycznego. Przykładowo
politologia obejmuje problematykę bezpieczeństwa jako jeden z elementów
swoich badań, a takie nauki, jak filozofia, ekonomia, psychologia czy
socjologia tworzą subdyscypliny dotyczące bezpieczeństwa5. Zauważyć
należy, że większość wspomnianych nauk interesuje się głównie
problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego6, choć wielokrotnie
podkreślany jest nierozerwalny związek między bezpieczeństwem
wewnętrznym i zewnętrznym7.

5

S. Jarmoszko, Teoretyczne konceptualizacje i sensy bezpieczeństwa w naukach
społecznych, [w:] S. Jarmoszko, C. Kalita, J. Maciejewski (red.), Nauki społeczne
wobec problemu bezpieczeństwa (wybrane zagadnienia), Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2016, s. 20.
6
A. Misiuk, O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, Historia i Polityka nr 23, 2018,
s. 14.
7
R. Zięba, Bezpieczeństwo w ujęciu różnych paradygmatów naukowych, [w:] R.
Skarzyński, E. Kużelewska (red.), Bezpieczeństwo - Dyscyplina nauki wobec
funkcjonowania państwa, Agencja Wydawnicza Ekopress, Białystok 2018, s. 22.
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Można zastanowić się, na ile kwestie bezpieczeństwa wymagają
lub potrzebują samodzielnego istnienia jako podstawa wyodrębnionych
nauk administracyjnych, a na ile powinny być poddawane badaniom z
perspektywy już istniejących nauk. Obecnie bardziej wskazane wydaje się
korzystanie z samodzielności nauk o bezpieczeństwie, a nie przypisywanie
przykładowo badań nad administracją bezpieczeństwa odrębnej nauce
administracyjnej. Natomiast badanie służb mundurowych czy procesów
związanych z bezpieczeństwem wydaje się być interesującym obszarem
badawczym dla takich nauk administracyjnych, jak socjologia
administracji,
psychologia
administracji
czy
nauka
prawa
administracyjnego.
Jeśli zwrócimy uwagę na podstawy prawne działań administracji w
zakresie bezpieczeństwa, to poza prawem konstytucyjnym, prawem
międzynarodowym czy prawem karnym to właśnie prawo administracyjne
odgrywa dla tych działań wielką rolę. Oczywiście prawo prywatne, w tym
prawo cywilne, także powinno być uwzględniane zarówno przy badaniach
nad administracją bezpieczeństwa, jak i w trakcie działań danych służb,
jednakże to prawo administracyjne stanowi podstawy organizacji i
działania
wybranych
służb
mundurowych
czy
podmiotów
administrujących.
Wielka rola przepisów prawa administracyjnego dla problematyki
bezpieczeństwa wynika nie tylko z tego, że to właśnie ta gałąź prawa
reguluje szczegółowe kwestie struktur i działalności służb mundurowych i
organów administracji w zakresie bezpieczeństwa, ale także z
przynależności rozporządzeń, regulaminów czy statutów – które to źródła
prawa są niezwykle istotne dla organizacji wewnętrznej i dla działania
służb mundurowych – do prawa administracyjnego.
Ustrojowe prawo administracyjne ma podstawową rolę dla
organizacji systemu bezpieczeństwa państwa, jednakże wielką rolę pełnią
w tym zakresie także kwestie osobowe (a niekiedy również
osobowościowe), co – zgodnie z tradycją prawa rzymskiego – wiąże się z
tym, że nie tylko brzmienie przepisów, ale także ich rozumienie, czy też
rozumienie celów działania państwa, pełni niezwykle doniosłą rolę w
zakresie zapewniania bezpieczeństwa. Można zastanawiać się, na ile
poszczególne kwestie powinny być badane przez politologię, a które
związane są z naukami zajmującymi się edukacją. Dla nas jednak w tej
chwili istotne jest, na ile nauki administracyjne mogą być przydatne dla
zapewnienia wysokiej jakości badań i edukacji pracowników służb
mundurowych.
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Zauważyć należy, że w wielu wypadkach przedmioty związane z
bezpieczeństwem nauczane są na uczelniach i ich jednostkach
organizacyjnych związanych m.in. z administracją (lub z takimi
dziedzinami, jak prawo, politologia czy zarządzanie). Można dostrzec
zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje takiego stanu rzeczy. Z
jednej strony uczelnie skupiające się na innych dziedzinach będą często
patrzeć na problematykę bezpieczeństwa z perspektywy nauk, które pełnią
wiodącą rolę w ich jednostkach organizacyjnych, co może skutkować
określonym brakiem dostrzegania praktycznych elementów w procesie
edukacji studentek i studentów kierunków związanych z bezpieczeństwem.
Oczywiście dostrzeganie tego problemu może prowadzić do jego
rozwiązywania, poprzez zatrudnianie osób mających praktyczne
doświadczenie w zakresie działalności służb mundurowych lub
specjalizujących się w problematyce bezpieczeństwa. Możliwe jest też
rozwijanie zainteresowań związanych z bezpieczeństwem, i skupianie się
na tych zagadnieniach przez osoby wcześniej skupiające uwagę na bardziej
teoretycznych zagadnieniach lub na innych kwestiach należących do nauk
takich jak politologia, nauki prawne czy nauki o zarządzaniu. Dostrzegać
należy jednak także pozytywny wymiar obecności nauk o bezpieczeństwie
i kierunków studiów związanych z bezpieczeństwem na uczelniach
specjalizujących się we wskazanych dziedzinach nauki. Podstawowym
pozytywnym efektem takiego stanu rzeczy jest umożliwianie pracownikom
przyszłych służb mundurowych poszerzenia horyzontów na wiele tematów
społecznych, prawnych czy związanych z zarządzaniem. Umożliwia to
bardziej teoretyczne spojrzenie na problematykę bezpieczeństwa8. Dla
cywilnych pracowników służb mundurowych taka wiedza może być bardzo
przydatna, jednak dla praktycznej działalności żołnierzy czy policjantów z
pewnością nie jest wystarczająca. Stąd oczywiście w trakcie kariery
zawodowej pracowników służb mundurowych wielką rolę odgrywa nauka
już w trakcie pełnienia służby. Nauka taka nie powinna ograniczać się do
praktyki, ale także zawierać pewne elementy humanistyczne i związane np.
z poznawaniem i stosowaniem przepisów prawa.
W koncepcji ogólnych i szczegółowych nauk administracyjnych
wyodrębnione są nauki zajmujące się całościowo problematyką struktur i
działania administracji, w tym szeroko nauczana nauka prawa
administracyjnego, jak również historia administracji, socjologia
8

M. Lutostański, Idea wyodrębnienia dyscypliny naukowej „nauki o
bezpieczeństwie” i jej konsekwencje, Historia i Polityka, Nr 25(32)/2018, s. 12.
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administracji czy psychologia administracji, ponadto mamy do czynienia z
wskazaniem na możliwość wyodrębniania takich szczegółowych nauk
administracyjnych, czyli zajmujących się tylko wybranym fragmentem
procesu administrowania, jak nauka o kontroli czy nauka kierowania.
Dodatkowo analizowana jest możliwość wyodrębniania szczegółowych
nauk administracyjnych ze względu na podmiot, zatem możemy mówić o
możliwości wyodrębniania nauki o samorządzie czy nauki o administracji
prywatnej. Nie jest w tej koncepcji wskazany zamknięty wykaz nauk,
zatem od potrzeb dydaktycznych lub poznawczych może zależeć, jakie
nauki będą rozwijane.
Poza prawem administracyjnym istnieje wiele innych związanych z
administracją
perspektyw
badawczych,
obejmujących
kwestie
bezpieczeństwa. Jeśli spojrzymy na bezpieczeństwo z perspektywy nauki
administracji – rozumianej jako ogólne spojrzenie na to, jaka administracja
jest – to z pewnością uznamy, że przykładowo kwestie podziału
terytorialnego czy reform administracji także obejmują szereg kwestii
związanych z bezpieczeństwem. Podział terytorialny, choćby dotyczący
rejonizacji szpitali czy okręgów wojskowych, bezpośrednio wpływa na
sprawność administracji. Oczywiście, kwestie szkolenia pracowników
administracji – w tym pracowników związanych z działaniami dotyczącymi
zapewnienia bezpieczeństwa – są kluczowe nie tylko dla sprawności
administracji, ale także dla dostrzegania szeregu zagrożeń, związanych
zarówno z czynnikami zewnętrznymi, jak również z samym działaniem
państwa i poszczególnych służb. Unikanie błędów może być traktowane
jako element ochrony przed zagrożeniami, stąd również kwestie edukacji –
będące w wielu wypadkach sensem istnienia wybranych nauk
administracyjnych – także mają wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa.
Spojrzenie filozoficzne na kwestie bezpieczeństwa z perspektywy
badań nad administracją przenika wiele nauk administracyjnych, a potrzeba
mądrego działania – czy to w kwestiach strategicznych i dalekosiężnych,
czy w zakresie załatwiania poszczególnych spraw – także jest istotne w
kontekście dbania o bezpieczeństwo. Filozoficzne spojrzenie na
administrację, mogące prowadzić nawet do wyodrębnienia takiej
subdyscypliny, jak filozofia administracji, i prowadzące do zastąpienia
najogólniejszych rozważań o administracji, prowadzonych aktualnie w
ramach nauki administracji, wyodrębnionymi badaniami naukowymi na
tematy łączące administrację z filozofią, także jak najbardziej są powiązane
z dostrzeganiem kwestii bezpieczeństwa. Wskazywanie celów
administracji, opartych na jej służebnej roli, może być oparte na analizach
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idei służby. Służby mundurowe, jak i cywilna administracja publiczna,
wykazują wiele podobieństw nie tylko pod względem kwestii
organizacyjnych, istnienia hierarchii i znaczenia poleceń służbowych, ale
także pod względem ich celów. Zarówno wojsko czy policja, jak również
administracja, mogą służyć społeczeństwu, ale mogą być także
nakierowane tylko na służenie władcy. Takie dylematy mogą być
postrzegane również w zakresie tego, o czyje bezpieczeństwo dbają dane
podmioty administrujące czy służby mundurowe.
Zauważyć należy, że wiele szczegółowych badań i tematów,
związanych z nauką administracji, obejmuje wątki bezpieczeństwa, i
ukazuje znaczenie tych wątków dla całościowego sprawnego działania
administracji. Również w kwestiach dotyczących społeczeństwa – czy to
rozumianego jako otoczenie administracji, czy jako podmiot, któremu służy
administracja (czy też jako klienci) – przykładowo w kontekście potrzeb,
bezpieczeństwo odgrywa kluczową rolę. Jak wiadomo, w piramidzie
potrzeb Maslowa potrzeba bezpieczeństwa zajmuje ważne miejsce, tuż
ponad potrzebami fizjologicznymi. Dopiero spełnienie potrzeby
bezpieczeństwa pozwala w większości przypadków na zajmowanie się
życiem towarzyskim czy szukaniem uznania. Dodatkowo problematyka
bezpieczeństwa wpływa na organizację administracji, czy to w zakresie
dostrzegania zagrożeń mogących dotyczyć już pojedynczych komórek
organizacyjnych i urzędów, czy to w zakresie podziałów na resorty. Nauka
administracji, badając istniejące struktury rządowe czy przydzielanie zadań
z zakresu bezpieczeństwa także samorządowi terytorialnemu, jak
najbardziej zajmuje się problematyką bezpieczeństwa. W ramach filozofii
administracji można prowadzić zarówno badania nad znaczeniem kwestii
bezpieczeństwa dla administracji, jak też nad przyczynami istnienia
zagrożeń czy ich lekceważenia.
Zagadnienia takie oczywiście mogą być także badane z
perspektywy socjologicznej i psychologicznej, stąd zarówno socjologia
administracji, jak i psychologia administracji, mogą znaleźć własne
perspektywy analiz, dotyczące kwestii bezpieczeństwa, na bardzo wielu
polach badawczych dotyczących działania administracji. Przykładowo
relacje międzyludzkie i procesy dotyczące urzędników – rozumianych jako
grupa społeczna, motywacje podejmowania pracy w służbach
mundurowych czy odporność na stres i pojawiające się patologie, także są
bardzo
interesującymi
zagadnieniami,
dotyczącymi
kwestii
socjologicznych i psychologicznych.
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Porównywanie administracji różnych krajów można uprawiać w
ramach nauki prawa administracyjnego, zarówno w zakresie porównywania
przepisów, jak też w zakresie oceny ich funkcjonowania, jednakże badania
komparatystyczne mogą być także podejmowane w ramach innych nauk
administracyjnych. Analizy struktur administracji publicznej są
interesujące zarówno ze względu na umożliwianie wyrobienia sobie
całościowego obrazu administracji i otaczającej ją sfery publicznej, jak też
ze względu na umożliwianie porównywania efektów przyjętych rozwiązań.
Oczywiście dla badań sfery bezpieczeństwa ważne jest porównywanie
organizacji służb mundurowych, technologii czy metod szkolenia, jednakże
z perspektywy nauk administracyjnych porównywanie powinno odnosić się
także do sfery wewnętrznej administracji służb mundurowych, jak i do
wielu innych kwestii. Zauważyć należy, że różne perspektywy badawcze i
różne obszary badawcze w wielu momentach zachodzą na siebie, i osoba
analizująca dane zagadnienie powinna odpowiednio dobierać perspektywę,
w zależności m.in. od istniejących problemów. Z drugiej strony nie tylko
problemy już istniejące mogą prowadzić do podejmowania danych działań
badawczych, a niekiedy zdolność przewidywania i dostrzegania tendencji
może ułatwić stawianie czoła wielu wyzwaniom przyszłości.
Dawne sposoby przedstawiania historii zwykle podkreślały
osiągnięcia dowódców, jednocześnie będących królami czy cesarzami.
Aktualnie badania nad rządem mogą skłaniać do koncentrowania się na
administracji cywilnej, jednakże już samo istnienie w ramach rządu
resortów siłowych jest wystarczającym powodem do podejmowania badań
nad zagadnieniami bezpieczeństwa w ramach analiz administracji
rządowej. Ponadto niezwykle istotne w kontekście badań nad
bezpieczeństwem jest analizowanie relacji między władzami kraju a
służbami mundurowymi.
Dostrzegać należy także zagadnienia decentralizacji, w tym kwestie
związane z działaniem samorządu terytorialnego. W wielu wypadkach
samorząd także zajmuje się zagadnieniami bezpieczeństwa. Obejmuje to
nie tylko kwestie istnienia i działania straży gminnych czy uwzględniania
kwestii bezpieczeństwa podczas wydawania aktów administracyjnych, np.
dotyczących zgromadzeń. Filozoficznie rozumiana samorządność obejmuje
także wiedzę ludności na temat radzenia sobie z istniejącymi lokalnie
zagrożeniami. Włączanie ludności do współzarządzania danym obszarem
przejawia się również w poczuciu odpowiedzialności za walkę z
zagrożeniami bezpieczeństwa. Również na tym polu bardzo ważnym
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zagadnieniem jest problematyka szeroko rozumianej edukacji w zakresie
bezpieczeństwa.
Pojęcie administracji prywatnej zwykle odnoszone jest do sfery
biznesu, która to sfera nie jest zwykle pierwszym skojarzeniem, jeśli
myślimy o administracji. Jednakże administracja prywatna także jest
istotnym zagadnieniem dla nauk administracyjnych, choćby poprzez jej
oddziaływanie na całokształt spraw państwa. Jeśli administrację
gospodarstw domowych także uznamy za zagadnienie, które powinno być
badane z perspektywy nauk administracyjnych, to kwestie bezpieczeństwa
stają się w tym kontekście niezwykle istotnym zagadnieniem. Zdolność
przewidywania zagrożeń związanych choćby z jakością żywności czy ze
standardami bezpieczeństwa budynków to tylko przykładowe kwestie
łączące sfery administracji, bezpieczeństwa i społeczeństwa. Te wszystkie
kwestie powinny być uwzględniane w trakcie edukacji na poziomie
podstawowym i średnim. W praktyce akademickiej istotne w omawianym
kontekście jest m.in. to, na ile problematyka bezpieczeństwa powinna być
uwzględniana w trakcie studiów administracyjnych. Z pewnością nauka
prawa administracyjnego daje określone narzędzia do badań nad
bezpieczeństwem. Wskazane jest także podejmowanie badań nad
zagadnieniami
bezpieczeństwa
z
perspektywy
innych
nauk
administracyjnych, w szczególności we współpracy z osobami działającymi
w ramach nauk o bezpieczeństwie.
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Mateusz Turko – Bezpieczeństwo finansowe placówek oświatowych
Wprowadzenie
Zgodnie z definicją słownikową termin bezpieczeństwo, oznacza
stan niezagrożenia1. Bezpieczeństwo to jedna z podstawowych wartości
oraz potrzeb podmiotu bezpieczeństwa do których można zaliczyć m.in.:
pewność istnienia oraz przetrwania, gwarancję rozwoju, możliwość
posiadania, a także niezależność. Jest również procesem, a zakres pojęcia
zmienia się w miarę rozwoju podmiotu bezpieczeństwa i otoczenia2.
Bezpieczeństwo to stan prawny, w którym jednostka ma poczucie pewności
oraz oparcie w sprawnie działającym systemie prawnym, jak również stan,
który daje poczucie pewności istnienia oraz gwarancję jego zachowania, a
także szanse na rozwój. Bezpieczeństwo finansowe można utożsamiać z
finansową gwarancją istnienia, inaczej zasoby finansowe, które zapewniają
kontynuację działalności danego podmiotu3.
Bezpieczeństwo finansowe to zapewnienie finansowych warunków
skutecznej oraz efektywnej kontynuacji i rozwoju działalności jednostki.
Bezpieczeństwo finansowe z jednej strony dotyczy tworzenia warunków
prowadzenia działalności w sposób ciągły oraz efektywny, a z drugiej
nakierowany na rozwój działalności danego podmiotu4. Bezpieczeństwo
finansowe to proces stałego ograniczania oraz eliminacji ryzyka
finansowego w celu zabezpieczenia pieniężnego, które będzie dopasowane
do profilu ryzyka oraz preferencji danej jednostki5. Bezpieczeństwo
finansowe można również zdefiniować jako ogół regulacji prawnych i

1

Bezpieczeństwo, (hasło) [w:] Słownik języka polskiego PWN,
https://sjp.pwn.pl/sjp/bezpieczenstwo;2443939.html, dostęp online: 09.11.2020 r.
2
J. Falecki, Genezowanie bezpieczeństwa, Annales Universitatis Paedagogicae
Cracoviensis, Studia de Securitate 9 (2019), s. 138.
3
L. Karbownik, Pojęcie i obszary kreowania oraz zapewniania bezpieczeństwa
finansowego przedsiębiorstwa, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica.,
267, 2012, s. 65-67.
4
N. Duraj, Dwuczynnikowa ocena bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa
[w:] Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa w systemie gospodarczym, red. S.
Wojciechowska-Filipek, Łódź-Warszawa 2014, s. 25.
5
K. Raczkowski, Bezpieczeństwo finansowe [w:] Ekonomika bezpieczeństwa
państwa w zarysie, red. J. Płaczek, Warszawa 2014, s. 301-302.
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instytucji odpowiadających za kontrolę przestrzegania przepisów mających
na celu zapewnienie stabilności finansowej6.
Na potrzeby niniejszego artykułu definicja bezpieczeństwo
finansowe placówek oświatowych oznacza stan, w którym placówka
oświatowa posiada finansową gwarancję istnienia zapewnioną przez
państwo, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Bezpieczeństwo to jest
zapewnione przez jednostki samorządu terytorialnego poprzez
finansowanie (w odniesieniu do publicznych) lub dofinansowanie (w
odniesieniu
do
niepublicznych)
realizacji
zadań
placówek
w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia
specjalnego i profilaktyki społecznej.
Do bezpieczeństwa placówek oświatowych zalicza się również
funkcjonowanie organu prowadzącego (na potrzeby niniejszego artykułu
to: jednostka samorządu terytorialnego lub osoba prawna niebędącą
jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna) placówkę
oświatową, który odpowiada za jej działalność. Do zadań organu
prowadzącego należy w szczególności: zapewnienie warunków działania
placówki oświatowej, wykonywanie remontów obiektów szkolnych,
zapewnienie obsługi administracyjnej (w tym prawnej), finansowej oraz
organizacyjnej, wyposażenie placówki oświatowej w pomoce dydaktyczne
i sprzęt (art. 10 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe7). Ponadto, należy wskazać,
że prowadzenie placówki oświatowej nie jest działalnością gospodarczą
(art. 170 ust. 1 upo).
Placówki oświatowe dzielimy na placówki publiczne albo
niepubliczne (art. 8 upo). Przez placówki oświatowe na potrzeby niniejszej
publikacji rozumie się jednostki finansowane lub dofinansowane przez
jednostki samorządu terytorialnego, wymienione w art. 2 upo, m.in.:
przedszkola, szkoły: podstawowe, ponadpodstawowe oraz artystyczne,
placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego
oraz centra kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i
uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, placówki
artystyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, młodzieżowe ośrodki
wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki
6

I. Kraś, Polityka banku centralnego a bezpieczeństwo finansowe państwa,
Przegląd Strategiczny 2013, nr 1, s. 186.
7
Ustawa z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. 2020 poz. 910 ze zm.) –
dalej upo.
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szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i
młodzieży, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom
w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, placówki
doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, kolegia pracowników
służb społecznych.
Każdy ma prawo do nauki, która jest obowiązkowa do 18 roku
życia oraz jest bezpłatna w szkołach publicznych (art. 70 ust. 1-2
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej8). Zgodnie z tym państwo ma
zapewnić finansowanie w szkołach publicznych, a tym samym zapewnić
bezpieczeństwo finansowe. Zadanie z zakresu m.in. edukacji publicznej są
zadaniami własnymi gminy, powiatu, samorządu województwa
(odpowiednio: art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym9, art. 4
ust.1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym10, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
o samorządzie województwa11).
Finansowanie placówek oświatowych
W myśl art. 3 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych12,
zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i
profilaktyki społecznej, są finansowane na zasadach określonych w ufzo
oraz
w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Wprowadzenie do obrotu prawnego ufzo stanowi próbę zawarcia w
jednym akcie prawnym ogół istotnych spraw dotyczących finansowania
oświaty, ale nie jest to jednak wyczerpująca regulacja. Przepisy ustawy:
Prawo oświatowe, o systemie oświaty, Kart Nauczyciela mają wpływ na
aspekty finansowe dotyczące wykonywania zadań oświatowych jak
również regulacje zawarte w ustawie o finansach publicznych oraz o
8

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 02.04.1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz.
483 ze zm.) – dalej Konstytucja RP.
9
Ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm.).
10
Ustawa z 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. 2020 poz. 920 ze
zm.).
11
Ustawa z 05.06.1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. 2020 poz. 1668
ze zm.).
12
Ustawa z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (j.t. Dz.U. 2020 poz.
17 ze zm.) – dalej ufzo.
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dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zadania oświatowe są
zadaniami publicznymi, a ich realizacja jest obowiązkiem władzy
publicznej, ze względu na obowiązujący model polskiego systemu oświaty
co do zasady są to zadania własne jednostek samorządu terytorialnego13.
Dochodami jednostek samorządu terytorialnego, z których
pokrywa się wydatki m.in. na zadania z zakresu edukacji są: dochody
własne (np. wpływy z podatków od nieruchomości, udziały we wpływach z
podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od
osób prawnych), subwencja ogólna (składa się z części dla gmin:
wyrównawczej,
równoważącej,
dla
powiatów:
wyrównawczej,
równoważącej, dla województw: wyrównawczej, regionalnej, oświatowej –
dla gmin, powiatów i województw), dotacje celowe z budżetu państwa (np.
zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone
ustawami). Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, z
budżetu Unii Europejskiej i inne środki określone w odrębnych przepisach
(art. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego14).
Głównym źródłem finansowania placówek oświatowych jest część
oświatowa subwencji ogólnej. Sposób ustalania łącznej kwoty oraz
sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej określają przepisy
udjst (art. 7 ufzo). Uregulowania w tym zakresie znajdują się przede
wszystkim w art. 27 i 28 udjst. Wielkość części oświatowej subwencji
ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala
corocznie ustawa budżetowa ( art. 27 udjst). Przepisy art. 28 ust. 1-5 udjst
odnoszą się do wysokości, rezerwy oraz podziału części oświatowej
subwencji ogólnej. W art. 28 ust. 6 udjst znajduje się delegacja ustawowa
dla Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, który określa w
drodze rozporządzenia, sposób podziału części oświatowej subwencji
ogólnej. Do podziału części oświatowej subwencji ogólnej przyjmuje się
dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej (art. 28
ust. 7 udjst).
Podział części oświatowej jest dokonywany w szczególności z
uwzględnieniem m.in.: finansowania wydatków bieżących (w tym
13

D. Sześciło, Komentarz do art. 1 ufzo [w:] Finansowanie zadań oświatowych.
Komentarz, red. M. Pilich, Warszawa 2020.
14
Ustawa z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t.
Dz.U. 2020 poz. 23 ze zm.) – dalej udjst.
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wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) placówek oświatowych
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, dotowania
publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych , prowadzonych
przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez
osoby fizyczne, sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (§
2 pkt 1, 2, 16 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego w roku 202015).
Bezpieczeństwo finansowe placówek oświatowych oraz organów
prowadzących to również zwolnienia z opłat i podatków. Ulgi związane są
z rodzajem prowadzonej działalności, a w wyniku czego placówki mają
mniejsze koszty związane z funkcjonowaniem. Placówki oświatowe oraz
organy prowadzące są zwolnione z opłat z tytułu trwałego zarządu,
użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich
związków, zajętych na działalność oświatową oraz są zwolnione z podatku
od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego w zakresie
nieruchomości zajętych na działalność oświatową (art. 6 ufzo).
Placówki publiczne
Przedszkola, szkoły i placówki zakładane oraz prowadzone przez
jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami budżetowymi (art. 4 ust.
1 ufzo). Jednostki budżetowe stosują zasady gospodarki finansowej
określone w ustawie o finansach publicznych. Są jednostkami
organizacyjnymi sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości
prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a
pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów
budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka budżetowa działa na
podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i
przedmiot działalności. Podstawą gospodarki finansowej jednostki
budżetowej jest plan dochodów i wydatków („plan finansowy jednostki
budżetowej”). Jednostki co do zasady tworzą, łączą i likwidują organy
stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (gminne, powiatowe lub
wojewódzkie jednostki budżetowe), które nadają jej statut oraz określają
15

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12.12.2019 r. w sprawie
sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego w roku 2020 (Dz.U. 2019 poz. 2446).
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mienie przekazane tej jednostce w zarząd (art. 10-12 ustawy o finansach
publicznych16).
Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność
określoną w ustawie Prawo oświatowe gromadzą na wydzielonym
rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego, pochodzące w szczególności: ze spadków,
zapisów i darowizn, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone
mienie, z działalności polegającej na świadczeniu usług w ramach
kształcenia zawodowego. Organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego określa w szczególności: jednostki budżetowe, które
gromadzą dochody, źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku,
przeznaczenie dochodów, z tym że dochody wraz z odsetkami nie mogą
być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych, sposób i tryb
sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi
finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
Wydatki z rachunku, mogą być dokonywane do wysokości kwot
zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego. Środki
finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego,
podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu
terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku (art. 223 ufp).
Placówki niepubliczne
Placówki oświatowe prowadzone przez osoby prawne niebędące
jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne prowadzą
gospodarkę finansową na zasadach określonych przez organ prowadzący, z
uwzględnieniem obowiązujących przepisów (art. 5 ufzo). Placówki te,
otrzymują dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (vide:
art. 15–21, art. 25, art. 26, art. 28–31a i art. 32 ufzo), które są przeznaczone
na dofinansowanie realizacji zadań placówek w zakresie kształcenia,
wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki
społecznej. W poszczególnych ww. artykułach ufzo, określono rodzaje tzw.
dotacji oświatowych, które otrzymują osoby prawne niebędące jednostkami
samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne prowadzące, które co do
zasady prowadzą niepubliczne placówki oświatowe, ale mogą
w określonych przypadkach również prowadzić publiczne placówki.
16

Ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. 2019 poz. 869 ze
zm.) – dalej ufp.
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W przepisach ufzo określono: dotację na dziecko objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju (art. 15 ufzo), dotację na ucznia w publicznym i
niepublicznym przedszkolu oraz w specjalnym (art. 16-17 ufzo), dotację na
ucznia oddziału przedszkolnego w publicznej i niepublicznej szkole
podstawowej oraz specjalnej (art. 18-19 ufzo), dotację na ucznia w
publicznej i niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego (art.
20-21 ufzo). Kolejne artykuły regulują: dotację na ucznia w publicznej i
niepublicznej szkole oraz na wychowanka w internacie (art. 25-26 ufzo),
dotację na wychowanka w publicznych i niepublicznych placówkach takich
jak m.in. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki
socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (art. 28-29 ufzo), na
uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (art. 30 ufzo), na
słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w publicznej i
niepublicznej szkole ponadpodstawowej (art. 31-31a ufzo) oraz dotacje z
budżetu powiatu w wysokości i na zasadach ustalonych przez radę powiatu
dla m.in. placówki oświatowo-wychowawczej, placówki kształcenia
ustawicznego,
placówki
artystyczne,
poradnie
psychologicznopedagogiczne, biblioteki pedagogiczne. W przepisach ufzo określono
również szczegółowe zasady przekazywania oraz wysokości
poszczególnych dotacji.
Tzw. dotacje oświatowe są to podlegające szczególnym zasadom
rozliczania środki z budżetu jednostek samorządu terytorialnego
przeznaczone na podstawie ufp oraz ufzo dofinansowanie realizacji zadań
publicznych (vide: art. 126 ufp). Generalnie dotacje udzielone z budżetu
jednostki samorządu terytorialnego w części niewykorzystanej do końca
roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej jednostki w terminie
do dnia 31 stycznia następnego roku, a wykorzystanie dotacji następuje w
szczególności przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była
udzielona (art. 251 ust. 1, 4 ufp). Dotacje udzielone z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz
pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości – podlegają zwrotowi do
budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności (art. 252
ust. 1 ufp).
Dofinansowanie niepublicznych placówek jest możliwe przede
wszystkim dzięki subwencji oświatowej z budżetu państwa. Ostatecznym
źródłem wsparcia finansowego są budżety gmin i powiatów, które dotują
placówki oświatowe prowadzone osoby prawne niebędące jednostkami
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samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne. Dotowanie placówek
niepublicznych ze środków publicznych zapewnia gwarancję stabilności
finansowej oraz wpływa na wysokość pobieranych opłat przez te jednostki,
a wysokość przekazywanych dotacji jest powiązana z liczbą uczniów
wykazywanych przez te placówki17.
Podsumowanie
Bezpieczeństwo finansowe placówek oświatowych publicznych i
niepublicznych jest zapewnione w dochodach jednostek samorządu
terytorialnego, tj. dochody własne, subwencja ogólna (w tym oświatowa)
oraz dotacje celowe z budżetu państwa. Placówki publiczne są jednostkami
budżetowymi, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu
jednostki samorządu terytorialnego, a placówki niepubliczne są
dofinansowane przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach dotacji.
Uregulowania dotyczące finansów placówek oświatowych określono w
ustawie: o finansowaniu zadań oświatowych, o finansach publicznych, o
dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Inne przepisy, które mają
wpływ na aspekt finansowy znajdują się w ustawie: Prawo oświatowe, o
systemie oświaty oraz Karta Nauczyciela. Część oświatowa subwencji
ogólnej jest jedną z podstawowych źródeł finansowania placówek
oświatowych, która jest corocznie określana, w drodze rozporządzenia
przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie
sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego. Finansowanie bądź dofinansowanie realizacji
zadań placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym
kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej zapewnia realizację zadań
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji, który jest
gwarantem bezpieczeństwa finansowego placówek oświatowych.

17

A. Pięta-Szawara, System finansowania oświaty niepublicznej w Polsce,
„Edukacja – Technika – Informatyka” nr 4/22/2017, s. 41-42.
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Martyna Wrzochal - Programy szkolenia ludności w zakresie
udzielania pierwszej pomocy
Podstawowa wiedza na temat udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej towarzyszy nam od najmłodszych lat. Z nauką na ten
temat możemy spotkać się min. w szkole, na każdym szczeblu, podczas
różnych kursów, na których szkolenie z udzielania pierwszej pomocy jest
elementem obowiązkowym, lub w pracy (kurs BHP). Jest to tak ważny
aspekt dotyczący naszej świadomości, że warto przybliżyć trochę jego
temat.
Należałoby jednak zacząć od prostej interpretacji czym tak
właściwie jest udzielanie pierwszej pomocy. Każdy z nas powinien mieć w
swojej świadomości, że zarówno każdego dnia jak i w każdej sytuacji to
właśnie od nas może zależeć życie lub zdrowie drugiego człowieka.
Wszyscy jesteśmy w stanie pomóc drugiej osobie jeśli tylko mamy
odpowiednią wiedzę na ten temat. Niestety często możemy spotkać się z
tym, że dzieci lub młodzież, wśród których przeprowadzane są takie kursy
nie są do końca świadomi powagi sytuacji. Często też bywa, iż wśród
takiego grona odbiorców wiedza na ten temat nie jest przekazywana do
końca we właściwy sposób. Dla wielu z nas kurs pierwszej pomocy
przedmedycznej bądź kurs BHP jest także zwykłym elementem, który
trzeba kolokwialnie mówiąc ,,odhaczyć’’ np. podczas pracy.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. ( Dz. U.
poz. 408), w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
jasno określa konkretny program i sposób przeprowadzenia takich kursów.
W poszczególnych paragrafach zawarte są informacje na temat tego, kto
może przeprowadzić oraz kto może przystąpić do takiego kursu, na jakie
etapy się dzieli oraz jaki zakres wiedzy obejmuje, jak również z jakim
dokumentem takowy kurs ukończymy. W rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019r. (Dz. U. poz. 2408) wprowadzone zostało
kilka znaczących zmian w konkretnych paragrafach np. §3 ust .1, §4 ust. 2
pkt 2, §8 ust. 1.1
1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej
pierwszej pomocy, Dziennik Ustaw Nr 60 poz. 408,
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20070600408/O/D20070408.p
df, str. 1, Dziennik Ustaw poz. 2408,
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002408/O/D20192408.p
df, str. 1.
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Prawidłowy schemat udzielania pierwszej pomocy:
Zadbanie o bezpieczeństwo swoje i innych oraz zabezpieczenie
terenu wokół siebie.
Podejście do poszkodowanego i ocena jego stanu zdrowia –
zalecane jest założenie rękawiczek i/lub korzystanie z
jednorazowej maski do resuscytacji.
Sprawdzenie stanu przytomności ofiary – powinniśmy potrząsnąć
poszkodowanego za ramiona oraz bezpośrednimi zwrotami pytać
czy jest przytomny.
Powiadomienie służb ratunkowych o zaistniałym wypadku –
podczas takiej rozmowy, konieczne jest podanie swojej tożsamości,
informacji o miejscu, liczbie ofiar wypadku oraz o tym jakie
czynności ratunkowe w stosunku do poszkodowanych zostały już
podjęte. Nie należy kończyć rozmowy dopóki dyspozytor nie
podejmie takiej decyzji!
Udrożnienie dróg oddechowych poszkodowanego – usunięcie ciał
obcych z jamy ustnej oraz odchylenie głowy. Takie kroki
podejmujemy kiedy ofiara jest nieprzytomna.
Sprawdzenie oddechu poszkodowanego – powinno trwać 10
sekund.
Ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej – tylko
jeśli oddycha. Należy sprawdzać oddech co minutę. Jeśli ofiara nie
wykazuje oznak życiowych należy podjąć próbę wykonania
resuscytacji krążeniowo oddechowej:
a) Należy rozpocząć od 30 uciśnięć klatki piersiowej i dwóch
wdechów (u osoby dorosłej).
b) Czynności te należy powtarzać dopóki poszkodowany nie
odzyska przytomności lub do przyjazdu służb ratunkowych.

Pierwsza pomoc w wyjątkowych przypadkach:
1. Jeśli poszkodowana jest kobietą w ciąży i dojdzie u niej do nagłego
spadku ciśnienia lub zasłabnięcia, należy położyć ją w
bezpiecznym miejscu, koniecznie na lewym boku. Jeżeli dojdzie do
zatrzymania akcji serca należy rozpocząć RKO w stosunku 30
uciśnięć do 2 wdechów utrzymując kobietę w pozycji bocznej na
lewym boku.
2. Pierwsza pomoc u małego dziecka jest łudząco podobna do tej
wykonywanej u osoby dorosłej - należy jednak pamiętać aby
172

wykonywanie uciśnięć odbywało się dwoma palcami oraz na
mniejszą głębokość klatki piersiowej.
3. Jeżeli poszkodowana osoba doznała poparzenia należy jak
najszybciej ochłodzić ranę wodą przez 15 minut, zabezpieczyć
sterylnym opatrunkiem oraz usunąć wszelką biżuterię.
4. Mając do czynienia z hipotermią, która wystąpiła u
poszkodowanego należy stopniowo ogrzewać ciało ofiary oraz
pamiętać o tym, aby nie doprowadzić do gwałtownej zmiany
temperatury jej ciała.
5. Jeżeli u poszkodowanego doszło do złamania kończyny w
pierwszej kolejności musimy ją unieruchomić. Jeśli uszkodzony
jest staw, unieruchamiamy go, i dwie sąsiadujące z nim kości, zaś
jeśli uszkodzona jest kość usztywniamy ją sztywnym przedmiotem,
który owijamy bandażem.2
Wymienione zostało zaledwie kilka przykładów, w których wskazana jest
pomoc drugiej osoby. Konieczne jest aby pamiętać, że w każdej sytuacji
zagrażającej życiu innego człowieka zobowiązani jesteśmy do podjęcia
odpowiednich czynności. Naprzeciw społeczeństwu jednak, wychodzą
osoby lub organizacje zajmujące się prowadzeniem programów na temat
udzielania pierwszej pomocy, które pragną przekazać nam, jak należy sobie
radzić w trudnych sytuacjach.
Rodzaje szkoleń z udzielania pierwszej pomocy
1. Program szkolenia dla nauczycieli
W Każdej szkole ponadpodstawowej, program nauczania obejmuje
przedmiot o nazwie edukacja dla bezpieczeństwa. Młodzież uczy się na
lekcjach o światowych kataklizmach oraz zapobieganiu im, o atakach
terrorystycznych, samoobronie itd., ale przede wszystkim uczą się jak
prawidłowo przeprowadzić pierwszą pomoc. Każdy nauczyciel prowadzący
ów przedmiot zobowiązany jest do profesjonalnego przeszkolenia w tym
zakresie. Takie szkolenie dla nauczycieli ma na celu nabycie przez nich
wiedzy i umiejętności koniecznych do prowadzenia zajęć dydaktycznych
związanych z udzielaniem pierwszej pomocy, ale także zapoznanie ich z
zagrożeniami jakie mogą dotknąć dzieci i młodzież oraz przekazanie

2

M. Wasilonek, Pierwsza pomoc. Jak jej udzielić?, 2016,
https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,pierwsza-pomocprzedmedyczna--resustytacja--rko----zasady-udzielania,artykul,1721496.html.
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wiedzy jak tym zagrożeniom zapobiegać i jak prawidłowo przekazać
młodemu gronu odbiorców te wiadomości.
Szkolenia takie, w głównej mierze przeprowadzane są przez
lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych bądź innych, odpowiednio
przeszkolonych nauczycieli. Realizowane są wedle ściśle określonego
programu opracowanego przez ekspertów powołanych przez Ministra
Zdrowia. Ukończenie takiego szkolenia zapewnia każdemu nauczycielowi
zaświadczenie, dotyczące zdolności do nauczania w zakresie udzielania
pierwszej pomocy. Szkolenia takie najczęściej przeprowadzane są w
formacie 30 godzin podzielonych na część teoretyczną oraz część
praktyczną.
Program takiego szkolenia obejmuje szeroki zakres wiedzy od
anatomii człowieka po prawidłowe zachowanie się podczas udzielania
pierwszej pomocy. Na szkoleniu nauczyciele dowiedzą się o tym jak
zabezpieczyć siebie, miejsce i ofiarę zdarzenia, jakie czynności podjąć w
momencie, w którym ofiara doznała krwotoku, złamania, zadławienia,
drastycznej zmiany temperatury ciała oraz innych urazów. Ważnym
elementem jest psychiczne wsparcie ofiary oraz zachowanie zimnej krwi wiedzę na ten temat również obejmuje program takiego kursu. 3
2. Szkolenia osób indywidualnych
Tak jak w przypadku nauczycieli – osoby indywidualne również
swobodnie mogą przeszkolić się w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Etapy szkolenia zazwyczaj są podobne, nieważne kto wyraża chęć
przeszkolenia się. Każdy kurs zawsze kończy się zaświadczeniem
uprawniającym do bezpiecznego wykonywania pierwszej pomocy. Istnieją
organizacje, które zachęcają osoby indywidualne do podjęcia takiego
szkolenia – zapewniają, że fakt posiadania większej świadomości odnośnie
pomocy ludziom poszkodowanym wzbudzi w nas większą chęć do
pomagania takim osobom – bez strachu i obaw, że zrobimy krzywdę
drugiej osobie. Apelują, że większą krzywdą jaką możemy wyrządzić
poszkodowanej osobie, niż jakakolwiek pomoc, jest nieudzielenie tej
pomocy wcale.
Na terenie Lublina istnieje mnóstwo organizacji zajmujących się
przeprowadzaniem tego typu kursów. Za przykład możemy wziąć Centrum
3

Kurs udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli EDB,
http://lingwista.lublin.pl/lublin/oferta-lublin/22-kursy-zawodowe/36-udzielaniepierwszej-pomocy-dla-nauczycieli.
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Ratownictwa, które w głównej mierze szkoli osoby deklarujące, iż wiążą
one swoją przyszłość z pracą w służbach ratunkowych takich jak straż
pożarna, wojsko, policja itp. Ukończenie kursu daje takim osobom
kwalifikację do wykonywania pierwszej pomocy z tytułem ,, ratownika’’.4
Bardzo istotną informacją jest fakt, że na podstawie art.162 Kodeksu
Karnego, osoba, która nie udzieli pierwszej pomocy osobie poszkodowanej
( nie narażając przy tym swojego lub czyjegoś życia i zdrowia) podlega
karze pozbawienia wolności do 3 lat. Osoby, które są dodatkowo
przeszkolone, np. osoba umiejąca dobrze pływać, lub osoba posiadająca
certyfikat ratownika nie udzieli pomocy poszkodowanemu narusza prawo,
natomiast osoba, która nie jest odpowiednio przygotowana tego prawa nie
narusza.5
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Zbiorowość, powszechnie znana jako Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy, jest jedną z najbardziej, na skalę światową, rozpoznawalnych
organizacji zajmującymi się szkoleniami osób z zakresu pierwszej pomocy.
Coroczna zbiórka pieniędzy organizowana przez WOŚP wspiera ludzi
chorych – począwszy od niemowląt, które od pierwszych chwil życia
potrzebują profesjonalnego wsparcia i aparatury medycznej, aż do osób
starszych i niedołężnych, które również potrzebują pomocy. Jurek Owsiak
niejednokrotnie poruszał temat szkoleń organizowanych dla wolontariuszy
WOŚP. Podkreślał, że niezwykle ważną dla niego kwestią jest to, aby
wolontariusze byli świadomi tego, jak powinni reagować w przypadku,
kiedy życie lub zdrowie innego człowieka jest zagrożone.
Najpopularniejszym szkoleniem organizowanym przez Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy jest ,,Szkolenie Pokojowego Patrolu”. Obejmuje ono
kurs pierwszej pomocy, który zapewnia zapoznanie się z wiedzą na temat
resuscytacji krążeniowo – oddechowej, jak również RKO z
wykorzystaniem defibrylatora. Instruktorzy przeszkoleni przez trenerów ze
Stanów Zjednoczonych prowadzą owe szkolenie według wytycznych
American Heart Association. Tak jak w przypadku każdego kursu tego
4

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy KPP,
www.centrumratownictwa.com/kurs-kwalifikowanej-pierwszej-pomocykpp/lublin.
5
J. Zygmunt, Przestępstwo nieudzielenia pomocy, 2018,
www.infor.pl/prawo/prawo-karne/wyrok-i-kara/686742,Przestepstwonieudzielenia-pomocy.html.amp.
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typu, uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo reagować w niebezpiecznych
sytuacjach, oraz co zrobić, aby bezpiecznie udzielić pierwszej pomocy
osobie poszkodowanej. Każdy kto przejdzie taki kurs, oddelegowany jest
później na Pol’and’Rock Festival oraz staje się pracownikiem Pokojowego
Patrolu, który jednocześnie jest wolontariuszem WOŚP.
Kolejnym szkoleniem organizowanym przez Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy jest szkolenie na instruktorów American Heart
Association. Podczas praktyki uczestnicy ponownie przechodzą kurs
pierwszej pomocy z informacjami na temat resuscytacji krążeniowo –
oddechowej oraz zdobywają wiedzę potrzebną osobom będącym
instruktorami. Podczas szkolenia zdobywane są również umiejętności
potrzebne do prowadzenia zajęć z różnymi grupami. Instruktorzy AHA
współpracują z Centrum Wolontariatu Szadowo Młyn.6
We wrześniu 2009 roku, w Krakowie odbył się IV Kongres
Polskiej Rady Resuscytacji. Część merytoryczna owego Kongresu
przedstawiała min. sposoby, jakimi możemy zwiększyć efektywność
edukacji w tej dziedzinie. Podkreślała również jak ważna jest integracja
środowiska medycznego ze służbami ratownictwa. Niestety, umiejętności
praktyczne służb mundurowych oceniono na bardzo niskim poziomie.
Przez samą wiedzę teoretyczną, służby mundurowe często celowo
opóźniają swoją interwencję, umożliwiając tym samym podjęcie
pierwszych działań zespołom ratowniczym. Podczas Kongresu,
niejednokrotnie podkreślano, że wiedza społeczeństwa na temat udzielania
pierwszej pomocy jest mocno powierzchowna oraz niepraktykowana.
Dodatkowo, powinna ona być szerzona wśród dzieci, dorosłych oraz osób
niepełnosprawnych, które także mogą uratować ludzkie życie.7
Szkolenia oraz kursy, obejmujące zakres wiedzy na temat
udzielania pierwszej pomocy, pragną pobudzić świadomość społeczeństwa
odnośnie pomocy drugiej osobie – zarówno psychicznej jak i fizycznej.
Aby zachęcić ludzi do uczestnictwa w takich programach, władzę powinny
podjąć kroki w sprawie organizacji tego typu szkoleń, bezpłatnych oraz dla
wszystkich chętnych. Jeśli społeczeństwo dostrzegło by, że powstaje taka
inicjatywa, z pewnością chętniej uczestniczyłoby w takich szkoleniach. Nie
powinniśmy bać się tego, że po ukończeniu takiego kursu będzie ciążyła na
nas niewyjaśniona odpowiedzialność – wręcz przeciwnie, powinniśmy być
6

Szkolenia, www.wosp.org.pl/pokojowy-patrol/szkolenia
A. Matysek, IV Kongres Polskiej Rady Resuscytacji, Nasz głos. Pismo
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, Lublin, 2009, s. 24 i 25.
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dumni z tego, że jesteśmy bardziej świadomi różnych zagrożeń oraz
radzeniu sobie z nimi, jak również z tego, że to właśnie my, w bezpieczny i
odpowiedzialny sposób, możemy uratować ludzkie życie. Ufam, że w
przyszłości nasze państwo zdecyduje się na takie kroki, aby poszerzyć
ludzką świadomość oraz zachęcić nas do odważnych decyzji w tym celu.

177

Przemysław Zarzycki – Poprawa bezpieczeństwa przepływu osób i
towarów na wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej poprzez
zmiany organizacyjne oraz formalno – prawne.
Zagrożenia transgraniczne
Z osobowym i towarowym ruchem granicznym powiązane są
różne formy przestępczości granicznej. Do najważniejszych zagrożeń,
występujących na granicy państwowej od lat należą:
 przestępczość zorganizowana
 nielegalna migracja tranzytowa i nasilanie się migracji pobytowej,
a także związane z tym fałszowanie dokumentów uprawniających
do przekraczania granicy;
 przemyt: towarów objętych akcyzą (głównie alkoholu i
papierosów), narkotyków (próby lokowania Polski na głównych
szlakach - drogą morską z Ameryki Południowej i drogą lądową z
krajów azjatyckich oraz przemyt amfetaminy produkowanej w
Polsce), przemyt broni, materiałów wybuchowych i amunicji oraz
przemyt kaset wideo i magnetofonowych, płyt CD, programów
komputerowych i innych wyrobów, naruszający prawa autorskie i
prawa
pokrewne,
zorganizowany
przerzut
kradzionych
samochodów (z krajów Unii Europejskiej do państw Wspólnoty
Niepodległych Państw) oraz wprowadzanie na polski obszar celny
samochodów
z pominięciem należności celnych i podatkowych;
 rosnący stopień zorganizowania przerzutu ludzi i przemytu
towarów, elastyczność grup przestępczych w zakresie tworzenia
nowych kanałów przerzutowych oraz metod i środków działania,
ich międzynarodowy i transgraniczny charakter;
 handel ludźmi;
 terroryzm.
Przyjmowana
zazwyczaj
typologia
przestępczości
zorganizowanej zakłada wyselekcjonowanie trzech obszarów jej
występowania – przestępczości o charakterze ekonomicznym,
narkotykowym i kryminalnym. Jednak część zorganizowanych grup
przestępczych działa równocześnie w różnych obszarach przestępczości, a
zatem ma charakter multiprzestępczy.
Zjawiskiem, które obserwowane jest w ostatnim okresie w Polsce
jest coraz większa dywersyfikacja metod działania zorganizowanych grup
przestępczych. Co więcej powiększa się obszar działań zorganizowanych
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grup przestępczych zarówno w związku z występowaniem grup
charakteryzujących się dużą mobilnością oraz elastycznością i
prowadzących działalność transgraniczną i multiprzestępczą, jak również w
związku z coraz bardziej globalnym prowadzeniem działalności
przestępczej w cyberprzestrzeni. Na poziomie międzynarodowym
poszczególne grupy przestępcze pochodzące z różnorodnych krajów,
odrębne etnicznie oraz o różnym profilu przestępczej działalności,
współdziałają ze sobą. Ponadto zorganizowane grupy przestępcze stosują
mechanizmy łapówkowe czy proceder prania pieniędzy, służący
legalizowaniu lub ukrywaniu środków majątkowych pochodzących z
przestępstw1.
Migracja to szczególnie ważny problem dotyczący zarówno
krajów biednych jak i bogatych. Mnogość migracji uzależniona jest od
wielu czynników. Najczęściej spotykana jest migracja zarobkowa. Jest to
zjawisko społeczne. Jest przejawem poszukiwania przez ludzi lepszych
warunków życia i realizacji życiowych aspiracji. Swobodny przepływ
pracowników był tematem budzącym największe emocje podczas
negocjacji związanych z integracją Polski z Unią Europejską, co świadczy
o ważności tego zjawiska.
Wraz z wejściem do Unii Europejskiej i strefy Schengen, Polska
znalazła się w grupie państw tranzytowych. Polska stała się krajem
łączącym Wschód z Zachodem gdzie przekroczenie granicy powoduje:
 bezproblemowe przedostanie się do wybranego kraju Unii
Europejskiej,
 lepsze perspektywy ekonomiczno-społeczne (nie tylko mowa tutaj
o krajach UE ale także Polsce) - interesujący rynek pracy, lepsze
zarobki, warunki społeczno-socjalne,
 wolność polityczno-wyznaniowo-obyczajową,
 przestępczość zorganizowaną,
 handel ludźmi, bronią, narkotykami, samochodami itd.2
Nielegalna migracja w Polsce jest zjawiskiem, które
systematycznie rośnie, jednak dla większości nielegalnych migrantów
Polska jest tylko krajem tranzytowym. Na taką rolę Polski w przebiegu
procesów migracyjnych ma wpływ głównie to, że wschodnia granica
1

W. Kurowski, Pojęcie organizacji przestępczej i przestępczości zorganizowanej,
„Prokuratura i Prawo” nr 1, 2006, s. 26.
2
Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 roku, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych, Warszawa 2013, s. 121.
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Rzeczypospolitej Polskiej jest zewnętrzną granicą Unii Europejskiej i jej
przekroczenie w dużej mierze ułatwia dalszy swobodny przepływ osób.
Handel ludźmi jest sprzeczny z godnością i wartością człowieka
oraz zagraża dobru jednostki, rodziny i społeczeństwa. Handel ludźmi
(dziećmi) jest transakcją przenoszącą własność człowieka, jako przedmiotu
(towaru) połączonym z przeznaczeniem go celom sprzecznym z ludzką
podmiotowością, szkodliwym dla człowieka. Problematyka handlu ludźmi
jest jednym z najważniejszych - obok terroryzmu lub narkotyków –
czynnikiem mającym destabilizujący wpływ na poziom powszechnego, a w
tym i europejskiego bezpieczeństwa. Dlatego też nie można się dziwić, że
wiele organizacji międzynarodowych i poszczególnych krajów
dynamicznie angażuje się w dyskusję nad sposobami przeciwdziałania i
zwalczania tego bardzo niebezpiecznego zjawiska. Jedną z tych organizacji
jest również Unia Europejska, stanowiąca forum dyskusji o różnych
przejawach walki z szeroko rozumianą przestępczością zorganizowaną, w
tym z handlem i przemytem ludzi.
Polska z uwagi na swoje położenie geopolityczne jest krajem
tranzytowym, ale także krajem docelowym dla ofiar handlu ludźmi. Polska
to obszar przerzutu kobiet zmuszanych do prostytucji zza wschodniej
granicy na terytorium Unii Europejskiej. Trudno jest określić skalę
zjawiska handlu ludźmi, ponieważ tylko nieliczni decydują się powiadomić
o przestępstwie organy ścigania. Większość wstydzi się opowiedzieć o
tym, co przeżyli i czego doświadczyli wyjeżdżając do pracy. Statystyki
pozostają dość niejasne ze względu na tajny charakter przestępczości tego
rodzaju oraz brak danych porównawczych.
W zapobieganiu procederu handlu ludźmi istotne znaczenie mają
działania profilaktyczne, których celem jest uświadomienie osobom
wyjeżdżającym do pracy za granicę, z jakimi zagrożeniami mogą się
spotkać. Zwalczanie handlu ludźmi w sposób efektywny jest możliwe tylko
dzięki stałej i bezpośredniej kooperacji Policji, Prokuratury, Straży
Granicznej i organizacji pozarządowych ze wszystkich państw, na terenie,
których wykonywany jest proceder handlu ludźmi3.
W ostatnich latach terroryzm stał się jednym z największych
zagrożeń współczesnego świata. Obecny terroryzm rodzi strach wśród
ludzi na całym świecie, ponieważ zamachy terrorystyczne przeradzają się
w coraz bardziej spektakularne i dotykają coraz większą ilość państw.
3

Handel Ludźmi w Polsce. Materiały do raportu 2009, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2009, s. 2.
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Wobec tego nawet kraje, w których nie było jeszcze przypadku ataku
terrorystów na ewolucję tego zjawiska patrzą z wielkim strachem.
Terroryzm może zachwiać równowagę zaprowadzoną w formie rządów,
zabijać niewinnych ludzi. Organizacje terrorystyczne działają głównie z
ukrycia starając się utrzymać w napięciu całe rzesze ludzi.
Terroryzm narodził się, trwa i będzie istniał, możemy jednak
wpłynąć znacząco na jego rozwój. Organizacje terrorystyczne są silne i
działają w ukryciu.
Terroryzm jest zjawiskiem bardzo dynamicznie rozwijającym się,
więc aby mu przeciwdziałać z pożądanym skutkiem konieczna jest
zdolność do szybkiego działania oraz tworzenia coraz to nowych i bardziej
dokładnych dokumentów. Takie cechy musi posiadać każde państwo oraz
każda instytucja międzynarodowa, jeśli chce być skuteczna w swojej walce
przeciwko terroryzmowi. Dzisiejszy terroryzm uległ procesowi
globalizacji, aby zwalczyć tę formę przemocy konieczna jest
ogólnoświatowa współpraca. W ramach współpracy wielostronnej dużo
uwagi poświęcono rozwojowi norm prawa międzynarodowego
odnoszącego się do terroryzmu międzynarodowego4.
Koncepcja poprawy bezpieczeństwa przepływu osób i towarów na
wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej
Wyniki badań ankietowych
Badaniami objęto 150 respondentów, wśród których znaleźli się
zarówno funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Celno - Skarbowej, jak
i podróżujący przekraczający granicę Unii Europejskiej na przejściu
granicznym w Hrebennem.
W załączniku przedstawiona została ankieta skierowana do
respondentów. Składała się z kilku części. Każda z części dotyczyła innej
służby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo na wschodniej granicy Unii
Europejskiej (Straży Granicznej, Służby Celno - Skarbowej, Inspekcji
Handlowej, Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Transportu
Drogowego). Znalazły się w niej zatem pytania o niebezpieczeństwa
związane z transportem osób i towarów, z zagrożeniem nielegalną
migracją, z zagrożeniem przemytem, o skali tegoż przemytu, a także o
4

T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008, s. 14.
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organizacji poszczególnych służb i inspekcji, o szkolenia pracowników
oraz o metody i formy pracy wyżej wymienionych służb i inspekcji.
Pierwsza część ankiety dotyczyła funkcjonowaniu Straży
Granicznej. Ankietowanych poproszono o wskazanie zagrożeń, z którymi
można zetknąć się na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Odpowiedzi
na to pytanie prezentuje tabela 1.
Tabela1. Niebezpieczeństwa, z którymi można zetknąć się na wschodniej
granicy UE
Lp. Odpowiedzi
Liczba odp.
%
1.
Przestępstwa zorganizowane 31
21
2.
Przemyt
150
100
3.
Nielegalna migracja
136
91
4.
Terroryzm
67
45
5.
Handel ludźmi
16
11
6.
Przenoszenie chorób
3
2
7.
Narkotyki
27
18
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet
Wszyscy respondenci zgodnie stwierdzili, że na wschodniej
granicy Unii Europejskiej najczęściej można zetknąć się z przemytem.
Znaczny odsetek ankietowanych uważa, że poważnym problemem
zagrażającym bezpieczeństwu państwa polskiego jak i całej Unii
Europejskiej jest nielegalna migracja (91%) oraz terroryzm (45%). 21%
badanych twierdzi, że przestępstwa zorganizowane, działalność grup
przestępczych to zagrożenie, z którym należy się liczyć. Poważnym
problemem i zarazem niebezpieczeństwem transgranicznym są narkotyki,
które trafiają na polski rynek, tak uważa 18% ankietowanych. Respondenci
wskazali również na handel ludźmi (11%) oraz przenoszenie chorób
zakaźnych (2%).
W dalszej części ankiety respondentom zadano pytanie o to, w
jakim stopniu można określić nielegalną migrację z państw Europy
Wschodniej do UE. Odpowiedzi prezentuje tabela 2.
Tabela 2. Skala nielegalnej migracji
Lp. Odpowiedzi
Liczba odp.
%
1.
mała
36
24
2.
średnia
12
8
3.
duża
92
61
4.
nie mam zdania
10
7
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet
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Zdecydowana większość ankietowanych (61%) twierdzi, że
nielegalna migracja jest bardzo częstym zjawiskiem na wschodniej granicy
Unii Europejskiej, 24% myśli zupełnie inaczej, 8% uważa, że skala
nielegalnej migracji jest średnia. Natomiast 7% respondentów nie ma
zdania na ten temat.
Nielegalni migranci, aby osiągnąć swój cel – osiedlić się w
wybranym przez siebie państwie Europy Zachodniej stosują różnorodne
metody. Ankietowanych zapytano o to, jakie metody i środki najczęściej
stosują nielegalni migranci, aby przekroczyć granicę UE. Odpowiedzi
przedstawia tabela 3.
Tabela 3. Metody i środki stosowane przez nielegalnych migrantów
Lp. Odpowiedzi
Liczba odp.
%
1.
nieprawdziwe małżeństwa z 36
24
obywatelami RP
2.
nadużywanie wjazdu na 123
82
teren Polski pod pretekstem
podejmowania nauki, pracy
itp.
3.
fałszowanie stempli kontroli 17
11
granicznej
w
celu
potwierdzenia
legalności
okresu pobytu na terytorium
UE
4.
przedstawianie
w
celu 13
9
legalizacji
pobytu
dokumentów fałszywych lub
cudzych
oryginalnych,
wydanych
przez
inne
państwa UE
5.
wykorzystywanie metody na 5
3
podobieństwo, przekraczanie
granicy
na
podstawie
fałszywych dokumentów
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet
Większość ankietowanych (82%) twierdzi, że nielegalni migranci w
celu przedostania się na terytorium Unii Europejskiej podejmują naukę lub
pracę w krajach UE, 24% respondentów uważa, że sposobem przedostania
się do państw UE jest zawieranie nieprawdziwych małżeństw z
obywatelami np. Rzeczypospolitej Polskiej. Znikomy odsetek badanych
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(11%) podaje za sposób przedostania się do Polski – fałszowanie stempli
kontroli granicznej w celu potwierdzenia legalności okresu pobytu na
terytorium UE, a 9% respondentów mówi o przedstawianiu w celu
legalizacji pobytu dokumentów fałszywych lub cudzych oryginalnych
wydanych przez inne państwa UE. Tylko 3% ankietowanych twierdzi, że
nielegalni migranci wykorzystują metodę na podobieństwo, czyli
przekraczanie granicy na podstawie fałszywych dokumentów.
Ankietowanym zadano również pytanie o organizację Straży
Granicznej, o to czy według nich organizacja ta jest odpowiednia w
odniesieniu do zagrożenia bezpieczeństwa. Odpowiedzi zawarte są w tabeli
4.
Tabela 4. Czy organizacja SG jest odpowiednia w odniesieniu do
zagrożenia bezpieczeństwa?
Lp. Odpowiedzi
Liczba odp.
%
1.
tak
64
43
2.
Nie
72
48
3.
nie wiem
14
9
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet
Odpowiedzi na to pytanie są podzielone. Według 48% badanych
organizacja Straży Granicznej w odniesieniu do zagrożenia bezpieczeństwa
jest nieodpowiednia, należałoby ją zmienić. Natomiast 43% ankietowanych
uważa, że organizacja SG jest bardzo dobra, odpowiednia w odniesieniu do
zagrożenia bezpieczeństwa, nie trzeba jej zmieniać. Tylko 9%
respondentów nie ma zdania na ten temat.
Kolejne pytanie dotyczyło szkoleń funkcjonariuszy SG, ankietowani
wypowiadali się na temat, czy funkcjonariusze Straży Granicznej (na
każdym szczeblu) są odpowiednio przeszkoleni (jeżeli chodzi o
przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa). Odpowiedzi na to pytanie
prezentuje tabela 5.
Tabela 5. Czy funkcjonariusze SG są odpowiednio przeszkoleni?
Lp. Odpowiedzi
Liczba odp.
%
1.
tak
46
31
2.
Nie
84
56
3.
nie wiem
20
13
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet
Zdecydowana większość respondentów (56%) uważa, że
funkcjonariusze Straży Granicznej na każdym szczeblu nie są odpowiednio
przeszkoleni,
jeżeli
chodzi
o
przeciwdziałanie
zagrożeniom
bezpieczeństwa. Jedna trzecia badanych (31%) twierdzi natomiast, że
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funkcjonariusze SG przeszli odpowiednie szkolenia, kursy, podnoszą na
bieżąco swoje kwalifikacje i są odpowiednio przeszkoleni, aby
przeciwdziałać zagrożeniom bezpieczeństwa na wschodniej granicy UE.
Tylko 13% ankietowanych nie ma zdania na ten temat.
Kolejna część ankiety poświęcona była zadaniom i organizacji
Służby Celnej. Ankietowanym zadano pytanie czy znane im jest zjawisko
przemytu na wschodniej granicy Unii Europejskiej. 100% badanych
odpowiedziało twierdząco. Zasadne było zadać respondentom pytanie o to,
z jakim rodzajem przemytu najczęściej się spotykają. Odpowiedzi
przedstawia tabela 6.
Tabela 6. Rodzaj przemytu, z jakim spotykają się ankietowani
Lp. Odpowiedzi
Liczba odp.
%
1.
papierosy
148
99
2.
Alkohol
135
90
3.
samochody
47
31
4.
narkotyki
39
26
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet
Prawie wszyscy respondenci stwierdzili jednoznacznie, ze
najczęściej przemycanymi towarami są papierosy (99%) i alkohol (90%).
Bardzo często według badanych podróżujący przemycają samochody
(31%) oraz zdarza się przemyt narkotyków (tak uważa 26% badanych).
Respondenci zostali również poproszeni o ocenę bezpieczeństwa UE
ze strony przestępczości przemytniczej. Odpowiedzi na to pytanie
przedstawia poniższa tabela.
Tabela 7. Ocena bezpieczeństwa UE ze strony przestępczości
przemytniczej
Lp. Odpowiedzi
Liczba odp.
%
1.
Małe
10
7
2.
Średnie
45
30
3.
Duże
89
59
4.
nie wiem
6
4
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet
Większość ankietowanych (59%) uważa, że bezpieczeństwo UE ze
strony przestępczości przemytniczej jest zdecydowanie zagrożone.
Respondenci określili je, jako duże. Jedna trzecia ankietowanych (30%)
twierdzi, że bezpieczeństwo UE jest średnie. Tylko 7% badanych uważa, że
ze strony przestępczości przemytniczej nie grozi UE zagrożenie
bezpieczeństwa. Natomiast 4% respondentów nie ma zdania na ten temat.
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Częstym towarem przemycanym przez wschodnią granicę Unii
Europejskiej według ankietowanych są samochody. Badani mieli za
zadanie ocenić skalę przemytu samochodów pochodzących z kradzieży na
terenie
Europy
Zachodniej
i Polski, dokonywanych przez wyspecjalizowane międzynarodowe grupy
przestępcze, a także samochodów zgłoszonych, jako utracone, do krajów
byłego Związku Radzieckiego. Ocenę skali przemytu samochodów
przedstawia tabela 8.
Tabela 8. Ocena skali przemytu samochodów przez wschodnią granice UE
Lp. Odpowiedzi
Liczba odp.
%
1.
Znikoma
6
4
2.
Średnia
26
17
3.
Duża
47
31
4.
nie mam zdania
71
48
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet
Prawie połowa ankietowanych (48%) nie ma zdania na temat skali
przemytu samochodów przez wschodnią granicę UE. Jedna trzecia
respondentów (31%) uważa, że skala ta jest duża, 17% twierdzi, że średnia,
a dla 4% badanych jest ona znikoma. Prawie połowa ankietowanych (48%)
nie ma zdania na temat skali przemytu samochodów przez wschodnią
granicę UE.
Istotnym problemem są kary stosowane za przemyt towarów i osób.
Ankietowanym zadano pytanie, czy według nich zwiększenie świadomości
kar za przemyt pozwoli zminimalizować to zjawisko. Odpowiedzi
respondentów przedstawia tabela 9.
Tabela 9. Czy zwiększenie świadomości kar za przemyt towarów i osób
pozwoli zminimalizować zjawisko?
Lp. Odpowiedzi
Liczba odp.
%
1.
Tak
84
56
2.
Nie
26
17
3.
nie wiem
40
27
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet
Ponad połowa ankietowanych (56%) twierdzi, że zwiększenie
świadomości kar za przemyt towarów i osób pozwoli zminimalizować to
zjawisko, 17% badanych uważa, że to nie przyniesie oczekiwanych
efektów, natomiast aż 27% respondentów nie ma zdani na ten temat.
Ankietowani wypowiedzieli również swoje zdania na temat zwiększenia
kar za przemyt. Ich opinię na ten temat przedstawi tabela 10.
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Tabela 10. Czy kary za przemyt nielegalnych towarów powinny być
zwiększone?
Lp. Odpowiedzi
Liczba odp.
%
1.
Tak
47
31
2.
Nie
94
63
3.
nie wiem
9
6
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet
O ile należy zwiększyć świadomość kar stosowanych za przemyt, to
samych kar nie należy zmieniać, tak twierdzi aż 63% badanych. Te kary,
które obowiązują są według ankietowanych wystarczające. Tylko 31%
respondentów uważa inaczej, że kary za przemyt są zbyt niskie. Znikoma
część ankietowanych (6%) nie zdania na ten temat.
Respondentom zadano pytanie o organizację Służby Celno Skarbowej, czy jest ona odpowiednia w odniesieniu do zagrożenia
bezpieczeństwa. Odpowiedzi przedstawia tabela 11.
Tabela 11. Czy organizacja Służby Celno - Skarbowej jest odpowiednia w
odniesieniu do zagrożenia bezpieczeństwa?
Lp. Odpowiedzi
Liczba odp.
%
1.
Tak
58
39
2.
Nie
82
55
3.
nie wiem
10
6
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet
Ponad połowa ankietowanych (55%) twierdzi, że należy zmienić
organizację Służby Celnej, aby lepiej dbałą o bezpieczeństwo wschodniej
granicy Unii Europejskiej. 39% badanych uważa, że nie należy
wprowadzać żadnych zmian organizacyjnych w Służbie Celnej, a 6%
respondentów nie ma zdania na ten temat.
Ankietowanym zadano również pytanie o szkolenia funkcjonariuszy
Służby Celnej, czy uważają, że szkolenia te są wystarczające, jeżeli chodzi
o zapewnienie bezpieczeństwa na wschodniej granicy UE. Odpowiedzi
respondentów przedstawia tabela 12.
Tabela 12. Czy funkcjonariusze SC są odpowiednio przeszkoleni?
Lp. Odpowiedzi
Liczba odp.
%
1.
Tak
56
37
2.
Nie
79
53
3.
nie wiem
15
10
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet
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Ponad połowa badanych (53%) uważa, że funkcjonariusze Służby
Celnej powinni przejść dodatkowe szkolenia, aby lepiej dbać o
bezpieczeństwo na wschodniej granicy UE, 37% respondentów twierdzi, że
funkcjonariusze są dobrze przeszkoleni, a 10% ankietowanych nie ma
zdania na ten temat.
Kolejne części ankiety dotyczą innych służb i inspekcji
odpowiedzialnych z bezpieczeństwo transgraniczne. Pytania dotyczą
bezpieczeństwa przejść granicznych przy wschodniej granicy UE,
organizacji Inspekcji Handlowej, Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
oraz Inspekcji Transportu Drogowego, a także wyszkolenia
funkcjonariuszy powyższych inspekcji. Respondenci mieli okazję
wypowiedzieć się również na temat metod i form stosowanych przez wyżej
wymienione inspekcje w odniesieniu do zapewnienia bezpieczeństwa na
wschodniej granicy UE.
Ankietowanym zadano pytanie o zabezpieczenie przejść granicznych
przy wschodniej granicy Unii Europejskiej. Odpowiedzi przedstawia tabela
13.
Tabela 13. Czy przejścia graniczne przy wschodniej granicy UE są dobrze
zabezpieczone?
Lp. Odpowiedzi
Liczba odp.
%
1.
Tak
69
46
2.
Nie
78
52
3.
nie wiem
3
2
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet
Ponad połowa ankietowanych (52%) twierdzi, że przejścia graniczne
przy wschodniej granicy Unii Europejskiej nie są wystarczająco dobrze
zabezpieczone. Nieco mniej badanych (46%) uważa, że są one dobrze
zabezpieczone, a tylko 2% respondentów nie potrafi wyrazić opinii na ten
temat.
Ankietowanym zadano pytanie o organizację inspekcji
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na wschodniej granicy UE.
Odpowiedzi respondentów przedstawia tabela 14.
Tabela 14. Czy organizacja poszczególnych inspekcji jest odpowiednia
w odniesieniu do zagrożenia bezpieczeństwa?
Inspekcje
Odpowiedzi
tak
nie
nie wiem
l. odp. %
l. odp. %
l. odp. %
Inspekcja Handlowa
90
60
15
10
45
30
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64
5
3
49
33
Inspekcja
96
Weterynaryjna
Państwowa Inspekcja 61
41
24
16
65
43
Sanitarna
Państwowa Inspekcja 78
52
50
33
22
15
Ochrony
Roślin
i
Nasiennictwa
Inspekcja Transportu 71
47
37
25
42
28
Drogowego
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet
W większości przypadków ankietowani uważają, że inspekcje
odpowiedzialne za bezpieczeństwo transgraniczne są dobrze
zorganizowane, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie zagrożeniom
bezpieczeństwa. Tak twierdzi 64% badanych w odniesieniu do Inspekcji
Weterynaryjnej, 60% - jeżeli chodzi o Inspekcję Handlową, 52% - o
Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 47% o Inspekcję Transportu Drogowego i 41% - jeżeli chodzi o Państwową
Inspekcję Sanitarną.
Najgorzej zorganizowaną inspekcją według ankietowanych jest
Państwowa Inspekcja Sanitarna. Aż 65% badanych uważa, że Inspekcja
Sanitarna, tzw. Sanepid, wymaga zmian organizacyjnych.
Duży odsetek respondentów nie ma zdania na temat organizacji
poszczególnych służb, nie wie, czy inspekcje te potrzebują zmian
organizacyjnych.
Ważnym aspektem działalności inspekcji odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo
transgraniczne
jest
odpowiednie
wyszkolenie
pracowników i funkcjonariuszy, na każdym szczeblu, jeżeli chodzi
przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa. Opinię respondentów na
ten temat przedstawia tabela 15.
Tabela 15. Czy funkcjonariusze są odpowiednio przeszkoleni?
Inspekcje
Odpowiedzi
tak
nie
nie wiem
l. odp. %
l. odp. %
l. odp. %
Inspekcja Handlowa
46
31
87
58
17
11
Inspekcja
51
34
79
53
20
13
Weterynaryjna
Państwowa Inspekcja 74
49
69
46
7
5
Sanitarna
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16
101
67
25
Państwowa Inspekcja 24
Ochrony
Roślin
i
Nasiennictwa
Inspekcja Transportu 31
21
98
65
21
Drogowego
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet
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Zdecydowana większość badanych twierdzi, że funkcjonariusze
wszystkich inspekcji potrzebują odpowiednich szkoleń, aby lepiej i
skuteczniej dbać o bezpieczeństwo na wschodniej granicy Unii
Europejskiej. Najwięcej szkoleń według ankietowanych potrzebuje
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (tak twierdzi 67%
ankietowanych), najmniej szkoleń potrzebne są funkcjonariuszom
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa na granicy UE są metody i
formy pracy stosowane przez inspekcje. O skuteczność tych metod
zapytano ankietowanych i ukazuje je tabela 16.
Tabela 16. Czy metody i formy pracy stosowane przez inspekcje są
skuteczne?
Inspekcje
Odpowiedzi
tak
nie
nie wiem
l. odp. %
l. odp. %
l. odp. %
Inspekcja Handlowa
89
59
50
33
11
8
Inspekcja
70
47
42
28
38
25
Weterynaryjna
Państwowa Inspekcja 113
75
31
21
6
4
Sanitarna
Państwowa Inspekcja 114
76
29
20
7
4
Ochrony
Roślin
i
Nasiennictwa
Inspekcja Transportu 99
66
26
17
25
17
Drogowego
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet
W większości respondenci uważają, że metody i formy pracy
stosowane przez inspekcje odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa
na wschodniej granicy UE są skuteczne. Najbardziej skuteczne metody
pracy według 76% ankietowanych stosuje Państwowa Inspekcja Ochrony
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Roślin i Nasiennictwa oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna (75%). Równie
skuteczne i efektywne metody pracy stosuje Inspekcja Transportu
Drogowego (tak twierdzi 66% respondentów). Dla 59% ankietowanych
Inspekcja Handlowa stosuje odpowiednie i skuteczne metody pracy, a dla
47% respondentów - Inspekcja Weterynaryjna.
Działalność poszczególnych służb, straży czy inspekcji, które mają
wpływ na bezpieczeństwo na wschodniej granicy UE jest bardzo ważna,
ale równie istotna jest wzajemna współpraca między tymi jednostkami.
Ankietowani poddali ocenie tę współpracę, wnioski przedstawia tabela 17.
Tabela17. Ocena współpracy jednostek na wschodniej granicy UE
Lp. Odpowiedzi
Liczba odp.
%
1.
bardzo dobra
17
11
2.
Średnia
69
46
3.
Znikoma
54
36
4.
brak współpracy
10
7
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet
Prawie połowa ankietowanych uważa, że współpraca pomiędzy
Strażą Graniczną, Służbą Celną i innymi inspekcjami odpowiedzialnymi za
bezpieczeństwo na wschodniej granicy UE jest średnia, za bardzo dobrą
uważa ją tylko 11% respondentów, 36% ankietowanych uważa ją za
znikomą, a 7% badanych twierdzi wręcz, że taka współpraca nie istnieje.
Ważnym elementem służącym poprawie bezpieczeństwa na
wschodniej granicy UE jest organizacja pracy na przejściach granicznych.
Zapytano ankietowanych, co oni sądzą na ten temat, czy organizacja pracy
na przejściach granicznych na wschodniej granicy UE jest odpowiednia,
czy wymaga zmian. Odpowiedzi zawiera poniższa tabela.
Tabela18. Czy organizacja pracy na przejściach granicznych jest
odpowiednia?
Lp. Odpowiedzi
Liczba odp.
%
1.
Tak
38
25
2.
Nie
102
68
3.
nie mam zdania
10
7
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet
Ankietowani byli zgodni w swojej opinii na powyższy temat, 68%
respondentów twierdzi, że organizacja pracy na przejściach granicznych na
wschodniej granicy Unii Europejskiej jest nieodpowiednia, wymaga
gruntownych zmian. Tylko 25% twierdzi inaczej, że nie należy zmieniać
organizacji pracy na tych przejściach granicznych, a 7% badanych nie ma
zdania na ten temat.
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Po przeanalizowaniu wyników ankiet nasuwają się poniższe
wnioski:
 Największym zagrożeniem bezpieczeństwa na wschodniej granicy
Unii Europejskiej jest przemyt (tak uważa 100% badanych) oraz
nielegalna migracja (91%),
 Skala nielegalnej migracji według 61% ankietowanych jest duża,
 Nielegalni migranci stosują różnorodne metody i środki, aby
przekroczyć granice UE. Według ankietowanych najczęstszym
sposobem przekroczenia granicy jest nadużywanie wjazdu na teren
Rzeczypospolitej Polskiej pod pretekstem podejmowania nauki czy
pracy,
 Według 48% ankietowanych organizacja Straży Granicznej jest
nieodpowiednia
w odniesieniu do zagrożeń bezpieczeństwa,
 Funkcjonariusze Straży Granicznej według 56% badanych nie są
odpowiednio przeszkoleni, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie
zagrożeniom bezpieczeństwa,
 Na wschodniej granicy UE bardzo dobrze znane jest zjawisko
przemytu. Najczęściej przemycanymi towarami są papierosy i
alkohol,
 Ankietowani w 59% uznali, że bezpieczeństwo UE ze strony
przestępczości przemytniczej jest zagrożone,
 Jedna trzecia badanych (31%) uważa, że skala przemytu
samochodów przez wschodnią granicę UE jest duża,
 Ponad połowa ankietowanych (56%) uważa, ze zwiększenie
świadomości kar za przemyt towarów i osób pozwoli
zminimalizować to zjawisko. Jednocześnie 63% jest zdania, aby
nie zwiększać kar za przemyt. Te, które są stosowane są
wystarczające,
 Ponad połowa ankietowanych (55%) uważa, ze należy wprowadzić
zmiany
w organizacji Służby Celnej, aby zwiększyć bezpieczeństwo na
wschodniej granicy UE,
 Większość badanych uważa, że należy przeszkolić funkcjonariuszy
SC, aby mogli lepiej dbać o bezpieczeństwo wschodniej granicy
UE,
 Przejścia graniczne przy wschodniej granicy UE nie są zbyt dobrze
zabezpieczone,
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Najlepiej zorganizowana jest Inspekcja Weterynaryjna (64%
badanych), najgorzej – Państwowa Inspekcja Sanitarna (65%).
Według ankietowanych wszystkie inspekcje wymagają zmian
organizacyjnych, które pomogą lepiej dbać o bezpieczeństwo
transgraniczne,
 Funkcjonariusze wszystkich inspekcji według ankietowanych
potrzebują odpowiednich szkoleń, aby skuteczniej dbać o
bezpieczeństwo granicy,
 Ankietowani pozytywnie wypowiedzieli się o metodach i formach
pracy poszczególnych inspekcji. Dla większości są one skuteczne,
 Prawie połowa ankietowanych uważa, że Straż Graniczna, Służba
Celna
i pozostałe inspekcje współpracują ze sobą w miarę swoich
możliwości,
 Według 68% ankietowanych organizacja przejść granicznych
wymaga gruntownych zmian.
Wprowadzenie zmian na wschodniej granicy Unii Europejskiej
jest, zatem niezbędne. Zmiany należy wprowadzić w większości dziedzin
funkcjonowania jednostek odpowiedzialnych z bezpieczeństwo na
wschodniej granicy UE. Ważne jest wprowadzenie zmian organizacyjnych
oraz formalno-prawnych.


Zmiany organizacyjne
Z powyższych badań wynika, że zmiany organizacyjne na
wschodniej granicy Unii Europejskiej są niezbędne. Powinny dotyczyć
zarówno samego ruchu granicznego, infrastruktury technicznej, jak i samej
organizacji poszczególnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
transgraniczne.
Wszystkie
przejścia
graniczne
Lubelszczyzny
charakteryzuje dość słabe wyposażenie w infrastrukturę celną
i kontrolną (sanitarną, weterynaryjną itp.), które w znaczny sposób odbiega
od standardów UE. Również drogi dojazdowe do przejść prowadzą na ogół
dawnymi wąskimi drogami lokalnymi, nieprzystosowanymi do
dynamicznego ruchu, szczególnie ciężkiego transportu kołowego, co
przyłożyło się do ich prędkiego zniszczenia. Zdecydowanie w zbyt małym
stopniu wykorzystywane są przejścia kolejowe zarówno w ruchu
towarowym,
jak
i
pasażerskim.
Większość
błędów
w funkcjonowaniu, w szczególności drogowych przejść granicznych,
wynika
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z szybkiego tempa ich organizacji. Na ogół tworzono je, jako doraźne, o
ustalonym dobowym czasie pracy, przeznaczone jedynie dla obsługi ruchu
obywateli sąsiadujących państw.
Dla lokalnego i tzw. małego ruchu granicznego ważne znaczenie
mają przeważnie drogi regionalne i lokalne. We wszystkich wschodnich
województwach zagęszczenie sieci dróg jest niższe niż przeciętnie w
Polsce, jak również niższa niż średnio w kraju jest tutaj gęstość linii
kolejowych. Ilość znajdujących się na granicy wschodniej przejść i
zdolności odpraw celnych nie odpowiadają rozmiarom ruchu granicznego,
co przedłuża czas oczekiwania samochodów osobowych i ciężarowych.
Poza tym przejścia charakteryzują się słabą dostępnością wynikającą
przede wszystkim z niewydolności układu transportowego, jak również
słabej koherencji i niskiej użyteczności sieci transportowej. Wszystkie te
czynniki ograniczają dostępność obszarów przygranicznych, co
problematyzuje współpracę, szczególnie na poziomie regionalnym i
lokalnym.
Istotną zmianą organizacyjną byłoby uporządkowanie procedury
przekraczania granicy, zlikwidowania kolejek lub co najmniej
umożliwienie ich omijania osobom podróżującym np w celach służbowych,
czy też tranzytem. Na przejściach granicznych pomimo dużej liczby
pojazdów czekających na kontrolę mają miejsce tzw. „martwe okresy”,
kiedy to ani Straż Graniczna ani Służba Celna nie prowadzi żadnych
odpraw. Wynika to najprawdopodobniej ze złej organizacji pracy, bądź z
niedostatecznej ilości zatrudnionych funkcjonariuszy. Zwiększenie liczby
funkcjonariuszy oraz zmiana organizacji pracy (dostosowywanie
organizacji pracy funkcjonariuszy do większego ruchu granicznego w
okresie weekendów oraz świąt państwowych i religijnych) zniwelowałoby
powyższy problem.
Aby sprawniej i szybciej można przekraczać granicę, zwiększyć
przepustowość przejść granicznych, zapewnić godne warunki
podróżującym, stworzyć większy komfort pracy funkcjonariuszy służb
granicznych należy rozbudować i zmodernizować przejścia graniczne.
Wiąże się to ze stworzeniem nowych pasów i stanowisk odpraw
granicznych i celnych, jak również rozbudową infrastruktury sanitarnej,
czy też poczekalni dla podróżujących. Wyeliminowanie przestojów,
zapewnienie odpraw równocześnie na wszystkich pasach – to ważne
zagadnienia warte naprawy. Precyzyjna kontrola celna prawie wszystkich
podróżnych zabiera bardzo dużo czasu. Powinno się zbadać przyczyny
przestojów (sytuacji, w których zewnętrzny obserwator przez długi czas nie
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widzi żadnej obsługi na ani jednym pasie odpraw) oraz wprowadzić
stosowne zmiany organizacyjne, które pozwoliłyby je choćby w części
pousuwać. Normą powinna być sytuacja, w której niezależnie od sytuacji,
wszystkie pasy odpraw są obsługiwane przez funkcjonariuszy służb
granicznych. Zarządzanie pracą służb powinno uwzględniać odpowiednią
liczbę pracowników na każdy pas odprawy, czyli np. jeden funkcjonariusz
Straży Granicznej i dwóch Służby Celnej.
Istotną sprawą w celu zniwelowania kolejek na granicy, szybszej
i dokładniejszej obsługi podróżnych według mnie jest system nagradzani
funkcjonariuszy lub kierowników zmiany za sprawną odprawę. Byłoby to
zdecydowanie efektowną metodą likwidacji przestojów w pracy. Ale
przede wszystkim niezbędne jest opracowanie oraz wdrożenie obszernych
wytycznych usprawniających odprawę graniczną.
Bardzo istotna jest także zmiana organizacji ruchu za szlabanem,
już na samym terenie przejścia granicznego. Zasadne jest także utworzenie
większej ilości tzw. „zielonych pasów”, przeznaczonych dla osób, które nie
mają towarów do oclenia. Pasy takie powinny funkcjonować zarówno po
stronie polskiej, jak i ukraińskiej. Zmiana „zielonych pasów” (działających
tylko po polskiej stronie) w „zielone korytarze” (działające po obu stronach
przejść granicznych) dla podróżujących w celach niehandlowych ma
bardzo istotne znaczenie. Zielony pas usprawnia przekraczanie granicy
przez osoby, które nie przewożą żadnych towarów podlegających ocleniu.
Jego właściwe funkcjonowanie ma wyjątkowe znaczenie w przypadku
granicy polsko-ukraińskiej, którą przekraczają przede wszystkim osoby
zajmujące się drobnym handlem, mieszkańcy obszarów przygranicznych.
Osoby te poddaje się gruntownej kontroli celnej, która zajmuje dużo czasu i
powoduje kolejki. Jednakże wyznaczone na niektórych przejściach
granicznych zielone pasy są zorganizowane w taki sposób, że nie pozwalają
na ominięcie tych kolejek (nie ma np. dróg dojazdowych do tych pasów,
podróżujący muszą czekać w kilometrowych kolejkach, żeby znaleźć się na
takim pasie) i dlatego ich znaczenie dla uproszczenia odprawy jest
poślednie.
Po stronie polskiej należy poprawić system informacji o
możliwości korzystania z zielonego pasa. Niezbędne są widzialne tablice
informacyjne, które dotyczą pasa oraz wyraziście oznaczony i umożliwiony
dojazd do niego. Poza tym praca funkcjonariuszy na przejściu i ruch
pojazdów muszą być zaplanowane w sposób umożliwiający nie tylko łatwy
dostęp do zielonego pasa, ale także trwałą obsługę pojazdów
korzystających z niego. Nieodzowne jest sfinalizowanie dyskusji z Ukrainą
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o zapewnieniu dostępu do zielonego pasa znajdującego się po stronie
polskiej, a w końcu – wytyczenie go także po stronie ukraińskiej. Powinno
dążyć się do tego, aby zielone korytarze działały na wszystkich przejściach.
Korzystną zmianą byłoby monitorowanie na bieżąco przejść
granicznych, tak jak to uczyniła Służba Celna w Przemyślu, gdzie przez
kamery internetowe można obejrzeć długość kolejki po obu stronach
granicy. Równocześnie podróżni powinni być informowani o całościowym
czasie oczekiwania na granicy.
Istotnym aspektem sprawnej i bezpiecznej współpracy
transgranicznej jest także turystyka pomiędzy państwami sąsiadującymi.
Pogranicze polsko-ukraińskie posiada cenne zasoby przyrodnicze (liczne
gatunki rzadkich roślin i zwierząt, szczególnie ptactwa), zwłaszcza na
terenach, które należą obecnie do obszarów chronionych. Są to:
 Polesie Zachodnie, w skład którego wchodzą Pojezierze ŁęczyckoWłodawskie po stronie polskiej i Pojezierze Szackie po stronie
ukraińskiej. Jest to region bardzo interesujący turystycznie, z
wyjątkowymi krajobrazami i ponad setką jezior,
 Roztocze obejmujące obszar od Janowa Lubelskiego po Lwów,
z ciekawostkami przyrodniczymi, takimi jak Kamienny Las
rozciągający się między Lubyczą Królewską a Rawą Ruską;
 Beskidy Wschodnie, w skład których wchodzą m.in. Bieszczadzki
Park Narodowy po stronie polskiej i Nadsański Regionalny Park
Krajobrazowy po stronie ukraińskiej.
Dla zapewnienia sprawniejszego odprawiania podróżujących tylko
w celach turystycznych należałoby zwiększyć np. liczbę mostów
pontonowych na Bugu oraz otworzyć granicę dla rowerzystów i pieszych.
Istotnym problemem, który blokuje działania zmierzające do
zwiększenia bezpieczeństwa na wschodniej granicy Unii Europejskiej jest
brak funduszy na nowoczesny sprzęt do walki z przestępcami. Sami
ankietowani zauważyli, że przejścia graniczne przy wschodniej granicy UE
nie są zbyt dobrze zabezpieczone. Zwiększeni funduszy pozwoliłoby na
zakup najnowocześniejszego sprzętu, na zatrudnienie dodatkowej ilości
funkcjonariuszy oraz na rozbudowę przejść granicznych i poprawę
infrastruktury.
Aby usprawnić przepływ informacji pomiędzy różnymi służbami i
inspekcjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo całego kraju należy
stworzyć specyficzną, ściśle chronioną bazę danych, w której znalazłyby
się informacje na temat potencjałów, jakimi dysponują poszczególne
formacje specjalne w Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi tu przede
196

wszystkim o sprzęt techniki specjalnej, służący do wykonywania
specyficznych, specjalistycznych czynności. Bieżąca obsługa bazy
i korzystanie z niej w razie potrzeby powinno być domeną etatowej
struktury organizacyjnej, która zapewniałaby całodobową obsługę.
Respondenci zwrócili również uwagę na to, że funkcjonariusze
różnorodnych formacji odpowiedzialnych z bezpieczeństwo transgraniczne
nie są dostatecznie przeszkoleni. Należałoby, zatem zorganizować
odpowiednie szkolenia w różnych obszarach. Szkolenia gwarantują
realizację zadań na najwyższym poziomie. Każdy funkcjonariusz Straży
Granicznej, Służby Celnej czy innej formacji powinien posiadać
podstawowe wiadomości odnoszące się do problematyki zagrożeń
terrorystycznych, ich rozpoznawania i przeciwdziałania im, zagrożeń
nielegalną migracją, przemytem czy też przestępczością zorganizowaną.
Do fundamentalnych kompetencji funkcjonariusza zaliczyć należy
umiejętności właściwego zachowania w razie wystąpienia zdarzeń o
charakterze zagrożenia bezpieczeństwa.
Szkolenie funkcjonariuszy jest bardzo ważne, jednakże
przedsięwzięcia edukacyjne i profilaktyczne na rzecz całego społeczeństwa
są nie mniej istotne. Może to być realizowane między innymi poprzez
wprowadzenie odpowiednich treści dydaktycznych do programów
edukacyjnych realizowanych na wybranych etapach obowiązkowego
nauczania w celu pogłębienia świadomości zagrożeń terrorystycznych oraz
innych; poprzez prowadzenie ćwiczeń angażujących szeroko
społeczeństwo do podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu
właściwych zachowań w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej;
można również wykorzystać media do prowadzenia szeroko pojętej
profilaktyki antyterrorystycznej, a także wykorzystać reklamę. Oceniając
edukację dla bezpieczeństwa w Polsce, można stwierdzić, że osiąga ona
coraz wyższy poziom w zakresie nauczania gimnazjalnego
i ponadgimnazjalnego. Jednakże obecne procesy edukacyjne realizowane
są według różnych programów oraz możliwości. Aby były efektywne,
konieczne jest jedno centralne kierowanie działalnością edukacyjną. W
efekcie
ta
sfera
wymaga
zmian
w układzie strukturalnym oraz organizacyjnym. Efektywność edukacji dla
bezpieczeństwa zależy w głównej mierze od dostosowania jej celów, treści
i organizacji do stale zmieniających się potrzeb w sferze bezpieczeństwa
personalnego i strukturalnego, a także od racjonalnego powiązania
czynnika atrakcyjności tej edukacji z odpowiednim przygotowaniem kadry
dydaktycznej oraz zabezpieczeniem rzeczowo-finansowym.
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Nieobojętna jest również sama świadomość podróżujących,
przekraczających granicę UE o stosowanych karach za przemyt towarów.
Fala przemytu, jaka nawiedziła w ostatnich dziesięciu latach Polskę stała
się realnym zagrożeniem dla niektórych segmentów gospodarki narodowej
takich jak: przemysł tytoniowy, monopolowy, lekki (tekstylny,
obuwniczy), przemysł elektroniczny i inne. Dlatego niezbędne jest
podejmowanie wszelkiego rodzaju inicjatyw, które chociaż w nieznacznym
stopniu mogą przyczynić się do zmniejszenia tego zjawiska. Granica
wschodnia Rzeczypospolitej Polskiej będąca jednocześnie granicą
wschodnią Unii Europejskiej powinna być uszczelniona dla przemytu, a
równocześnie powinna rosnąć sprawność pracy na przejściach granicznych.
Zmiany formalno-prawne
Nie można rozwiązać wszystkich problemów bez rozwiązań
instytucjonalnych. W finansowaniu inwestycji granicznych powinny być
zaangażowane środki finansowe unijne. Obecny sposób wykorzystania
środków unijnych oceniany jest, jako nieefektywny. Potrzebna jest również
współpraca bilateralna międzynarodowa. Bez zaangażowania Ministra
Spraw Zagranicznych nie da się niektórych zagadnień rozwiązać.
Poważnym problemem dla bezpieczeństwa wschodniej granicy
Unii Europejskiej są przestępstwa związane z handlem ludźmi. Polska w
kontekście handlu ludźmi do pracy przymusowej jest w głównej mierze
krajem przejściowym. Najczęściej ofiarami są kobiety. Istnieje wiele
przeszkód w zwalczaniu procederu handlu ludźmi. Należą do nich między
innymi niewystarczająca polityka państwowa skierowana za zapobieganie
handlu ludźmi, niewystarczająca liczba szkoleń dla funkcjonariuszy SG czy
innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na granicy,
nieskuteczna współpraca wewnątrzkrajowa oraz międzynarodowa, brak
odpowiedniej ochrony ofiar oraz brak odpowiedniego ustawodawstwa
karnego.
Aby poprawić sytuację związaną z handlem ludźmi na wschodniej
granicy UE należy według mnie podjąć działania w celu regularnego
podnoszenie kwalifikacji policjantów, funkcjonariuszy SG zajmujących się
zapobieganiem i zwalczaniem handlu ludźmi, zwłaszcza w zakresie
nowych zjawisk związanych z tą przestępczością, wzmocnienia struktur
odpowiedzialnych za zapobieganie
i zwalczanie handlu ludźmi,
szczególnie w zakresie finansowo-logistycznym, unormowania przepisów
karnych w zakresie przymusu do żebractwa.
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Za niezbędne należy uznać również kontynuację działalności
edukacyjnej. Szkolenia nieodzowne sędziom i prokuratorom, policjantom,
funkcjonariuszom Straży Granicznej, Służby Celnej, pracownikom opieki
społecznej, szkolnictwa oraz organizacji pozarządowych, które zajmują się
problematyką handlu ludźmi. Pożądane jest odpowiednie przeszkolenie pod
kątem trafnej identyfikacji osób pokrzywdzonych przestępstwem i
stosownego wdrożenia właściwych mechanizmów. Ważne jest również
kontynuowanie kampanii informacyjnej, przede wszystkim w szkołach, ale
również u urzędach pracy, ponieważ właśnie środowisko osób
bezrobotnych, bez źródła utrzymania jest najbardziej narażone na udział w
tym przestępstwie.
Bardzo trudna jest walka z przemytem na wschodniej granicy UE.
Zajmują się nim przede wszystkim mieszkańcy terenów przygranicznych,
zarówno z polskiej, jak i ukraińskiej strony granicy. Pomimo tego, że
ostatnio Służba Celna zauważa spadek zainteresowania przemytem na
rzecz legalnego handlu przygranicznego, ten pierwszy nieustannie jest
zjawiskiem bardzo powszechnym, o czym świadczą zarazem obserwacje
osób przekraczających granicę, jak również różnorodne materiały prasowe.
Większość osób przekraczających granicę to mieszkańcy miejscowości
przygranicznych, którzy przede wszystkim zajmują się handlem. Dosyć
często jest to bezprawny handel papierosami i alkoholem (tak twierdzą
ankietowani). Jak pokazują obserwacje, działalność przemytnicza nadal
wiąże się ze stosunkowo niewielkim ryzykiem, mimo tego, że Służby
Celne codziennie konfiskują duże ilości papierosów i alkoholu.
Przemycane artykuły bardzo łatwo jest sprzedać, ponieważ różnica cen
towarów akcyzowych pomiędzy Polską a Ukrainą przyczynia się do tego,
że działalność przemytnicza przynosi widoczne zyski, więc wiele osób
miejscowości przygranicznych trudni się tym procederem. Według mnie,
że za mało podejmuje się wspólnych działań służb celnych, granicznych i
policji, które pomogłyby pokaźnie ograniczyć atrakcyjność tej formy
zarobkowania.
Poza tym według respondentów przemyt nie jest traktowany, jako
coś złego, w przygranicznych gminach istnieje przyzwolenie i zrozumienie
dla tego rodzaju działalności, a co za tym idzie nie podejmuje się
jednoznacznych kroków, aby ukrócić ten proceder. Przemytnicy handlują
przewiezionym towarem często tuż przy samym przejściu granicznym, na
pobliskich bazarach np. w Dorohusku, tuż za granicą, czy też w oddalonym
o 22 km Chełmie, gdzie tuż obok oddziału Służby Celnej i agencji celnych
znajduje się giełda, na którym z jednej strony Ukraińcy zaopatrują się
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w towar do wywiezienia z Polski, a z drugiej strony Ukraińcy i Polacy
sprzedają nielegalnie przewieziony towar z Ukrainy (przeważnie papierosy
i wódkę).
Jest to problem bardzo istotny według respondentów. Przemyt jest
dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa zarówno Polski, jak i całej Unii
Europejskiej. Rozwiązanie tego problemu nie jest rzeczą łatwą i prostą.
Utrudnieniem jest korupcja w służbach granicznych krajów sąsiadujących.
W większości tych państw procesy rozkwitu korupcji i zrzeszonych grup
przestępczych zaszły tak daleko, że ciężko jest odróżnić aktywność
państwa od działań mafii. Mafia kontroluje wszystkie ważniejsze części
gospodarki, a państwo nie jest w stanie wywiązać się z realizowania swoich
fundamentalnych funkcji (np. zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom).
Grupy przestępcze są tym silniejsze i efektywniejsze, im mniej wydajne są
organy państwa. Z tego powodu wiele grup przestępczych rozwinęło się w
państwach byłego bloku komunistycznego, gdy te przechodziły okres
zawirowań uwarunkowanych transformacją polityczną i ekonomiczną.
Przemyt powinien nie być opłacalny. Jest to bardzo trudne do
osiągnięcia ze względu na nieobojętną różnicę cen papierosów i alkoholu
po obu stronach granicy. Nieodzowne jest nawiązanie ściślejszej
współpracy między Służbą Celną a policją i władzami gmin
przygranicznych w celu udaremnienia obrotu przemyconymi towarami.
Towar, który pochodzi z przemytu powinien być bezwarunkowo
konfiskowany, natomiast kary pieniężne za przemyt i handel towarami
akcyzowymi pochodzącymi z przemytu powinny być na tyle bolesne, aby
aktywność ta stała się mniej zyskowna i bardziej ryzykowna. Aczkolwiek
ankietowani zauważyli, że kary są dość wysokie i nie należy ich zmieniać.
Nieodzowna jest konsekwentna praca na rzecz zmiany postaw
społecznych wobec przemytu. Powinno się w większym zakresie zadbać o
prowadzenie akcji informacyjnych, które promowałyby inne formy
dorabiania, aniżeli przemyt czy też handel towarami przewiezionymi w
ramach tzw. ulgi celnej. Kampanie te powinny być trwałymi częściami
pracy wszystkich służb i władzy lokalnej, trzeba je również uwzględniać w
budżetach oraz w planowanym zakresie obowiązków. Akcje informacyjne
powinny pokazywać lokalnym grupom społecznym, jakie uszczerbki
ponoszą w dłuższej perspektywie z powodu przemytu, a w ten sposób
przekonywać mieszkańców do zaniechania takich metod dorabiania. W
proces ten można zaangażować organizacje pozarządowe, gminne
instytucje kultury i prasę, które mają bezpośredni kontakt z mieszkańcami.
Powinno się także pokazywać elementy pozytywne, czyli korzyści, które
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mogą odnieść gmina i wszyscy jej mieszkańcy dzięki ożywienia legalnej
przedsiębiorczości na danym terenie.
Problemu korupcji w służbach granicznych krajów sąsiadujących
nie da rozwiązać się zmieniając nasze wewnętrzne przepisy. Ale pomijając
ten problem, wyposażenie funkcjonariuszy w sprzęt techniczny jest bardzo
ubogie. Konieczne będzie wyposażenie służb w pojazdy najnowszej
generacji, samoloty patrolowe oraz śmigłowce, a także pojazdy
obserwacyjne przeznaczone do badania terenu, wykrywania i
rozpoznawania obiektów, rejestracji na taśmie wideo rezultatów
prowadzonej obserwacji i określania współrzędnych położenia obiektu.
Brak odpowiedniego sprzętu sprzyja nielegalnemu przekraczania granicy
czy też przemytowi.
Najbardziej niebezpiecznym i rozpowszechnionym przemytem jest
przemyt papierosów, alkoholu, samochodów oraz narkotyków (tak
stwierdzili ankietowani). To właśnie przez wszystkie kraje Partnerstwa
Wschodniego prowadzą szlaki narkotykowe. Jedynym rozwiązaniem tego
problemu, a może tylko zmniejszeniem nasilenia przemytu jest próba
uszczelnienia granic zewnętrznych, wówczas zorganizowane grupy
przestępcze będą potrzebowały nowych szlaków przemytu papierosów,
alkoholu czy też środków odurzających. Poza tym, według mnie, obniżenie
akcyzy na papierosy oraz alkohol zmniejszyłoby znacząco nielegalne
przemycanie tego towaru przez wschodnią granicę Unii Europejskiej.
Komenda Główna Straży Granicznej w celu polepszania
efektywności przeciwdziałania i zwalczania przestępczości narkotykowej
planuje nasilenie pracy koordynatorów ds. narkotyków, wyznaczonych do
tego celu na szczeblu oddziałów SG, jak również regularne
przeprowadzanie szkoleń funkcjonariuszy, ukierunkowane na zwalczanie
przemytu środków odurzających przez granicę państwową.
Polepszeniu skuteczności zwalczania przemytu narkotyków może
służyć także, według mnie, kontrola importu prekursorów narkotykowych,
kontrola przesyłek kurierskich i pocztowych pod kątem przemytu środków
odurzających, środków zastępczych oraz środków farmaceutycznych,
zwiększenie efektywności działań w obszarze e-handlu, rozwijanie
współpracy z reprezentantami biur podróży w zakresie dostępu do list
pasażerskich samolotów czarterowych pod kątem identyfikacji osób czy też
bagaży. Jak w każdym przypadku, tak i w tym należy prowadzić regularne
szkolenia z zakresu metod przemytu, typowania do kontroli oraz bieżących
trendów
przestępczości
narkotykowej,
dla
funkcjonariuszy,
przeprowadzających fizyczne kontrole osób, środków transportu, towarów i
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przesyłek. Ważne jest również monitorowanie forów internetowych
służących do wymiany informacji o nowych trendach i sposobach
produkcji narkotyków.
Kolejnym obszarem wymagającym poprawy jest procedura
odprawy dla przedstawicieli wybranych grup społeczno - zawodowych.
Według mnie należy ją bezwzględnie ujednolicić. Na granicy stosowana
jest praktyka przyspieszonej procedury odprawy na granicy dla osób ze
stosownymi dokumentami, np. potwierdzającymi służbowe cele wyjazdu
(delegacje). Często bywa, że osoby urzędowe dzwonią na granicę, aby
przyspieszyć przejazd gości przez przejście graniczne. Rozstrzygnięcie, czy
dany dokument lub telefon będzie efektywny, jest subiektywnym wyborem
kierownika zmiany lub funkcjonariusza, nie ma, bowiem żadnych
oficjalnych procedur takiej odprawy. Stanowi to często czynnik
korupcjogenny, jak również krzywdząco rozróżnia podróżnych.
Potencjalne procedury obsługi niecodziennych delegacji powinny być
znormalizowane i opublikowane łącznie ze przedstawieniem osób i
instytucji, które mogą podlegać specyficznemu traktowaniu, i sytuacji, w
których te rozwiązania mają być stosowane. Informacje dotyczące takich
instytucji oraz wymaganych dokumentów potwierdzających powinny być
osiągalne na stronach internetowych Straży Granicznej, konsulatów oraz
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Problemem, który wymaga naprawy na wschodniej granicy Unii
Europejskiej jest według respondentów nielegalna migracja. Znaczącą
kwestią zmniejszenia zagrożenia nielegalną migracją jest sprawne działanie
zintegrowanego systemu zarządzania granicą zewnętrzną UE/Schengen.
Dla skutecznego działania systemu niebagatelne jest zapewnienie
kooperacji służb krajowych. Uzasadnione jest podejmowanie działań w
celu dopasowania instytucji i służb polskich do funkcjonowania w ramach
tego systemu nie tylko poprzez doskonalenie unormowań prawnych i
organizacyjnych, lecz również poprzez zapewnienie wysokiej jakości
współpracy oraz predyspozycji operacyjnych wszystkich polskich służb
granicznych przy wykorzystaniu najnowszej generacji technologii
informacyjno-komunikacyjnych. Poza tym konieczne jest rozwijanie i
zacieśnianie współpracy Straży Granicznej z organami administracji i
instytucjami stosownymi w sprawach cudzoziemców, w celu rozwijania i
zwiększania efektywności polskiego systemu imigracyjnego. Wskazane
jest także prowadzenie badań i prac rozwojowych w rzeczowym zakresie, a
także doskonalenie procesu kształcenia.
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Bardzo ważnym czynnikiem poprawiającym bezpieczeństwo
granicy UE/Schengen oraz bezpieczeństwo naszego państwa będzie, zatem
doskonalenie współpracy i współdziałania ze służbami granicznymi,
policyjnymi i imigracyjnymi krajów sąsiadujących z Polską, które nie są
państwami członkowskimi UE, jak również innych krajów trzecich.
Współdziałanie to pozwalać będzie również na kontynuację działań o
charakterze szkoleniowym i promującym rozwiązania Unii Europejskiej w
obszarze ochrony granic poprzez realizację projektów pomocowych.
Ważnym obszarem wymagającym zmian na wschodniej granicy
UE są przestępstwa akcyzowe oraz wyłudzanie podatków (np. VAT).
Należy koniecznie wprowadzić rozwiązania prawne, które umożliwią
wyrejestrowanie z rejestru podatników podatku VAT Unii Europejskiej
podatników, którzy uczestniczą w oszustwach podatkowych. Problematyka
związana z przestępczością skierowaną na wyłudzanie podatku od towarów
i usług jest sprawą bardzo skomplikowaną i wielopłaszczyznową. I w tym
przypadku moim zdaniem konieczne jest przeprowadzanie szkoleń dla
policjantów oraz pracowników organów kontroli skarbowych.
Ważnym elementem pomocniczym w zwalczaniu przestępczości
skarbowej i podatkowej może stać się zmiana polityki państwa w tym
zakresie. Zmiana stanowiska państwa w tej kwestii powinna zostać
poprzedzona stosowną akcją edukacyjną społeczeństwa. Jej wynikiem
powinno być wytworzenie się w społeczeństwie świadomości
nieopłacalności dokonywania oszustw podatkowych.
Korzyści wynikające z przyjęcia koncepcji poprawiającej
bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii Europejskiej
Zmiany dotyczące różnorodnych aspektów są nieodstępnie
związane z działalnością każdego przedsiębiorstwa. Organizacja powinna
się zmieniać, ponieważ zmienia się jej otoczenie. Taką organizacją są
również Placówki Straży Granicznej czy Agencje Celne oraz inne jednostki
odpowiedzialne za bezpieczeństwo transgraniczne.
Zmiana organizacyjna to każda ważna modyfikacja jakiejś części
organizacji. Zmiana może dotyczyć prawie każdego aspektu organizacji.
Skutki każdej zmiany w firmie mogą wykraczać poza obszar, w którym
zmiany tej się dokonuje5.
5

R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, wyd. 2, PWN, Warszawa
2004, s. 408.
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Zmiana jest jednym z wyznaczników współczesności. Zmiany w
zarządzaniu należą do najtrudniejszych obszarów, ponieważ dotyczą ludzi,
naruszają ich przyzwyczajenia, nawyki, sposoby działania czy układy
współdziałania. Wprowadzanie zmian wymaga, więc przedsiębiorczego i
innowacyjnego podejścia, prowadzenia działań niełatwych do
naśladowania i stosowania nowych kombinacji zasobów, procesów,
zdolności i wiedzy. Wymaga też ambicji i aspiracji wychodzenia poza
rozwiązania prowizoryczne, stworzenia pewnej koncepcji rozwoju
przedsiębiorstwa zawierającej marzenia o jego ideale i długofalowych
celach, do których ono dąży.
Zaproponowane przeze mnie zmiany na wschodniej granicy Unii
Europejskiej dotyczą wielu aspektów, między innymi organizacji pracy
funkcjonariuszy, sposobów finansowania, rozwoju infrastruktury
granicznej i przygranicznej, świadomości społeczeństwa i wielu innych.
Produktywne przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym w
obszarze granicznym i ułatwienie ruchu granicznego są ze sobą dokładnie
powiązane. Przejezdna granica oznacza osiągalne korzyści dla regionu i
zdolność legalnej pracy dla tych, którzy dziś jej nie mają. Równocześnie
płynny ruch graniczny nie zostawia czasu na łapówki, ani też nie rodzi
okazji do ich propozycji czy żądania. Podobnie wyraźne procedury dostępu
do „zielonego korytarza” od strony ukraińskiej zlikwidowałyby okazję do
pobierania „opłat za przysługę”.
Przeprowadzone badania dowiodły, że wielogodzinne kolejki
samochodów oczekujących na wjazd do Polski płyną z niewystarczająco –
w stosunku do nasilenia ruchu – sprawnej odprawy podróżnych po stronie
polskiej. Na sprawność odprawy ma wpływ dużo czynników, w tym
między innymi stan infrastruktury przejść granicznych (np. wąskie mosty
na Bugu, wąskie drogi dojazdowe do przejść), sytuacja personalna Służby
Celnej i Straży Granicznej oraz innych inspekcji odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo na wschodniej granicy UE. Wydaje się jednakże, że pewne
rezerwy tkwią także w organizacji pracy służb kontrolnych na przejściach
granicznych. Warto zwrócić uwagę na to, że przedłużające się kolejki
sprzyjają korupcji oraz innym niewygodnym zjawiskom. Dylematy z
płynnością odprawy po stronie polskiej mają źródło przede wszystkim w
następujących przyczynach:
 defektowej organizacji ruchu na przejściach, zwłaszcza na obszarze
pomiędzy stroną ukraińską a polską,
 niesprawnej organizacji pracy służb granicznych i celnych,
powodującej przerwy w pracy i zakłócenia w płynności ruchu;
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liczby przejść granicznych niedostosowanej do nasilenia ruchu.
Tak zwany „zielony korytarz” przeznaczony dla osób, które nie
mają żadnych towarów do oclenia, nie sprawuje swojej funkcji, gdyż jest
właściwie niedostępny w sytuacji dużego nasilenia ruchu na przejściu. Pas
ten został wytyczony jedynie po stronie polskiej, a funkcjonariusze
ukraińscy nie mają żadnych strategii zapewniania dostępu do niego. W
efekcie kolejka samochodów oczekujących na cykliczną odprawę blokuje
dojazd do tego pasa. Poza tym zdarza się, że na pasie uproszczonej
odprawy nie ma w ogóle funkcjonariuszy, co czyni jego dostępność jeszcze
bardziej wątpliwą.
Wspólna odprawa polsko-ukraińska poważnie poprawia
skuteczność pracy przejścia granicznego.
Przemyt towarów akcyzowych, w szczególności papierosów, jest
zasadniczym problemem granicy polsko-ukraińskiej, pomimo tego, że
Służba Celna odnotowuje w ostatnich latach spadek zainteresowania tego
rodzaju aktywnością. Przemyt jest bardzo istotnym problemem na granicy.
Przemytnicy mają nieobojętny udział w ruchu osobowym, a ich nierzadkie
podróże przez granicę sprzyjają kreowaniu kolejek. Przemyt jest
traktowany przez społeczności lokalne, jako zwyczajne źródło dochodów,
chociaż od tych przychodów nie są odprowadzane podatki, w związku
z powyższym tracą na tym budżety gmin. Oprócz tego przemyt wstrzymuje
rozwój przedsiębiorczości i legalnego handlu w regionach przygranicznych
stwarzając dla nich nieuczciwą konkurencję. Taka sytuacja sprzyja
pojawianiu się biedy w regionach przygranicznych.
Skalę zjawiska przestępczości zorganizowanej ukierunkowanej na
organizację migracji i przewozu przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej
towarów akcyzowych i niebezpiecznych warunkuje m. in. geopolityczne
usytuowanie naszego kraju, tranzytowy charakter korytarzy transportowych
wiodących przez terytorium Polski (wschód – zachód, północ – południe),
stabilność polityczna i łagodny rozwój gospodarczy. Długi, lądowy odcinek
granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Rosją (Obwód
Kalingradzki), Białorusią oraz Ukrainą, przy równoczesnym braku
efektywnego zabezpieczenia granic: rosyjsko-białoruskiej, rosyjskoukraińskiej oraz ukraińsko-białoruskiej ułatwia organizację nielegalnej
migracji szlakiem wiodącym z Azji przez Moskwę.
Nasilającym się zjawiskiem jest migracja obywateli Ukrainy,
występująca na odcinku całej granicy z tym państwem. Do celu tego są
wykorzystywane polskie dokumenty, fałszowane wizy Schengen i litewskie
paszporty.
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Zważywszy, że zorganizowanej przestępczości granicznej nie
sposób skutecznie zwalczać lokalnie, w skali regionu czy poszczególnego
kraju, ważne miejsce w działalności Straży Granicznej zajmuje współpraca
międzynarodowa, polegająca m. in. na powołaniu wspólnych grup
dochodzeniowo-śledczych, czy też wspólnych patroli granicznych.
Ten rodzaj partnerskich działań przyczynia się w znacznym stopniu
do skutecznego realizowania wspólnego zadania, jakim jest ochrona granic
Unii Europejskiej. Dotyczy to w szczególności zapobiegania
przekraczaniu,
wbrew
przepisom,
granicy
państwowej
oraz
przemieszczania przez granicę niebezpiecznych substancji i przedmiotów.
Graniczne punkty kontaktowe na bieżąco wymieniają się
informacjami, dotyczącymi ruchów migracyjnych, ich rozmiarów, składu
oraz możliwości kierunków docelowych przypuszczalnych szlaków
migracyjnych i wykorzystywanych środków transportu, a także organizacji
zajmujących się przemytem osób przez granicę, jak również konkretnych
zdarzeń oraz okresowych opisów, analiz sytuacyjnych, przewidywanych
decyzji, które mogą mieć znaczenie dla organów policji i straży
granicznych drugiej umawiającej się strony.
Straż Graniczna ma również możliwość oddelegowania na czas
określony funkcjonariuszy do organów drugiej umawiającej się strony w
celu wspólnego wykonywania zadań wynikających z postanowień
stosownej umowy. Umowy przewidują szczególne formy współpracy: m.
in. obserwację transgraniczną, niejawne nadzorowanie przekazu, wywozu i
przewozu przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub służących do
jego popełnienia, w tym środków odurzających, substancji
psychotropowych, broni i materiałów wybuchowych bądź radioaktywnych.
Zaproponowane przeze mnie zmiany w celu poprawy
bezpieczeństwa wschodniej granicy Unii Europejskiej mogą przynieść
wymierne korzyści. Według mnie zdecydowanej poprawie może ulec
płynność i przepustowość na wschodniej granicy UE, warunki pracy
funkcjonariuszy jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
transgraniczne, zminimalizowanie skali przemytu, nielegalnej migracji czy
handlu ludźmi. Przypuszczalne korzyści wynikające z przyjęcia koncepcji
poprawiającej bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii Europejskiej
przedstawia poniższa tabela.
Tabela 19. Korzyści wynikające przyjęcia koncepcji poprawiającej
bezpieczeństwo wschodniej granicy UE
Proponowane zmiany
Przewidywane korzyści
ZMIANY ORGANIZACYJNE
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zwiększenie
granicznych,



zmiana
i
rozbudowa
infrastruktury
przejść
granicznych
(nowe
drogi
dojazdowe, rozbudowa dróg
lokalnych),
modernizacja
przejść
granicznych,
stworzenie nowych pasów
ruchu,
stanowisk
odpraw
granicznych i celnych,
rozbudowa
infrastruktury
sanitarnej,
poczekalni
dla
podróżnych,
poprawienie organizacji pracy
na przejściach granicznych
(zwiększenie
liczby
zatrudnionych
funkcjonariuszy),













liczby

przejść 














monitorowanie na bieżąco
przejść granicznych;
zwiększenie liczby mostów 
pontonowych
na
Bugu,
otwarcie
granicy
dla
rowerzystów i pieszych,

zwiększenie funduszy na zakup
nowoczesnego sprzętu do walki
z przestępcami,




nagradzanie funkcjonariuszy,



opracowanie oraz wdrożenie 
obszernych
wytycznych
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zmniejszenie
czasu
oczekiwania
samochodów
osobowych i ciężarowych,
poprawa bezpieczeństwa na
wschodniej granicy UE,
zwiększenie komfortu pracy
funkcjonariuszy
służb
granicznych,
zwiększenie przepustowości
przejść granicznych,
zapewnienie
odprawa
równocześnie na wszystkich
pasach,
zapewnienie
godnych
warunków
podróżującym
wyeliminowanie przestojów,
likwidacja tzw. martwych
okresów
w
odprawie
granicznej,
szybsza odprawa, zmniejszeni
kolejek na granicy,
znajomość długości kolejek
prze granicy, przeszkód w
odprawach itp.
sprawniejsza
odprawa
podróżujących tylko w celach
turystycznych,
zwiększenie bezpieczeństwa,

szybsza
i
obsługa
likwidacja
w pracy,
usprawnienie
granicznej,

dokładniejsza
podróżnych,
przestojów
odprawy

usprawniających odprawę na
granicy,
utworzenie większej ilości 
„zielonych
pasów”
oraz
„zielonych korytarzy” dla 
podróżujących
w
celach
niehandlowych,
 poprawa systemu informacji o
możliwości
korzystania
z
„zielonego pasa”,

 ujednolicenie
procedur
odprawy dla przedstawicieli
wybranych grup społecznozawodowych

 stworzenie ogólnopolskiej bazy
danych, ściśle chronionych,
z informacjami na temat
potencjałów jakimi dysponują
poszczególne
formacje
specjalne w RP (sprzęt
techniczny),

 zaangażowanie
środków
unijnych
w finansowanie inwestycja
granicznych,

SZKOLENIA
 szkolenia funkcjonariuszy w
różnych obszarach,





przedsięwzięcia
edukacyjne
i profilaktyczne na rzecz całego 
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zmniejszenie
kolejek
na
granicy,
usprawnienie przekraczania
granicy przez osoby, które nie
przewożą żadnych towarów
podlegających ocleniu,
zmniejszenie
korupcji,
sprawniejsza odprawa,

usprawnienie
przepływu
informacji pomiędzy różnymi
służbami
i
inspekcjami
odpowiedzialnymi
za
bezpieczeństwo,
poprawa
granicznej,

infrastruktury

zdobycie
przez
funkcjonariuszy kompetencji,
umiejętności
właściwego
zachowania się w razie
wystąpienia
zdarzeń
o
charakterze
zagrożenia
bezpieczeństwa, wiadomości
na temat nowych metod
przemytu, handlu ludźmi czy
nielegalnej migracji,
pogłębienie
świadomości

społeczeństwa (wprowadzenie
odpowiednich
treści
dydaktycznych do programów
edukacyjnych),
HANDEL LUDŹMI
 wzmocnienie
struktur
odpowiedzialnych
za 
zapobieganie
i zwalczanie handlu ludźmi,
 unormowanie
przepisów
karnych
w zakresie przymusu do
żebractwa,

PRZEMYT
 podejmowanie
wspólnych 
działań służb granicznych,
celnych i policji,
 konfiskowanie przemycanego 
towaru,
 zwiększenie kar za przemyt,
 zmiana postaw społecznych
wobec przemytu (prowadzenie

akcji informacyjnych),





wyposażenie funkcjonariuszy
służb
w
pojazdy
najnowszej
generacji, samoloty patrolowe,
śmigłowce,
pojazdy 
obserwacyjne przeznaczone do
badania terenu,
uszczelnianie
granic 
zewnętrznych,
obniżenie akcyzy za papierosy
i alkohol,
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społecznej na temat zagrożeń
bezpieczeństwa, umiejętności
zachowania się w sytuacjach
kryzysowych,

poprawienie
związanej
z handlem ludźmi,

sytuacji

ograniczenie atrakcyjności tej
formy zarobkowania,
udaremnienie
obrotu
przemycanym towarem,
pokazani
lokalnym
społecznościom,
jakie
uszczerbki
ponoszą
w
dłuższej
perspektywie
z
powodu przemytu,
zniwelowanie
nielegalnego
przekraczania granicy oraz
przemytu,

zmniejszenie
nasilenia
przemytu
(nie
będzie
opłacalny)
polepszenie
skuteczności
zwalczania
przemytu
narkotyków,



kontrola importu prekursorów
narkotykowych,
kontrola
przesyłek
kurierskich
i
pocztowych,
zwiększenie
efektywności
działań
w 
obszarze
e-handlu, monitorowanie forów 
internetowych służących do
wymiany informacji o nowych
trendach
i
sposobach
produkcji
narkotyków,

NIELEGALNA MIGRACJA
 sprawne
zarządzanie
zintegrowanym
systemem
zarządzania
granica 
UE/Schengen,
 kooperacja służb krajowych,
 doskonalenie
unormowań
prawnych
i organizacyjnych,
 zacieśnianie współpracy SG
z organami administracji i
instytucjami stosownymi w
sprawach cudzoziemców,
PRZESTĘPSTWA PODATKOWE
 wprowadzenie
rozwiązań
prawnych, które umożliwią
wyrejestrowanie
z rejestru podatników podatku
VAT
podatników,
którzy
uczestniczą
w oszustwach podatkowych,
 zmiana polityki państwa w tym
zakresie,
 edukacja społeczeństwa.
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zmniejszenie
zagrożenia
nielegalną migracją,
rozwijanie i zwiększenie
efektywności
polskiego
systemu imigracyjnego,

skuteczne
przestępczości
podatkowej.

zwalczanie
skarbowej i

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet
Otwieranie granicy państwowej oznacza nie tylko zwiększanie
liczby powszechnych przejść granicznych, ale także wiąże się z
wprowadzaniem różnego rodzaju usprawnień w przekraczaniu granicy dla
mieszkańców
stref
nadgranicznych
czy
turystów.
Stopień
przepuszczalności granicy uwarunkowany jest wieloma czynnikami, jak
wyposażenie przejść w stosownej jakości urządzenia kontroli granicznej,
liczba pasów odprawy, rozdzielenie ruchu osobowego i towarowego, liczba
funkcjonariuszy obsługujących przejścia, stan i gęstość dróg dojazdowych
do przejść (a także budowa obwodnic miast nadgranicznych), stopień
restrykcyjności przepisów celnych, a nade wszystko szczegółowość i
częstotliwość przeprowadzanych kontroli itp.
Realizacja połączonych patroli (polsko – ukraińskich) ułatwia
poznanie sytuacji demograficznej i socjalnej panującej w miejscowościach
położonych w pobliżu granicy państwowej po obu stronach granicy,
przyczynia się do eskalacji przepływu informacji na temat dróg
dojazdowych, miejsc sprzyjających dokonywaniu przekroczenia granicy
państwowej wbrew przepisom, obszarów trudno dostępnych (bagiennych,
silnie zalesionych itp.). Rekonesans terenu pozwala na bardziej
produktywną realizację zadań służbowych przez obie strony. Poza tym w
trakcie realizacji projektu istnieje sposobność zapoznania się ze sprzętem
specjalistycznym i wyposażeniem wykorzystywanym przez stronę
sąsiednią do ochrony granicy państwowej w różnych warunkach oraz
pragmatyczną obsługą niektórych urządzeń.
Bezpieczeństwo wschodniej granicy państwa ma swoje ogromne
znaczenie dla mieszkańców przygranicznych miejscowości. Największe
korzyści, wynikające z przygranicznego położenia, gminy znajdują w
możliwości dokonywania przez mieszkańców tańszych zakupów za granicą
oraz zarobkowania za granicą. Inne korzyści to współpraca z gminami
ościennych krajów, a także wzrost wpływów do budżetu gminy.
Najczęściej spotykaną formą współpracy transgranicznej gmin jest
wymiana informacji oraz organizowanie wspólnych imprez kulturalnych.
Gminy położone na wschodzie charakteryzuje zdecydowanie
mniejsza kondensacja wymiany transgranicznej, ponieważ granica jest
mniej otwarta i trudniej przepuszczalna. Handel odznacza się pokaźną
jednostronnością. Zakupy Polaków po drugiej stronie granicy dokonywane
są wyłącznie okazjonalnie. Większy jest za to napływ klientów z krajów
sąsiadujących z Polską na wschodzie. Wymiana ma więc charakter bardziej
lokalny.
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Zmiany, które należałoby wprowadzić na wschodniej granicy Unii
Europejskiej przyniosą korzyści nie tylko podróżującym, lecz również
mieszkańcom miejscowości przygranicznych.
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Załącznik

Kwestionariusz ankiety
Szanowni Respondenci!
Badania są anonimowe, a ich wyniki zostaną wykorzystane w
rozprawie doktorskiej. Dziękuję za udział w ankiecie!
Straż Graniczna
1. Proszę wskazać zagrożenia, z którymi można zetknąć się na
wschodniej granicy UE?
□ Przestępstwa zorganizowane (grupy przestępcze)
□ Przemyt
□ Nielegalna migracja
□ Terroryzm
□ Handel ludźmi
□ Inne (jakie?....................................................................
2. W jakim stopniu określi Pan/Pani nielegalną migrację z państw
wschodnich do UE?
□ Mała
□ Średnia
□ Duża
□ Nie mam zdania
3. Jakie metody i środki najczęściej stosują nielegalni migranci, aby
przekroczyć granicę UE?
□ nieprawdziwe małżeństwa z obywatelami RP,
□ nadużywanie wjazdu na teren Polski pod pretekstem
podejmowania nauki, pracy itp.,
□ fałszowanie stempli kontroli granicznej w celu potwierdzenia
legalności okresu pobytu na terytorium UE,
□ przedstawianie w celu legalizacji pobytu dokumentów
fałszywych lub cudzych oryginalnych, wydanych przez inne
państwa UE,
□ wykorzystywanie metody na podobieństwo, przekraczanie
granicy na podstawie fałszywych dokumentów.
4. Według Pani/Pana organizacja Straży Granicznej jest odpowiednia,
w odniesieniu do zagrożenia bezpieczeństwa?
□ Tak
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□ Nie
□ Nie wiem
5. Czy funkcjonariusze Straży Granicznej (na każdym szczeblu) są
odpowiednio przeszkoleni (jeżeli chodzi o przeciwdziałanie
zagrożeniom bezpieczeństwa)?
□ Tak
□ Nie
□ Nie wiem

Służba Celno - Skarbowa
1. Czy znane jest Panu/Pani zjawisko przemytu na wschodniej granicy
UE?
□ Tak
□ Nie
□ Nie mam zdania
2. Z jakim rodzajem przemytu towaru najczęściej spotkał się Pan/Pani?
□ Papierosy
□ Alkohol
□ Samochody
□ Narkotyki
3. Proszę ocenić bezpieczeństwo UE ze strony przestępczości
przemytniczej?
□ Małe
□ Średnie
□ Duże
□ Nie wiem
4. Proszę ocenić skalę przemytu samochodów pochodzących z kradzieży
na terenie Europy Zachodniej i Polski, dokonywanych przez
wyspecjalizowane międzynarodowe grupy przestępcze, a także
samochodów zgłoszonych, jako utracone, do krajów byłego Związku
Radzieckiego?
□ Znikoma
□ Średnia
□ Duża
□ Nie mam zdania
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5. Czy Pana/Pani zdaniem zwiększenie świadomości kar za przemyt
towarów i osób pozwoli zminimalizować zjawisko?
□ Tak
□ Nie
□ Nie wiem
6. Czy kary za przemyt nielegalnych towarów powinny być zwiększone?
□ Tak
□ Nie
□ Nie mam zdania
7. Według Pani/Pana organizacja Służby Celnej jest odpowiednia, w
odniesieniu do zagrożenia bezpieczeństwa?
□ Tak
□ Nie
□ Nie wiem
8. Czy funkcjonariusze Służby Celnej (na każdym szczeblu) są
odpowiednio przeszkoleni (jeżeli chodzi o przeciwdziałanie
zagrożeniom bezpieczeństwa)?
□ Tak
□ Nie
□ Nie wiem

Inspekcja Handlowa
1. Czy uważa Pan/Pani, że przejścia graniczne przy wschodniej granicy
UE są dobrze zabezpieczone?
□ Tak
□ Nie
2. Według Pani/Pana organizacja Inspekcji Handlowej jest odpowiednia,
w odniesieniu do zagrożenia bezpieczeństwa?
□ Tak
□ Nie
□ Nie wiem
3. Czy funkcjonariusze Inspekcji Handlowej (na każdym szczeblu) są
odpowiednio przeszkoleni (jeżeli chodzi o przeciwdziałanie
zagrożeniom bezpieczeństwa)?
□ Tak
□ Nie
□ Nie wiem
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4. Czy metody i formy pracy stosowane przez Inspekcję Handlową w
odniesieniu do zagrożenia bezpieczeństwa są skuteczne?
□ Tak
□ Nie
□ Nie wiem
Inspekcja Weterynaryjna
1. Według Pani/Pana organizacja Inspekcji Weterynaryjnej jest
odpowiednia, w odniesieniu do zagrożenia bezpieczeństwa?
□ Tak
□ Nie
□ Nie wiem
2. Czy funkcjonariusze Inspekcji Weterynaryjnej (na każdym szczeblu) są
odpowiednio przeszkoleni (jeżeli chodzi o przeciwdziałanie
zagrożeniom bezpieczeństwa)?
□ Tak
□ Nie
□ Nie wiem
3. Czy metody i formy pracy stosowane przez Inspekcję Weterynaryjną
w odniesieniu do zagrożenia bezpieczeństwa są skuteczne?
□ Tak
□ Nie
□ Nie wiem
Państwowa Inspekcja Sanitarna
1. Według Pani/Pana organizacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest
odpowiednia,
w odniesieniu do zagrożenia bezpieczeństwa?
□ Tak
□ Nie
□ Nie wiem
2. Czy funkcjonariusze Inspekcji Sanitarnej (na każdym szczeblu) są
odpowiednio przeszkoleni (jeżeli chodzi o przeciwdziałanie
zagrożeniom bezpieczeństwa)?
□ Tak
□ Nie
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□ Nie wiem
3. Czy metody i formy pracy stosowane przez Inspekcję Sanitarną w
odniesieniu do zagrożenia bezpieczeństwa są skuteczne?
□ Tak
□ Nie
□ Nie wiem
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
1. Według Pani/Pana organizacja Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa jest odpowiednia, w odniesieniu do zagrożenia
bezpieczeństwa?
□ Tak
□ Nie
□ Nie wiem
2. Czy funkcjonariusze Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa (na każdym szczeblu) są odpowiednio przeszkoleni
(jeżeli chodzi o przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa)?
□ Tak
□ Nie
□ Nie wiem
3. Czy metody i formy pracy stosowane przez Państwową Inspekcję
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w odniesieniu do zagrożenia
bezpieczeństwa są skuteczne?
□ Tak
□ Nie
□ Nie wiem
Inspekcja Transportu Drogowego
1. Według Pani/Pana organizacja Inspekcji Transportu Drogowego jest
odpowiednia, w odniesieniu do zagrożenia bezpieczeństwa?
□ Tak
□ Nie
□ Nie wiem
2. Czy funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego (na każdym
szczeblu) są odpowiednio przeszkoleni (jeżeli chodzi o
przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa)?
□ Tak
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□ Nie
□ Nie wiem
3. Czy metody i formy pracy stosowane przez Inspekcję Transportu
Drogowego w odniesieniu do zagrożenia bezpieczeństwa są skuteczne?
□ Tak
□ Nie
□ Nie wiem
4. Oceń współpracę jednostek (Straż Graniczna, Służba Celna, Inspekcja
Handlowa, Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa inspekcja Sanitarna,
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja
Transportu Drogowego) na wschodniej granicy UE?
□ Bardzo dobra
□ Średnia
□ Znikoma
□ Brak współpracy
5. Czy organizacja pracy na przejściach granicznych na wschodniej
granicy UE jest wg Pana/Pani odpowiednia?
□ Tak
□ Nie
□ Nie mam zdania
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Paulina Żurawska – Skutki szumów usznych dla jednostki i
społeczeństwa
Według badań epidemiologicznych, przeprowadzonych w Polsce w
latach 1999-2000, przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w
Kajetanach, zjawiska szumu usznego doświadcza około 20% Polaków
powyżej 18 roku życia. Wśród ogólnej populacji współczynnik wynosił
5%, zaś u osób powyżej 75 roku życia, wzrósł do 30%. Inne badania,
przeprowadzone w różnych częściach świata niezależnie od siebie
wykazały, że szumy uszne dotykają około 35% światowej populacji1. W
obecnych czasach problem szumów usznych stał się problemem
społecznym, który stale zwiększa swoją skalę i negatywnie wpływa na
jakość życia pacjenta w aspekcie emocjonalnym i funkcjonalnym. Szumy
uszne występują u pacjentów bez względu na wiek, płeć, rasę czy
narodowość, a ich etiologia wciąż nie jest w pełni zbadana2. Problem znany
jeszcze starożytnym Grekom w IV wieku p.n.e., Hipokratesowi i
Arystotelesowi, dziś stał się nie tylko domeną osób w podeszłym wieku3.
Coraz częściej na szumy uszne skarżą się ludzie młodzi, a nawet dzieci
szkolne. Tendencja ta, widoczna w społeczeństwie od kilku lat, już teraz
przynosi określone skutki, zarówno dla poszczególnych jednostek
dotkniętych owym schorzeniem, jak i dla ich rodzin, najbliższych, i w
konsekwencji całego społeczeństwa.
Szumy uszne definiuje się jako „wrażenie dźwiękowe w jednym lub obu
uszach przy braku bodźca akustycznego w otoczeniu”4. Łacińska nazwa
„tinnitus”, pochodząca od słowa „tinnire” oznacza dosłownie
„dzwonienie”. Pacjenci opisują jednak to zjawisko w bardziej złożony
sposób - według nich jest to szum, świst, gwizd, dudnienie, pisk i temu
podobne. Szum uszny nie jest jednak niezależną jednostką nozologiczną, a

1

A. Fabijańska, G. Bartnik, M. Rogowski, H. Skarżyński, Epidemiology of tinnitus
and hyperacusis in Poland, w: J.P.W. Hazzel, red. Proceedings of the Sixth
International Tinnitus Seminar. London: The Tinnitus and Hyperacusis Centre:
1999, s. 569-571.
2
G. Bartnik, Szumy uszne i nadwrażliwość słuchowa, Instytut Fizjologii i Patologii
Słuchu, Warszawa 2010, str. 9-11
3
Tamże, s. 35.
4
A. Pruszewicz, A. Obrębowski, Audiologia kliniczna. Zarys, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
wydanie IV, Poznań 2010, s. 497.
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objawem zaburzeń poszczególnych części dalszych odcinków drogi
słuchowej.
Samo zjawisko można sklasyfikować ze względu na wymienione
kryteria: mechanizm powstania (szumy subiektywne - odczuwane dźwięki
istniejące bez jednoznacznego zewnętrznego bodźca akustycznego/szumy
obiektywne - dźwięki słyszalne, mające swoje faktyczne źródło, np. odgłos
przepływu krwi przez zwężone lub zniekształcone żyły), miejsce powstania
(ucho
zewnętrzne/ucho
środkowe/ucho
wewnętrzne/nerw
słuchowy/ośrodkowe części drogi słuchowej), czas trwania (ostre - mniej
niż 1 miesiąc/podostre - od 1 do 6 miesięcy/przewlekłe - ponad 6
miesięcy), objawy wtórne (szumy skompensowane - niewielka
uciążliwość/szumy nieskompensowane - znaczna uciążliwość)5.
Zasadniczą różnicą między szumami obiektywnymi i
subiektywnymi jest to, że szumy obiektywne mogą być słyszalne przez
osoby z zewnątrz. Zjawisko to występuje dość rzadko i spowodowane jest
schorzeniami pochodzenia naczyniowego lub mechanicznego, jak na
przykład guzy wewnątrzczaszkowe, schorzenia w obrębie stawu
skroniowo-żuchwowego czy też przesuwające się ciało obce w przewodzie
słuchowym zewnętrznym. Szumy subiektywne są zaś na tyle złożonym
schorzeniem, że często ich rozpoznanie i postawienie trafnej diagnozy jest
długim i żmudnym procesem. Przyjmuje się, że szumy subiektywne
spowodowane są nieprawidłową aktywnością nerwową w drogach
słuchowych, która odbierana jest przez mózg jako dźwięk, jednak nie
zawsze łatwo jest stwierdzić, co powoduje taki stan. Nie ma jednej
wspólnej przyczyny generowania i słyszenia ów dźwięków. Wśród
najczęstszych przyczyn wymienia się m.in. zaburzenia w obrębie ślimaka,
upośledzenie czynności komórek słuchowych zewnętrznych czy zaburzenia
w przewodnictwie międzyneuronowym6. Istnieje także wiele innych
zaburzeń ogólnoustrojowych, które przyczyniają się do wystąpienia lub
nasilenia szumów, a które na pozór nie mają z nimi związku - alergie,
zaburzenia hormonalne, niedokrwistość, choroby kręgosłupa i stawów czy
też zaburzenia gospodarki lipidowej. Oprócz tego, szumy uszne bardzo
często współistnieją z niedosłuchem odbiorczym (czuciowo-nerwowym),
np. w otosklerozie ślimakowej, w wyniku urazu akustycznego lub w
efekcie zażywania leków ototoksycznych.

5
6

Tamże, s. 500.
Tamże, s. 497-510.
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W diagnostyce osób cierpiących na szumy uszne, bardzo ważny
jest dokładny i obszerny wywiad, dostarczający informacji o charakterze
szumów, ich prawdopodobnej przyczynie i stopniu nasilenia, a także o
istnieniu ewentualnych czynników i schorzeń ogólnych, mogących nasilać
dolegliwości uszne. Do pełnego rozpoznania stosuje się badanie
otolaryngologiczne, otoneurologiczne i audiologiczne i/lub badanie
obrazowe, np. PET-CT lub fMRI.
Terapią pacjentów cierpiących na szumy uszne zajmuje się wiele
ośrodków w Polsce i na świecie. Odmienne metody leczenia oferują
specjaliści z dziedziny audiologii, laryngologii, neurologii czy psychologii,
a skuteczność terapii uzależniona jest od wielu czynników. Skomplikowana
etiologia subiektywnych szumów usznych powoduje trudności z
odpowiednim dobraniem metody ich leczenia. Najczęściej jednak stosuje
się m.in. farmakoterapię, elektrostymulację, akupunkturę, metody
prowadzące do habituacji szumów lub hiperbaryczne komory tlenowe.
Istnieje również możliwość operacyjnego leczenia szumów usznych,
jednak ta metoda nie zawsze pozwala na całkowite usunięcie problemu7.
Jak każde schorzenie, również szumy uszne wpływają w pewnym
stopniu na życie jednostki, jak i całego społeczeństwa. Dolegliwość ta,
towarzysząc pacjentowi z większym lub mniejszym natężeniem w każdym
momencie dnia, niewątpliwie negatywnie wpływa na jakość życia.
Szacunkowo, u ok 0,5% pacjentów, szumy uszne są na tyle silne, że
uniemożliwiają normalne funkcjonowanie i wykonywanie codziennych
czynności, co przyczynia się do pogorszenia ich dobrostanu psychicznego.
Jednym z częstszych problemów, z jakimi borykają się pacjenci dotknięci
szumami usznymi, są zaburzenia snu. Cisza nasila odczuwanie szumu,
dlatego pacjenci nie są w stanie zasnąć i spokojnie przespać całą noc z
powodu dźwięków, które nieustannie słyszą. To w konsekwencji prowadzi
do bezsenności, która tylko nasila problemy, i tak już współistniejące z
szumami, tj. problemy z koncentracją, przetwarzaniem informacji,
rozdrażnienie, złe samopoczucie. Niemożność pełnego wypoczynku niesie
ze sobą także szereg konsekwencji zdrowotnych. Zmęczenie spowodowane
brakiem snu prowadzi do obniżenia wydajności organizmu, szczególnie
układu nerwowego i krwionośnego, a także zwolnienia metabolizmu,
odczuwania większego głodu i przybierania na wadze. Pacjenci cierpiący
na uciążliwe szumy uszne narażeni są również na niepowodzenia i
7

G. Bartnik, Szumy uszne i nadwrażliwość słuchowa, Instytut Fizjologii i Patologii
Słuchu, Warszawa 2010, str. 47-73.
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konflikty w życiu osobistym oraz zawodowym.Dekoncentracja i
spowolnione tempo przetwarzania informacji nie są pożądane, szczególnie
na stanowiskach, gdzie wymagana jest sprawność umysłu i stała
dyspozycja. Nierozwiązane problemy osobiste bardzo szybko prowadzą do
zaburzeń emocjonalnych, a w skrajnych przypadkach do prób
samobójczych8. Badania psychologiczne osób cierpiących na szumy uszne
dowodzą, że do najczęstszych zaburzeń emocjonalnych związanych z tą
dolegliwością należą depresja i podwyższony poziom lęku społecznego,
przy czym im bardziej nasilone są objawy szumów usznych, tym wyższe
jest prawdopodobieństwo zaburzeń psychicznych9. Szczególnym
czynnikiem jest w tym przypadku stres, który działając niejako w dwie
strony, potęguje zarówno szumy uszne, jak i zaburzenia emocjonalne z
nimi związane. Nie wiadomo, w jaki sposób zaburzenia psychiczne i szumy
uszne oddziałują na siebie, tzn. czy szumy uszne wywołują u pacjentów
zaburzenia emocjonalne, czy może to szum wywoływany jest w
następstwie zaburzeń psychicznych. Badania na ten temat, tak samo jak
opinie samych badaczy, są sprzeczne10.
Szumom usznym często towarzyszy nadwrażliwość dźwiękowa,
czyli nieprzyjemne, a czasem nawet sprawiające fizyczny ból, odczuwanie
dźwięków otoczenia, mowy i muzyki, których natężenie jest mniejsze, niż
90-100 dB11. Tacy pacjenci szczególnie często zmuszeni są do zmian
dotychczasowego trybu życia, formy pracy, sposobu spędzania wolnego
czasu czy też zawieszenia życia towarzyskiego i kontaktów społecznych.
Dźwięki bywają dla nich wówczas zbyt drażniące i bolesne, by być w
stanie normlanie funkcjonować w społeczeństwie.
Częstość występowania oraz nasilenie szumu usznego wzrastają
wraz z wiekiem, jednak nie jest to problem tylko pacjentów w średnim
wieku. Badania opublikowane przez Nodara w latach 70. XX wieku

8

A. Fabijańska, G. Bartnik, M. Rogowski, H. Skarżyński, Program badań
epidemiologicznych nad występowaniem szumów usznych i nadwrażliwości
słuchowej w Polsce, Audiofonologia XIII, 1998, s. 261-263.
9
J.B.S. Halford, S.D. Anderson, Anxiety and depression in tinnitus sufferers,
Journal of Psychosomatic Research, 1991; 35(4-5), s. 383-390.
10
A. Pajor, M. Józefowicz-Korczyńska, T. Durko, E.A. Ormezowska,
Występowanie zaburzeń emocjonalnych u osób z szumami usznymi,
Otolaryngologia 2009, B(2), s. 86-92.
11
G. Bartnik, Szumy uszne i nadwrażliwość słuchowa, Instytut Fizjologii i
Patologii Słuchu, Warszawa 2010, s. 42.
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wykazały, że szumy odczuwa aż 15% badanych dzieci w wieku 10-18 lat.12
U dzieci szum częściej łączy się ze wspomnianą nadwrażliwością
słuchową, ale problemy te są zwykle marginalizowane i pomijane w
literaturze. Mali pacjenci nie zawsze uważają szum za objaw patologiczny,
częściej objawy zgłaszają starsze dzieci szkolne. Szum uszny u dzieci
nierzadko związany jest z niedosłuchem lub schorzeniami wieku
dziecięcego, takimi jak alergie, infekcje górnych dróg oddechowych czy
zapalenie ucha środkowego. Problem, mimo że niezbyt częsty, stanowi
duże wyzwanie dla nauczycieli, rodziców i lekarzy. Przede wszystkim
szumy uszne u dzieci szkolnych zaburzają koncentrację, naukę, sen i
odpoczynek, a przewlekłe problemy ze słuchem, mogą spowodować
problemy z mową, jej rozwojem i jakością. Drażniące dźwięki wpływają
negatywnie na samopoczucie dziecka, jego zabawę oraz zawieranie i
nawiązywanie kontaktów społecznych. Zdarza się, że dzieci z powodu
nadwrażliwości słuchowej nie mogą brać udziału w głośnych zabawach z
rówieśnikami, lekcjach muzyki czy też imprezach przedszkolnych i
szkolnych. Wszystko to może w powodować nieprawidłowy rozwój
psychoemocjonalny dziecka, a w skrajnych przypadkach również
wykluczenie ze strony rówieśników13.
Zjawisko szumów usznych to wciąż wyzwanie dla lekarzy
specjalistów, badaczy, pacjentów i ich rodzin. Osoby dotknięte tym
schorzeniem często czują a się ze swoim problemem sami. Nie zawsze
zgłaszają się do specjalisty celem wdrożenia szybkiego i odpowiedniego
leczenia, a takie zachowanie może przynieść negatywne skutki w
przyszłości na wielu płaszczyznach. Nie ma uniwersalnej skali mierzącej
natężenie szumów usznych, dzięki której możliwe byłoby porównywanie
wyników pacjentów i kontrola przebiegu schorzenia. Nie istnieje żadna
obiektywna metoda pomiarowa, dlatego jedynym sposobem na ocenę
skuteczności terapii są wypełniane przez pacjenta ankiety i ich analiza.
Również niemożność odniesienia wyników do grupy kontrolnej sprawia, że
niekiedy ciężko stwierdzić, czy dana metoda rzeczywiście zmniejsza szumy
uszne14. Duże znaczenie w ich leczeniu ma bowiem zjawisko habituacji,
czyli stopniowe zmniejszenie odczuwania, w tym przypadku szumów
12

R.H. Nodar, Tinnitus aurium in school age children: a survey. The Jounal of
Auditory Research, 1972, 12, s. 133-135.
13
G. Bartnik, Szumy uszne i nadwrażliwość słuchowa, Instytut Fizjologii i
Patologii Słuchu, Warszawa 2010, s. 37-39.
14
Tamże, s. 95.
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usznych, ze względu na przyzwyczajanie się organizmu do powtarzającego
się bodźca. W walce z szumami i ich skutkami ważna jest rola zarówno
samego pacjenta, jego rodziny, jak i sztabu specjalistów. Motywacja
pacjenta, wsparcie rodziny i indywidualne podejście lekarzy do przypadku
mogą sprawić, że problem szumów usznych przestanie być dla pacjenta
stygmatyzujący i uciążliwy.

224

Literatura
Adamczewski R.K., Weto ludowe - czy mogłoby zaistnieć w polskim
porządku prawnym?, Przegląd Legislacyjny, 2020, nr 1.
Al-Aboodi M., L'oeuvre romanesque de Jean-Paul Sartre. La Banalite,
l'ennui, l'angoisse, Thèse de doctorat en Littérature française, Paris 1987.
Aleksandrowicz T., Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008.
Andriejew A., Czymże jest literatura?, [w:] Dialog. Komparatystyka.
Literatura. Profesorowi Eugeniuszowi Czaplejewiczowi w czterdziestolecie
pracy naukowe i dydaktycznej, red. E. Kasperski, D. Ulicka, Warszawa
2002.
Armatowska J., Homo poeticus contra homo politicus? Wokół twórczości
Danilo Kiša, [w:] Homo politicus. Polityczne aspekty literatury, języka,
teatru i filmu [artykuły i studia dedykowane Profesor Annie Legeżyńskiej i
Doktor Justynie Wciórce], red. M. Junkiert, L. Marzec, P. Michalska, A.
Pytlewska, Poznań 2009.
Avchare K.R., Tarwani A., Jain D., Saini U., Purohit R., Space
manufacturing Techniques: A Review, International Journal of Scientific
and Research Publications, Volume 4, Issue 4, kwiecień 2014.
Bachórz J., Litwa – ojczyzna Kraszewskiego, [w:] Romantyzm. Janion.
Fantazmaty. Prace ofiarowane Profesor Marii Janion na jej
siedemdziesięciolecie, red. D. Siwicka, M. Bieńczyk, Warszawa 1996.
Bachórz J., O pieniądzach i kwestiach ekonomicznych w Lalce Bolesława
Prusa, [w:] Pieniądz w literaturze i teatrze. Materiały z sympozjum Temat
pieniądza w literaturze i teatrze, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 17-18
stycznia 2000, red. J. Bachórz, Sopot 2000.
Badak M., Bezpieczeństwo w aspekcie interesów ekonomicznych państwa,
Przegląd bezpieczeństwa ekonomicznego 3/10.
Barak A., Purposive Interpretation in Law, Princeton University Press,
Princeton 2005.
Barbiere di Varsavia [J. Tuwim], Niema, „Cyrulik Warszawski” 1931, nr 4.
225

Bartnik G., Szumy uszne i nadwrażliwość słuchowa, Instytut Fizjologii i
Patologii Słuchu, Warszawa 2010.
Baszkiewicz J., Władza, Ossolineum, Wrocław 2009.
Batorowska H., Klepka R., Wasiuta O., Media jako instrument wpływu
informacyjnego i manipulacji społeczeństwem, Warszawa 2019.
Bączek P, Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo Państwa Polskiego,
Toruń 2006.
Bednarek B., Literackie obrazy tortur, [w:] Wszystek krąg ziemski.
Antropologia. Historia. Literatura. Prace ofiarowane Profesorowi
Czesławowi Hernasowi, Wrocław 1998.
Bielawski R., Zajkowski R., Militarne Wykorzystanie
kosmicznej, Zeszyty Naukowe AON nr 2(99) 2015.

przestrzeni

Bierć A., Racjonalna procedura prawodawcza jako podstawa dobrego
prawa, [w:] Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu
Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, red. W. Czapliński, Scholar,
Warszawa 2006, s. 88.
Bierut B., O Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Referat
wygłoszony na posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego w dniu 18 lipca 1952
roku, [w:] B. Bierut, O Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1952.
Borecki P., Geneza Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 r., „Przegląd
Sejmowy” 2007, nr 5.
Borecki P., Tworzenie
Historyczne” 2008, z. 1.

Konstytucji

PRL,

„Czasopismo

Prawno-

Borucka-Arctowa M., Wpływ struktury społecznej i kontaktów z
instytucjami stosującymi prawo na świadomość prawną społeczeństwa
(podsumowanie wyników badań), [w:] Poglądy społeczeństwa polskiego na
stosowanie prawa, red. M. Borucka-Arctowa, Ossolineum, Wrocław, 1978.
Bosch A., Citizens enforcing the law: The legal and social space for
citizen's arrest, Maklu, Antwerpen 2013.
226

Breczko A., Miruć A., O wartościach w prawie administracyjnym, [w:]
Racjonalny ustawodawca. Racjonalna administracja. Pamięci Profesora
Eugeniusza Smoktunowicza, red. D.R. Kijowski, A. Miruć, A. Budnik,
Temida 2, Białystok 2016.
Brodzki J., U Tuwima w Aninie, [w:] Wspomnienia o Julianie Tuwimie,
red. W. Jedlicka, M. Toporowski, Warszawa 1963.
Cali B., The Authority of International Law: Obedience, Respect, and
Rebuttal, Oxford University Press 2015.
Chodubski A., Obraz przywódców ruch ludowego na emigracji [w:]
Pokolenia i portrety. Wzór osobowy ludowca w XX w., pod red. A.
Wójcik, W. Paruch, Lublin 2000.
Cichoracki P., Dufrat J., Mierzwa J., Oblicza buntu społecznego w II
Rzeczypospolitej doby Wielkiego Kryzysu (1930-1935). Uwarunkowania,
skala, konsekwencje, Kraków 2019.
Ciepaj M., Z rozważań nad konstytucją w społeczeństwie obywatelskim,
[w:] W kręgu problematyki władzy, państwa i prawa. Księga jubileuszowa
na 70-lecie urodzin Profesora Henryka Groszyka, Lublin 1996.
Cybulski M., Czarnecka-Iwańczuk M., Strzelecki W., Strzelecka M.,
Educational role of the media in molding woman’s body image, „Przegląd
Naukowo-Metodyczny Edukacja dla Bezpieczeństwa”, 2015, nr 2.
Danek W., Józef Ignacy Kraszewski. Zarys życia i twórczości, [w:] Józef
Ignacy Kraszewski, zbiór materiałów i wstęp W. Danek, Warszawa 1965.
Derfert Z., Warto wznowić „Pegaza Dęba” Tuwima, „Kolekcjoner Polski”
(dodatek do „Kuriera Polskiego”) 1976, nr 4.
Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne. Podręcznik
akademicki, Warszawa 2007.
Domaniewski S., [w:] Obywatele zgłaszają wnioski i poprawki do projektu
Konstytucji, „Trybuna Ludu” nr 55 (1117) z 24 lutego 1952 r.
Domańska M., Implementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe,
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014.
227

Doroszewski W. (red.), Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl
Drozdowska E., Julek, [w:] Wspomnienia o Julianie Tuwimie, red. W.
Jedlicka, M. Toporowski, Warszawa 1963.
Drwięga M., Czy zło jest radykalne, czy banalne?, [w:] Pięknie myśleć.
Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Karola
Tarnowskiego, Kraków 2007.
Duraj N, Dwuczynnikowa ocena bezpieczeństwa finansowego
przedsiębiorstwa [w:] Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa w systemie
gospodarczym, red. Wojciechowska-Filipek S., Łódź-Warszawa 2014.
Dybicz P. (red.), Przełom Października ’56, , Warszawa 2016.
Działocha K., Geneza konstytucji PRL, [w:] Konstytucja PRL po 30 latach
jej obowiązywania, red. K. Działocha, Wrocław 1983.
Dziedzic J., Sądowa kontrola administracji a wykładnia twórcza, [w:]
Wykładnia i stosowanie prawa administracyjnego, red. D.R. Kijowski, J.
Radwanowicz-Wanczewska,
M.
Wincenciak,
Kryzys
prawa
administracyjnego?, t. 4, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
Fabijańska A., Bartnik G., Rogowski M., Skarżyński H., Program badań
epidemiologicznych nad występowaniem szumów usznych i
nadwrażliwości słuchowej w Polsce, Audiofonologia XIII, 1998.
Falecki J., Genezowanie bezpieczeństwa, Annales
Paedagogicae Cracoviensis, Studia de Securitate 9 (2019).

Universitatis

Fehler W., O pojęciu bezpieczeństwa państwa, [w:] Bezpieczeństwo
państw i narodów w procesie integracji europejskiej, red. W. Śmiałek, J.
Tymanowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
Fennelly N., Legal Interpretation at the European Court of Justice.
Fordham 1996.
Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Warszawa 2009.
Frączek A., Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą, Łódź
[2020].
228

Friedrich A., Literackie portrety Żydów zaangażowanych w rewolucję
1905 roku, [w:] Album gdańskie. Prace ofiarowane Profesorowi Józefowi
Bachórzowi na siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie
pracy nauczycielskiej, red. J. Data, B. Oleksowicz, Gdańsk 2009.
Friszke A., Państwo Polskie – autonomiczna część imperium, [w:] Spór o
PRL, wstęp P. S. Wandycz, Kraków 1996.
Gajda J., Środki masowego przekazu w wychowaniu, Lublin 1988.
Garcia del Real J., Barakos G., Mischo H., Space mining In the industry of
the future… Or maybe the present?, Conference: SME Annual Meeting
2020 At: Phoenix Arizona, luty 2020.
Gizbert-Studnicki T., Wykładnia celowościowa, Studia Prawnicze, z. 3-4
(85-86).
Gmitruk J., Indraszczyk A., Stępka S. (red.), Partie i ruchy chłopskie i
ludowe w Europie wobec problemów współczesności. Państwo-forma, rola
i zadania, Warszawa 2014.
Golańska K., Kariera pozytywnego hochsztaplera, [w:] K. Golańska,
Proszę wstać!... reportaże sądowe, Łódź 1968.
Golańska K., Proces o własny życiorys, [w:] K. Golańska, Niewinny boi się
bardziej, Warszawa 1976.
Górecki O., Utylitaryzm – doktrynalna analiza ewolucji nurtu, Annales.
Etyka w życiu gospodarczym, vol. 14, nr 1, Łódź 2011.
Górecki W., Sobotni obiad, [w:] W. Górecki, B. Józefiak, Łódź. Miasto po
przejściach, Wołowiec 2020.
Góźdź Z., Kultura polityczna jako czynnik wychowania, „Wychowanie
Obywatelskie” 1989, nr 3.
Grabowiec P., Piechota B., Społeczeństwo nadzorowane,
Europeistyczny 1, Wrocław 2015.

Rocznik

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, wyd. 2, PWN,
Warszawa 2004.
229

Grzybowski K., „Stalinizm” w socjalistycznym prawie konstytucyjnym,
„Państwo i Prawo” 1957, z. 6.
Gutowski M., Kardas P., Wykładnia i stosowanie prawa w procesie
opartym na Konstytucji, C.H. Beck, Warszawa 2017.
Gwiżdż A., Organizacja i tryb przygotowania i uchwalenia Konstytucji
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, [w:] Sejm Ustawodawczy
Rzeczypospolitej Polskiej (1947-1952), red. M. Rybicki, WrocławWarszawa-Kraków-Gdańsk 1977.
Gwiżdż A., Tryb uchwalenia Konstytucji PRL (22 lipca 1952 r.), [w:]
Tryby uchwalania polskich konstytucji, red. M. Wyrzykowski, Warszawa
1998.
Halford J.B.S., Anderson S.D., Anxiety and depression in tinnitus sufferers,
Journal of Psychosomatic Research, 1991; 35(4-5).
Handel Ludźmi w Polsce. Materiały do raportu 2009, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2009.
Harašić Ž., More About Teleological Argumentation in Law, Pravni
Vjesnik God 31, Nr 3-4.
Hartmann W.D., Stock W., Wang R., Corona-Krisenmanagement: Globale
Erfahrungen des Pandemiemanagements mit Bestpraktiken und CoronaGlossar, BoD, Norderstedt 2020.
Hauser R., Wróbel A., Niewiadomski Z. (red.), System Prawa
Administracyjnego, Tom I, Warszawa 2015.
Hazzel J.P.W. (red.), Proceedings of the Sixth International Tinnitus
Seminar. The Tinnitus and Hyperacusis Centre, Londyn 1999.
Hermet J., Albert Camus et le christianisme: l'espérance en procès, Éditions
Beauchesne, Paris 1976.
Hersten K., Narodziny systemu władzy, Polska 1943-48, Poznań 1990.
Hurwic J., Redaktor „Tamtego działu”, [w:] Wspomnienia o Julianie
Tuwimie, red. W. Jedlicka, M. Toporowski, Warszawa 1963.
230

Iwaszkiewicz J., Inne burze, [w:] J. Iwaszkiewicz, Książka moich
wspomnień, Kraków-Wrocław 1983.
Iwaszkiewicz J., Lechoń i Tuwim, [w:] J. Iwaszkiewicz, Książka moich
wspomnień, Kraków-Wrocław 1983.
Iwaszkiewicz J., Lechoń, [w:] J. Iwaszkiewicz, Aleja Przyjaciół, Warszawa
1984.
Iwaszkiewicz J., Tuwim, [w:] J. Iwaszkiewicz, Aleja Przyjaciół, Warszawa
1984.
Izdebski Z., O działaniu społecznym prawa konstytucyjnego, „Państwo i
Prawo” 1947, z. 11.
Jabłoński H., Konstytucja wolnego ludu, „Głos Nauczycielski” 1952, nr
28-29.
Jabłoński H., Nad projektem Konstytucji. Polska Rzeczpospolita Ludowa
szczególną opieką otacza inteligencję twórczą…, „Głos Nauczycielski”
1952, nr 8.
Jach G., Ogólnopolski Głos Profilaktyki, Warszawa 2014.
Jaczewska H., [w:] Demokratyczną treść Konstytucji przekażemy uczniom,
„Głos Nauczycielski” 1952, nr 8.
Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2012.
Jakubowski A., Problemy z milczącym załatwianiem spraw
administracyjnych (artykuł recenzyjny), Państwo i Prawo, 2020, z. 6.
Januszewski T., Posłowie, [w:] J. Tuwim, Tam zostałem. Wspomnienia
młodości, opr. T. Januszewski, Warszawa 2003.
Januszewski T., Przedmowa, [w:] Rozmowy z Tuwimem, wybór i opr. T.
Januszewski, Warszawa 1994.
Jarmoszko S., Kalita C., Maciejewski J. (red.), Nauki społeczne wobec
problemu
bezpieczeństwa
(wybrane
zagadnienia),
Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2016.
231

Jarosław Iwaszkiewicz do Zygmunta Mycielskiego. Korespondencja 19561958, [w:] Spotkać Iwaszkiewicza. Nie-biografia, red. A. Król, Warszawa
2014.
Jasiński T. A., Czerwona łąka, [w:] Za wspólną sprawę robotników i
chłopów. Opowiadania o strajkach chłopskich, Warszawa 1953.
Kaczmarek J., Skowroński A., Bezpieczeństwo: świat – Europa – Polska,
Atla 2, Wrocław 1998.
Kallas M., Przygotowanie i uchwalenie Konstytucji Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej (22 lipca 1952 roku), [w:] M. Kallas, A.
Lityński, Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 2000.
Kanold B., Spłacam dług, Gdańsk 2010.
Karbownik L., Pojęcie i obszary kreowania oraz zapewniania
bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa, Acta Universitatis
Lodziensis Folia Oeconomica, 267, 2012.
Karpiński J., Czym była PRL?, [w:] Spór o PRL, wstęp P. S. Wandycz,
Kraków 1996.
Karwacka D., Wpływ komunikacji społecznej na kształtowanie opinii
publicznej, „Rozprawy Społeczne” 2013, nr 2 (VII).
Karwacki W. L., Łódź w latach rewolucji 1905-1907, Łódź 1975.
Kass W., … który w nocy ustala porządek świata, [w:] Krzysztofowi
Karaskowi w 70. rocznicę urodzin – poeci, opr. i wstęp W. Kass, Rzeszów
2007.
Kersten K., Bilans zamknięcia, [w:] Spór o PRL, wstęp P. S. Wandycz,
Kraków 1996.
Kersten K., Narodziny systemu władzy, Polska 1943-48, Poznań 1990.
Kicior B., Po co nam media – po co my mediom? Funkcje i oddziaływanie
mediów masowych w społeczeństwie, „Konteksty Społeczne” („Social
Contexts”) 2018, t. 6, nr 1 (11).
Kida J. (red.), Literatura i sztuka a wychowanie, Rzeszów 2001.
232

Kijowski M., Nowoczesna, rozważna, odważna. Słowa uznania w 40.
rocznicę reformy konstytucyjnej z 10 lutego 1976 r., „Nowe Perspektywy”
2016, nr 15.
Kijowski M., Prawnofinansowy aspekt pogrzebu Juliana Tuwima wobec
ówczesnych pochówków. W hołdzie Poecie w 65. rocznicę śmierci,
„Rocznik Łódzki” 2018, t. 68.
Kocór M., Nauczyciele wobec zmian edukacyjnych w Polsce, Rzeszów
2006.
Kojder A., Godność i siła prawa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.
Kolbusz J., Pomocnikami możemy być wszyscy, „Nowiny Rzeszowskie”
nr 278 (6033) z 22 listopada 1968 r.
Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Projekt uchwalony dnia
23 stycznia 1952 roku przez Komisję Konstytucyjną, „Trybuna Ludu” nr
27 (1089) z 27 stycznia 1952 r.
Konwencja o prawach i obowiązkach państw zawarta na 17 Konferencji
Panamerykańskiej, 26.12.1933 r., Montevideo, [w:] S. Sierpowski, Źródła
do historii powszechnej okresu międzywojennego, tom drugi: 1927-1934,
Poznań 1992.
Korybski A., Application of Law as an Object of Study: Key Concepts,
Issues and Research Approaches, Studia Iuridica Lublinensia 2015, t. 24, nr
2.
Korybski A., Leszczyński L., Stanowienie i stosowanie prawa. Elementy
teorii, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015.
Korzec P., Walki rewolucyjne w Łodzi i okręgu łódzkim w latach 19051907, Warszawa 1956.
Kosman M., Wojciech Jaruzelski wobec wyzwań swoich czasów. O
kulturze politycznej przełomu tysiącleci, Poznań 2003.
Kot W., Indiana Jones znad Wisły, [w:] W. Kot, PRL – jak cudnie się
żyło!, Poznań 2008.
233

Kot W., Najlepsze kasztany, Kargule i kobieta pracująca, [w:] W. Kot, PRL
– jak cudnie się żyło!, Poznań 2008.
Kowalczykowa A., Poeta rzeczy ostatecznych i rzeczy pierwszych (o
recepcji twórczości Juliana Tuwima), [w:] J. Tuwim, Wiersze 1, opr. A.
Kowalczykowa, Warszawa 1986.
Kowalczyński K. W., Łódź 1905. Kulisy rewolucji, Łódź 2017.
Koziej S., Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna
ewolucja. Polityczno-strategiczne aspekty bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo
Narodowe, II- 2011/18.
Kozłowski J., Nauczyciel przyszłości, [w:] Oświata i wychowanie w
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Dorobek 30-lecia i perspektywy
rozwoju. Referaty z ogólnopolskiej sesji naukowej, Lublin, w dniach 16-17
września 1974, Warszawa 1975.
Kożuchowski J., Wartość czy godność człowieka? Roberta Spaemanna
wizja godności ludzkiej, Studia Elbląskie, 2008, t. 9.
Kraś I., Polityka banku centralnego a bezpieczeństwo finansowe państwa,
Przegląd Strategiczny 2013, nr 1.
Krawcewicz S., Przemiany w funkcjach i strukturze zawodu nauczyciela,
[w:] Oświata i wychowanie w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dorobek 30-lecia i perspektywy rozwoju. Referaty z ogólnopolskiej sesji
naukowej, Lublin, w dniach 16-17 września 1974, Warszawa 1975.
Krawcewicz S., Współczesne problemy zawodu nauczyciela, Warszawa
1999.
Krawczyk M., Zasada aktualności a stosowanie prawa administracyjnego,
Wydawnictwo AT, Kraków 2013.
Król A., Rzeczy. Iwaszkiewicz intymnie, Warszawa 2015.
Krzysztofińska H., Etyka zawodowa nauczyciela jako niezbędny element
jego kwalifikacji zawodowych, [w:] Od prawa szkolnego do etyki
pedagogicznej. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Januszowi
234

Homplewiczowi z okazji czterdziestolecia Jego pracy naukowej, red. A. W.
Maszke, Rzeszów 2001.
Krzywicka I., Ze wspomnień wiejskiej nauczycielki, [w:] Za wspólną
sprawę robotników i chłopów. Opowiadania o strajkach chłopskich,
Warszawa 1953.
Kula M., Nieboszczka PRL. Ani dobra, ani mądra, ani piękna… ale
skomplikowana, [w:] Spór o PRL, wstęp P. S. Wandycz, Kraków 1996.
Kulbat W., Fabrykowanie jednomyślności – znaczenie opinii publicznej,
„Łódzkie Studia Teologiczne” 2004, nr 13.
Kuroczko E., 14 lat temu. Słowo o Weronice Zgoda, „Głos Nauczycielski”
1952, nr 16.
Kuroczko E., Włączamy się do ogólnonarodowej dyskusji nad projektem
nowej Konstytucji, „Głos Nauczycielski” 1952, nr 5.
Kurowski W., Pojęcie organizacji przestępczej
zorganizowanej, „Prokuratura i Prawo” nr 1, 2006.

i

przestępczości

Kwaśnicki W., Historia myśli liberalnej, Warszawa 2000.
Lapa A., Etyczne i wychowawcze aspekty opinii publicznej, „Annales.
Etyka w życiu gospodarczym” 2009, vol. 12, nr 2.
Lassalle F., O istocie konstytucji, [w:] F. Lassalle, O istocie konstytucji.
Dwa odczyty, tłum. J. Nowacki, M. Sobolewski, wstęp M. Sobolewski,
Warszawa 1960.
Leoński Z., Nauka administracji, Warszawa 2010.
Leszczyński L., O wykładni prawa i jej wymiarze praktycznym. Kontekst
sądowego stosowania prawa, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii
Społecznej, 2020, nr 2.
Leszczyński L., Podejmowanie decyzji prawnych. Tworzenie i stosowanie
prawa, WSZiA, Zamość 2003.
Leszczyński L., Types of Application of Law and the Decision Making
Model, Studia Iuridica Lublinensia, 2015, t. 24, nr 2.
235

Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy
orzecznictwa, Zakamycze, Kraków 2004.
Lewińska B., Kształcenie artystyczne w szkołach plastycznych w Polsce w
latach 1944-2017, Warszawa 2018.
Lisiecki M., Zarządzanie a nauki o bezpieczeństwie, Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe nr 16, Kraków 2014.
Literatura i demokracja. Bezpieczne i niebezpieczne związki, opr. red. M.
Gumkowski, Warszawa 1995.
Literatura w służbie ojczyzny. Materiały z sesji zorganizowanej przez
Związek Literatów Polskich i Główny Zarząd Polityczny WP z okazji
XXV-lecia Odrodzonego Wojska Polskiego, poświęconej tematyce
patriotyczno-obywatelskiej w naszej literaturze, Warszawa 1969.
Lutostański M., Idea wyodrębnienia dyscypliny naukowej „nauki o
bezpieczeństwie” i jej konsekwencje, Historia i Polityka, Nr 25(32)/2018.
Łobodziński F., Mogą zazdrościć nam wyobraźni, [w:] Dzieci w PRL-u,
fot. i podpisy W. M. Zieliński, wstęp F. Łobodziński, Olszanica 2017.
Łódzki B., „Fake news” – dezinformacja w mediach internetowych i formy
jej zwalczania w przestrzeni międzynarodowej, „Polityka i Społeczeństwo”
2017, nr 4(15).
Łukasiewicz J., Nauka administracji. Wstęp do teorii administracji,
Przemyśl 2002.
Maciejewski T., Gierszewski J., Brunka M., Z problemów administracji.
Wybrane zagadnienia z administracji publicznej, PWSH Pomerania,
Chojnice 2012.
MacIntyre A., Krótka historia etyki, Warszawa 2000.
Magryś F., Żywot chłopa działacza, Lwów 1932.
Maj E., Michałowski S., Wójcik A. (red.), Idee Państwo Ludowcy. Księga
jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Jana Jachymka,
Lublin 2009.
236

Majakowski W., [Kamienski W., Burluk D.], Dekret nr 1 o demokratyzacji
sztuki, [w:] Włodzimierz Majakowski, zbiór materiałów i wstęp F.
Nieuważny, Warszawa 1965.
Majmurek J., Szumlewicz P. (red.), PRL bez uprzedzeń, Warszawa 2010.
Mak. Z., Kowalewicz T., Raport z badań „Młodzież a narkotyki”, Program
badań jakościowych zrealizowany na zlecenie Krajowego Biura ds.
Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa, marzec 2009.
Malinowska E., Konstytucja jako gatunek tekstu prawnego, Opole 2012.
Malinowski S.W., Telewizja Dziewcząt i Chłopców (1957-1993). Historia
niczym baśń z innego świata, Kraków 2020.
Mandelkow V., Der Prozess um den "ennui" in der französischen Literatur
und Literaturkritik, Königshausen & Neumann, Würzburg 1999.
Marmola M., Społeczne postrzeganie instytucji recall i weta ludowego w
warunkach polskich, Political Preferences 2015, nr 10.
Mastalski R., Tworzenie prawa podatkowego a jego stosowanie, Wolters
Kluwer Polska, Warszawa 2016.
Maśnicki J., Koncepcje implementacji prawa pochodnego, Studia
Europejskie 2015, nr 2.
Matczak M., Imperium tekstu. Prawo jako postulowanie
urzeczywistnianie świata możliwego, Scholar, Warszawa 2019.

i

Matysek A., IV Kongres Polskiej Rady Resuscytacji, Nasz głos. Pismo
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, Lublin, 2009.
Matysiakiewicz A., Męczyńska M., Sądowoadministracyjny model
stosowania prawa jako źródło problemów orzeczniczych organów
administracji publicznej oraz ogólnego poczucia niesprawiedliwości, [w:]
Sądowe stosowanie prawa, red. B. Dolnicki, UŚ, Katowice 2014.
Matywiecki P., Twarz Tuwima, Warszawa 2008.
Mendel M., Związki rodziny, szkoły i społeczności lokalnej, [w:]
Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Materiały
237

z III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, red. J. Gnitecki, J.
Rutkowiak, Warszawa-Poznań 1999.
Michałowski P., Wstęp, [w:] J. Tuwim, Kwiaty polskie, wstęp i opr. P.
Michałowski, Kraków 2004.
Mieczkowski A., Wzór osobowy działacza ludowego w latach 1939-1949,
[w:] Działacz polityczny. Modele i wzory osobowe polskiego życia
politycznego 1918-1949, pod red. E. Olszewski, Lublin 1991.
Mierzejewski D.J., Bezpieczeństwo europejskie w warunkach przemian
globalizacyjnych, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011.
Misiuk A., Nauki o bezpieczeństwie - geneza, istota i perspektywy
rozwoju, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, T. 50, nr 2, 2018.
Misiuk A., O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, Historia i Polityka nr 23,
2018.
Myśliwski W., Przemówienie wygłoszone 10 marca 2009 roku na
Uniwersytecie Opolskim z okazji otrzymania tytułu doctora honoris causa,
[w:] autorzy zebrani, Nadzieja, Warszawa 2020.
Nasiłowska A., Stary poeta: Iwaszkiewicz i historia, [w:] Sporne postaci
polskiej literatury współczesnej [tom dedykowany pamięci Doktora Jana
Walca], red. A. Brodzka, Warszawa 1994.
Nauczycielstwo z radością wita projekt nowej Konstytucji, „Głos
Nauczycielski” 1952, nr 5.
Nawrocki W., Krajobraz literatury w czterdziestoleciu, [w:] Literatura
Polski Ludowej. oceny i prognozy. Materiały z konferencji pisarzy w lutym
1985 roku, układ tekstów i wstęp J. Adamski, Warszawa 1986.
Niemiec W., Doręczenia w polskim prawie karnym procesowym, Gdańsk
2019.
Nim będzie zapomniana. Szkice o kulturze PRL-u [artykuły i studia
ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Pietraszce w 25. rocznicę powołania
stworzonych przezeń studiów kulturoznawczych na Uniwersytecie
Wrocławskim], red. S. Bednarek, Wrocław 1997.
238

Nodar R.H., Tinnitus aurium in school age children: a survey. The Jounal
of Auditory Research, 1972, nr 12.
Nowak E., Teoria agenda-setting a nowe media, „Studia Medioznawcze”
2016, nr 3.
Nowakowski Z., Protasowicki I., Bezpieczeństwo polityczne i militarne
Polski po 1989 roku, Rzeszów 2008.
Nowel-Ścigaj A., Panopticon a oligopticon. Czy strzeżone znaczy
zastrzeżone?, Architektura. Czasopismo techniczne. Zeszyt 1, Kraków
2012.
Nowina-Konopka K., Weto dla biernej demokracji. Czy w Polsce sprawdzi
się referendum abrogacyjne?, https://klubjagiellonski.pl/2020/05/08/wetodla-biernej-demokracji-czy-w-polsce-sprawdzi-sie-referendum-abrogacyjne
Ociepka B., Kształtowanie wizerunku, Wrocław 2005.
Olejniczak A., Reklama – psychologiczne aspekty wpływu
marketingowych sztuczek, „Prace Instytutu Lotnictwa”, 2012, nr 1 (222).
Olszewski E. (red.), Działacz polityczny. Modele i wzory osobowe
polskiego życia politycznego 1918-1949, Lublin 1991.
Opowiedzieć PRL, red. K. Chmielewska, G. Wołowiec, Warszawa 2011.
Orliński W., Człowiek, który wynalazł Internet. Biografia Paula Barana,
Warszawa 2019.
Osiadacz M., Prawo do prawdy, [w:] M. Osiadacz, Sąd orzekł…,
Warszawa 1971.
Ożóg M. E., Sankcje wobec uczestników i organizatorów strajku
chłopskiego w sierpniu 1937 roku, [w:] Wielki Strajk Chłopski w 1937
roku. Uwarunkowania i konsekwencje, red. W. Wierzbieniec, Rzeszów
2008.
Paczyńska I., [Wstęp], [w:] Zestawienie poprawek zgłoszonych do projektu
konstytucji z 1952 roku, przyg. do druku i wstęp I. Paczyńska, „Studia
Historyczne” 1998, z. 2.
239

Paczyńska I., „Dyskusja” nad projektem konstytucji w województwie
krakowskim (luty – kwiecień 1952), [w:] Studia z historii Polski XIX i XX
wieku ofiarowane Profesorowi Józefowi Buszce w pięćdziesięciolecie
doktoratu, red. I. Paczyńska, Kraków 1999.
Paczyńska I., Nieznane aspekty pracy nad konstytucją z 1952 roku, „Studia
Historyczne” 1996, z. 3.
Pajor A., Józefowicz-Korczyńska M., Durko T., Ormezowska E.A.,
Występowanie zaburzeń emocjonalnych u osób z szumami usznymi,
Otolaryngologia 2009, B(2).
Państwowe Biuro Notarialne w Warszawie, repertorium nr IV-3836/54,
protokół notarialny spisu inwentarza z 12 czerwca 1954 r.
Parker T., Avoiding the Terrorist Trap: Why Respect for Human Rights Is
the Key to Defeating Terrorism, World Scientific, New Jersey 2018.
Patrzałek T., Ku pedagogice szczęścia, [w:] Dydaktyka i łowy. Księga
Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Władysławowi Dynakowi, red. R.
Waksmund, D. Michułka, Wrocław 2016.
Persak K., „Troskliwy opiekun i światły doradca Polski Ludowej” –
poprawki Józefa Stalina do Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 roku, [w:]
PRL – trwanie i zmiana [artykuły i studia ofiarowane Profesorowi
Marcinowi Kuli w 60. rocznicę urodzin], red. D. Stola, M. Zaremba,
Warszawa 2003.
Pewińska G., Julian Tuwim, poeta, [w:] G. Pewińska, G. Antoniewicz,
Sopot. Śladami znanych ludzi, Gdańsk 2019.
Pęcherski M., System oświatowy Polski Ludowej na tle porównawczym,
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1981.
Pięta-Szawara A., System finansowania oświaty niepublicznej w Polsce,
„Edukacja – Technika – Informatyka” nr 4/22/2017.
Piwowar J., Kultowe teksty z PRL-u we współczesnej przestrzeni
komunikowania społecznego, [w:] PRL-owskie re-sentymenty, red. A.
Kisielewska, M. Kostaszuk-Romanowska, A. Kisielewski, Gdańsk 2017.
240

Piwowarski J., Nauki o bezpieczeństwie. Zagadnienia elementarne, Wyższa
Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON, Kraków
2017.
Polegli za władzę ludową na Ziemi Łódzkiej, opr. S. Fijałkowski, Z.
Pietrzak, [w:] Za ojczyznę i za lud, Łódź 1973.
Potkaj T., „Przekrój” Eilego. Biografia całego tego zamieszania z
uwzględnieniem psa Fafika, Kraków 2019.
Pruszewicz A., Obrębowski A., Audiologia kliniczna.
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im.
Marcinkowskiego w Poznaniu, wydanie IV, Poznań 2010.

Zarys,
Karola

Raczkowski K., Bezpieczeństwo finansowe, [w:] Ekonomika
bezpieczeństwa państwa w zarysie, red. Płaczek J., Warszawa 2014.
Raitio J., The Source of Law - Doctrine and Reasoning in Finland. USChina Education Review B 11, 2012.
Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 roku, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych, Warszawa 2013.
Raport z ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej AmeriGas ,,Bezpieczna
Butla”, http://bezpiecznabutla.amerigas.pl/raport
Ratajska K., „Jedyna patriotyczna legenda Łodzi” – rewolucja 1905 roku w
Kwiatach polskich, [w:] Julian Tuwim. Biografia – twórczość – recepcja,
red. K. Ratajska, T. Cieślak, Łódź 2007.
Ratajska K., Inowłodzkie Soplicowo, [w:] Julian Tuwim. Biografia –
twórczość – recepcja, red. K. Ratajska, T. Cieślak, Łódź 2007.
Ratajska K., Julek. Podróże do krain wyobraźni Juliana Tuwima, Łódź
2013.
Ratajska K., Kraj młodości szczęśliwy. Śladami Juliana Tuwima po Łodzi i
Inowłodzu, Łódź 2002.
Ratajska K., O wierszu Juliana Tuwima {Ja do ciebie nie mogę, nie
mogę…}, [w:] Stolice i prowincje kultury. Księga jubileuszowa ofiarowana
241

Profesor Alinie Kowalczykowej, red. J. Brzozowski, M. Skrzypczyk, M.
Stanisz, Warszawa 2012.
Raz J., Value, Respect, and Attachment, Cambridge University Press 2001.
Reszka P., Mali Bogowie 2, Warszawa 2018.
Rogowska B., Deprecjacja mitu Stanisława Mikołajczyka w propagandzie
PPR w latach 1945-1947, [w:] Pokolenia i portrety. Wzór osobowy
ludowca w XX w., pod red. A. Wójcik, W. Paruch, Lublin 2000, s. 374
Romanowska-Tołłoczko A., Wizerunek kobiety w reklamie a percepcja i
ocena własnego wyglądu przez dorastające dziewczęta, „Rozprawy
Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”, 2015, nr 49.
Roszko J., Bez korony [reportaż], [w:] J. Roszko, Bez korony [zbiór
reportaży], Warszawa 1965.
Rybicki M., Geneza i przygotowanie Konstytucji PRL z 1952 roku, „Dzieje
Najnowsze” 1983, nr 4.
Rybicki M., Jak rodziła się Konstytucja PRL z 1952 r., „Polityka” 1983, nr
30.
Rzemieniewska M., Kilka uwag o stanowieniu prawa w dziedzinie
wolności i praw człowieka, [w:] Tworzenie a stosowanie prawa w Polsce.
Teoria i praktyka, red. D. Kotłowski, M. Mazuryk, K. Sadowski, Idealit,
Warszawa 2014.
Salachová, B., Vítek, B. Interpretation of European Law, Selected Issues.
Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis,
Vol. LXI, Nr 7, 2013.
Sampson E., Jak tworzyć własny wizerunek, Warszawa 1996.
Sanden J., Methods of Interpreting the Constitution: Estonia's Way in an
Increasinly Integrated Europe, Juridica International VIII, 2003.
Schayer W., Konstytucja prawdziwej wolności, Warszawa 1952.
Secler B., Polityka i media w obliczu demokracji medialnej, [w:]
Demokracja w obliczu nowych mediów. Elektroniczna demokracja,
242

wybory przez Internet, kampania w sieci, red. M. Musiał-Karg, Toruń
2013.
Serafin T., Implementacja prawa oświatowego w teorii i praktyce
kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami, Aspra-JR, Warszawa 2013.
Sieroszewski A., Wacława Sieroszewskiego żywot niespokojny, z rkps
wyd., opr. i uzup. A. Z. Makowiecki, Warszawa 2015.
Skarzyński R., Kużelewska E. (red.), Bezpieczeństwo - Dyscyplina nauki
wobec funkcjonowania państwa, Agencja Wydawnicza Ekopress, Białystok
2018.
Skobelski R., Przebieg ogólnonarodowej dyskusji nad projektem
konstytucji PRL w 1952 r. na ziemiach zachodnich i północnych Polski,
„Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 2001, t. 3.
Skrzypkowski E., O wykorzystaniu literatury pięknej w szkoleniu
żołnierzy, „Wojsko Ludowe” 1955, nr 1.
Sokolewicz W., Konstytucja PRL po zmianach z 1976 r., Warszawa 1978.
Sokolewicz W., Konstytucja społeczeństwa a społeczna rzeczywistość,
„Państwo i Prawo” 1982, z. 7.
Sokolewicz W., Społeczeństwo – państwo – konstytucja, [w:] Państwo i
konstytucja. Zbiór studiów, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź
1989.
Sowińska-Gogacz J., Torański B., Mały Oświęcim. Dziecięcy obóz w
Łodzi, Warszawa 2020.
Spór o PRL, wstęp P. S. Wandycz, Kraków 1996.
Staniszewski R., Opinia publiczna – teoretyczny sens i zakres pojęcia,
„Studia politologiczne” 2012, vol. 25.
Stasiak L., Co nowa Konstytucja daje chłopom, Warszawa 1952.
Stępień M., Polska lewica literacka, Warszawa 1985.

243

Stępka K., [w:] Nauczyciele mówią o projekcie Konstytucji, „Głos
Nauczycielski” 1952, nr 6, s. 1.
Stock R., Psychological Approaches to Work Security, Broszura
Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Genewa 2002.
Stoor B.J., In-Space Manufacturing: A Road map to the Future, Alabama,
kwiecień, 2018.
Stradecki J., Julian Tuwim. Bibliografia, Warszawa 1959.
[Stradecki J.], Kalendarium życia i twórczości Juliana Tuwima, [w:] J.
Tuwim, Wiersze 1, opr. A. Kowalczykowa, Warszawa 1986.
Strojowski F., Poeta i dzieci, [w:] Wspomnienia o Julianie Tuwimie, red.
W. Jedlicka, M. Toporowski, Warszawa 1963.
Syrwid R., „Ponieśmy więc projekt Konstytucji w masy…”. Przebieg i
ocena pierwszego etapu „dyskusji” nad projektem Konstytucji PRL (lutymarzec 1952) na Warmii i Mazurach w świetle materiałów Wydziału
Propagandy KW PZPR w Olsztynie, „Polska 1944/45 – 1989. Studia i
Materiały” 2015, t. XIII.
Szczepański J., Rzecz o nauczycielach w wychowującym społeczeństwie
socjalistycznym, Warszawa 1975.
Szempruch J., Wybrane aspekty przemian w zawodzie nauczyciela, [w:] W
służbie szkole i nauce [księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi
Janowi Kidzie z okazji 70. urodzin], red. A. W. Maszke, Rzeszów 2001.
Sześciło D., Komentarz do art. 1 ufzo, [w:] Finansowanie zadań
oświatowych. Komentarz, red. Pilich M., Warszawa 2020.
Szluz B., Kwalifikacje zawodowe a postawa etyczna nauczyciela, [w:] Od
prawa szkolnego do etyki pedagogicznej. Księga Jubileuszowa poświęcona
Profesorowi Januszowi Homplewiczowi z okazji czterdziestolecia Jego
pracy naukowej, red. A. W. Maszke, Rzeszów 2001.
Szmaglewska S., Dymy nad Birkenau, Warszawa 1984.
Szreniawski J., Wstęp do nauki administracji, Lublin 2004.
244

Sztabiński G., Empatia w sztuce – dawniej i dziś, [w:] Acta Artis. Studia
ofiarowane Profesor Wandzie Nowakowskiej, red. A. Pawłowska, E.
Jedlińska, K. Stefański, Łódź 2016.
Sztandar Młodych, Nr 128, 1989.
Szutta A., Rola sumienia w debacie politycznej, [w:] Człowiek i polityka.
Księga Jubileuszowa z okazji 65. urodzin Profesora Jerzego Gałkowskiego,
red. J. Kłos, A. Noras, Lublin 2002.
Szymanek J., Tradycje konstytucyjne. Szkice o roli ustawy zasadniczej w
społeczeństwie demokratycznym, Warszawa 2006.
Szynowski R., Nauki o bezpieczeństwie a nauki o administracji, Studia
Iuridica Lublinensia, nr 21, 2014.
Świecki A., Oświata i szkolnictwo w XXX-leciu PRL, Warszawa 1975.
Tarski J., Ekonomika i organizacja transportu międzynarodowego,
Warszawa 1973.
Tejchma J., Polska Rzeczpospolita Ludowa była Polską, [w:] Zrozumieć
PRL, red. W. Żółtkowski, Warszawa 2012.
Toeplitz K. T., Kurdesz, [w:] Alkohol w kulturze i obyczaju, red. J. Górski,
K. Moczarski, Warszawa 1972.
Toeplitz K. T., Szanse Października, [w:] Polska pod rządami PZPR, red.
M. F. Rakowski, Warszawa 2000.
Tomczak A., Instytucja weta ludowego na przykładzie Konfederacji
Szwajcarskiej, Kortowski Przegląd Prawniczy 2016, nr 1.
Tomza, A. Teoria wykładni prawa Jerzego Wróblewskiego a dyrektywalna
koncepcja znaczenia Kazimierza Ajdukiewicza, Studia PrawnoEkonomiczne, t. LXXXII, 2010.
Toth Z.J., The Methods of Statutory Interpretation in the Practice of the
High Courts of Hungary, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska,
Lublin - Polonia Sectio M, 2010, Vol. I.

245

Trubalski A., Prawne aspekty implementacji prawa UE do systemu
prawnego RP, C.H. Beck, Warszawa 2016.
Trubalski A., Prawnoustrojowa koncepcja i mechanizmy prawne
implementacji prawa Unii Europejskiej do krajowego systemu prawnego
Rzeczypospolitej Polskiej, rozprawa doktorska, maszynopis, Białystok
2015.
Trzebiatowski K., Organizacja szkolnictwa w Polsce Ludowej, Warszawa
1972.
Turkowski R., Państwo i jego funkcje w myśli politycznej polskich
ludowców na emigracji po II wojnie światowej [w:] Partie i ruchu
chłopskie i ludowe w Europie wobec problemów współczesności. Państwoforma, rola i zadania, pod red. J. Gmitruka, A. Indraszczyka, S. Stępki,
Warszawa 2014.
Tuwim J., [Ja do ciebie nie mogę, nie mogę…], [w:] J. Tuwim, Wiersze 2,
opr. A. Kowalczykowa, Warszawa 1986.
Tuwim J., [w:] Obywatele zgłaszają wnioski i poprawki do projektu
Konstytucji, „Trybuna Ludu” nr 41 (1103) z 10 lutego 1952 r.
Tuwim J., Data, która przejdzie do dziejów narodu, [w:] Głosy w dyskusji
nad projektem Konstytucji, „Trybuna Ludu” nr 37 (1099) z 6 lutego 1952
r.
Tuwim J., Data, która przejdzie do dziejów narodu, [w:] Pisarze o projekcie
Konstytucji, „Życie Literackie” 1952, nr 4.
Tuwim J., Data, która przejdzie do dziejów narodu, „Sprawy i Ludzie”
1952, nr 53.
Tuwim J., List do L. Staffa z 31 sierpnia 1947 r., [w:] L. Staff, J. Tuwim, Z
tysiącem serdeczności… Korespondencja z lat 1911-1953, opr. T.
Januszewski, I. Maciejewska, J. Stradecki, Warszawa 1974.
Tuwim J., List Juliana Tuwima do Prezydenta Bieruta, „Trybuna Ludu” nr
106 (1168) z 16 kwietnia 1952 r.

246

Tuwim J., Matka, [w:] J. Tuwim, Wiersze 2, opr. A. Kowalczykowa,
Warszawa 1986.
Tuwim J., Mieszkańcy, [w:] J. Tuwim, Wiersze 2, opr. A. Kowalczykowa,
Warszawa 1986.
Tuwim J., Moje dzieciństwo w Łodzi, [w:] J. Tuwim, Dzieła, t. V, Pisma
prozą, opr. J. Stradecki, Warszawa 1964.
Tuwim J., Program, [w:] J. Tuwim, Wiersze 2, opr. A. Kowalczykowa,
Warszawa 1986.
Tuwim J., Spotkanie w roku 1952, [w:] J. Tuwim, Wiersze 2, opr. A.
Kowalczykowa, Warszawa 1986.
Tuwim J., Wiersz nieznanego poety, wstęp, rekonstrukcja zakończenia i
posłowie J. W. Gomulicki, Warszawa 1955.
Uchwała Komisji Konstytucyjnej [z 23 stycznia 1952 r.] w sprawie
ogólnonarodowej dyskusji nad projektem Konstytucji Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej, „Trybuna Ludu” nr 27 (1089) z 27 stycznia
1952 r.
Uchwała nr 39/54 Prezydium Rządu z 30 stycznia 1954 r. w sprawie
pogrzebu Juliana Tuwima (niepublikowana).
Uniwersalny Słownik Języka Polskiego, Warszawa 2006, PWN.
Urbanek M., Tuwim. Wylękniony bluźnierca, Warszawa 2013.
Urbankowski B., Rok 1905 przed sądem najwyższych autorytetów
literackich, [w:] Dziedzictwo rewolucji 1905-1907, red. A. Żarnowska, A.
Kołodziejczyk, A. Stawarz, P. Tusiński, Warszawa-Radom 2007.
Urbanowski M., Człowiek głębszego podziemia. Życie i twórczość Jana
Emila Skiwskiego, Kraków 2003.
Uziębło P., Demokracja partycypacyjna. Wprowadzenie, Centrum Badań
Społecznych, Gdańsk 2009.
Walczak H., Drugi gabinet Władysława Grabskiego, 19 grudnia 1923 – 13
listopada 1925, [w:] Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety
247

Polski odrodzonej 1918-1939, red. J. Faryś, A. Wątor, H. Walczak,
Szczecin 2011.
Walczak M., Uczony społecznie zaangażowany, [w:] W służbie nauce i
szkole. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Doktorowi Zenonowi
Klemensiewiczowi, Warszawa 1970.
Waldron J., The Dignity of Legislation, Cambridge University Press 1999.
Wapiński R., Ewolucja systemu oświatowego w PRL, [w:] Społeczeństwo
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, red. A. Czubiński, Warszawa 1977.
Wasielewski M., Niewidzialna ręka, Warszawa 2019.
Wasilonek M., Pierwsza pomoc. Jak jej udzielić? 2016,
https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,pierwsza-pomocprzedmedyczna--resuscytacja--rko----zasadyudzielania,artykul,1721496.html
Wąsowicz M., Kultura prawna w dorobku Profesora Juliusza Bardacha,
[w:] Z dziejów kultury prawnej. Prace ofiarowane Profesorowi Juliuszowi
Bardachowi w dziewięćdziesięciolecie urodzin, Warszawa 2004.
Werblan A., Stalinizm w Polsce, Warszawa 2009.
Werner A., Wina niewinnych i niewinność winnych. Rzut oka na związki
polityki z literaturą i literatury z polityką w PRL, [w:] Sporne postaci
polskiej literatury współczesnej [tom dedykowany pamięci Doktora Jana
Walca], red. A. Brodzka, Warszawa 1994.
Węgrzyńska M., Identyfikacja bezpieczeństwa ekonomicznego w
literaturze i regulacjach prawnych, [w:] Rachunkowość – polityka
makroekonomiczna – globalizacja; red. Z. Luty, M. ChmielowiecLewczuk, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2015.
Wierzbowski R., Łódzkie realia Kwiatów polskich. Rekonesans, [w:]
Literatura i język Łodzi. Materiały z sesji naukowej w Muzeum Historii
Miasta Łodzi zorganizowanej w dniach 18-19 kwietnia 1978 r., red. A.
Szram, J. Weinberg, M. Kucner, Łódź 1978.

248

Wierzbowski, M. (red.), Prawo administracyjne, Wolters Kluwer Polska,
Warszawa 2017.
Wiśniewski B. (red.), Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2011.
Witkowska A., Czy Mickiewicz podpisał „lojalkę”?, [w:] Lustra historii.
Rozprawy i eseje ofiarowane Profesor Marii Żmigrodzkiej z okazji
pięćdziesięciolecia pracy naukowej, red. M. Kalinowska, E. Kiślak,
Warszawa 1998.
Witos W., Witos o demokracji, wybór przemówień, pism i rozmów
Wincentego Witosa, oprac. J. Borkowski, W. Kuterski, Warszawa 1995.
Włodek L., Jak Pra stał się człowiekiem, [w:] Spotkać Iwaszkiewicza. Niebiografia, red. A. Król, Warszawa 2014.
Wniosek w sprawie poprawek do projektu Konstytucji Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej, [w:] Zestawienie poprawek zgłoszonych do
projektu konstytucji z 1952 roku, przyg. do druku i wstęp I. Paczyńska,
„Studia Historyczne” 1998, z. 2.
Wnuk J., Dzieci polskie oskarżają, Lublin 1975.
Woldan J., Zginął, bo był członkiem PPR (O Andrzeju Chodurze), [w:] Za
ojczyznę i za lud, Łódź 1973.
Woźniakowski K., Początki działalności Związku Zawodowego Literatów
Polskich po wyzwoleniu (sierpień 1944 – wrzesień 1945), [w:] Prace
ofiarowane Henrykowi Markiewiczowi, red. T. Weiss, Kraków-Wrocław
1984.
Wójcik A., Paruch W. (red.), Pokolenia i portrety. Wzór osobowy ludowca
w XX wieku, Lublin 2000.
Wróbel J., Podsiedlik P., Monitoring wizyjny-cz. I. Geneza i czasy
współczesne, Materiały Dydaktyczne 37, Katowice 2016.
Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, PWN, Warszawa 1988.
Zajadło J., Pojęcie „imposybilizm prawny” a polityczność prawa i
prawoznawstwa, „Państwo i Prawo” 2017, z. 3.
249

Zalega D., Śląsk zbuntowany, Wołowiec 2019.
Zamkowski W., Dyktatura, suwerenność, demokracja. Podstawowe,
teoretyczne problemy struktury i funkcjonowania władzy państwowej w
PRL, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974.
Zawodniak M., Dziesięciolecie 1945-1955 (historia literatury i przedmioty
badania), [w:] PRL – świat (nie)przedstawiony [artykuły i studia
ofiarowane pamięci Doktor Lidii Burskiej], red. A. Czyżak, J. Galant, M.
Jaworski, Poznań 2010.
Zestawienie treści istotniejszych poprawek zgłoszonych do projektu
Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, [w:] Zestawienie
poprawek zgłoszonych do projektu konstytucji z 1952 roku, przyg. do
druku i wstęp I. Paczyńska, „Studia Historyczne” 1998, z. 2.
Zieliński M., Bogucki O., Choduń A., Czepita S., Kanarek B.,
Municzewski A., Zintegrowanie polskich koncepcji wykładni prawa,
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, nr 4.
Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Wolters
Kluwer, Warszawa 2017.
Ziemba K., Mickiewicz jako poeta narodowy, [w:] Album gdańskie. Prace
ofiarowane Profesorowi Józefowi Bachórzowi na siedemdziesiątą piątą
rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej, red. J. Data, B.
Oleksowicz, Gdańsk 2009.
Ziemia Rzeszowska wczoraj, dziś i jutro, opr. F. Grabowski, [Rzeszów
1952].
Zygmunt J., Przestępstwo nieudzielenia pomocy, 2018.
Żeleźny E., Nauczyciele i młodzież w procesie polskich przemian,
Rzeszów 1992.
Żółkiewski S., Jednostka – społeczeństwo – literatura, [w:] Księga
pamiątkowa ku czci Konrada Górskiego, red. A. Hutnikiewicz, Toruń
1967.
Żółtkowski W. (red.), Zrozumieć PRL, Warszawa 2012.
250

