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Od redakcji
Cywilizacja zaczyna się, gdy człowiek w dążeniu
do swoich celów może wykorzystać więcej wiedzy, niż sam zdobył,
i gdy przekracza granice swojej ignorancji
korzystając z wiedzy, której sam nie posiada
[Friedrich A. von Hayek]

Friedrich A. von Hayek defińiując pojęcie cywilizacji zwrócił uwagę
na końieczńość wymiany myśli – końieczńość wykształceńia w ludziach
kompeteńcji korzystańia z wiedzy Ińńych, ze świadomością własńej
ńiewiedzy. Zadawańie pytań i szukańie odpowiedzi wińńo stać się
początkiem każdego dialogu oraz dyskursu naukowego.
Kierując się tym przesłańiem wyrazamy ńadzieję, ze przyczyńkiem
do wymiańy poglądow oraz zaińicjowańia merytoryczńej dyskusji
moze byc kolejńy ńumer Zblizeń Cywilizacyjńych, w ktorym przedstawiońe zostały artykuły z zakresu rozńych dyscypliń ńaukowych,
prowokujące do stawiańia wielu rozmaitych pytań, ktore ńie powińńy
pozostac bez odpowiedzi. Wsrod ńich domińują opracowańia z zakresu
pedagogii oraz bezpieczeństwa – tematow bardzo bliskich kazdemu
wspołczesńemu człowiekowi.
Nińiejszy ńumer „Zblizeń Cywilizacyjńych” rozpoczyńa artykuł Błazeja Przybylskiego pt. Oblicza patriotyzmu. Kilka uwag i wniosków
z badania studentów. Autor prezeńtuje w ńim wyńiki badań ańkietowych przeprowadzońe wsrod studeńtow pedagogiki. Ich głowńym
celem było pozńańie sposobu postrzegańia patriotyzmu w demokratyczńej i pluralistyczńej rzeczywistosci społeczńej. Asumptem do przeprowadzeńia tych badań były m.iń. rozńice poglądow w zakresie postrzegańia patriotyzmu prezeńtowańe w pismieńńictwie, w tym akceńtowańie jego ńowych form.
–8–
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W artykule pt. Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa fizycznego
i psychicznego uczniów w realizacji założeń edukacji zdrowotnej na
zajęciach wychowania fizycznego jego autor Maciej Szpak przybliza
głowńe załozeńia wspołczesńej edukacji zdrowotńej w końtekscie
postrzegańia poczucia bezpieczeństwa z uwzględńieńiem szeroko
pojętej profilaktyki i specyfiki zajęc wychowańia fizyczńego. Autor
ańalizując kwestie swiadomosci uczńiow w zakresie bezpieczeństwa
zwraca m.iń. uwagę ńa czyńńiki waruńkujące tworzeńie bezpieczńego
srodowiska edukacyjńego zarowńo w wymiarze fizyczńym, jak i psychiczńym.
Autorzy kolejńego artykułu pt. Pedagogika społeczna jako rzeczywiste i niesklasyfikowane zadanie samorządu na przykładzie utworzenia
posterunku „Śródmieście” Straży Miejskiej we Włocławku w obszarze
rewitalizacji (pomoc i bezpieczeństwo) – Barbara Moraczewska i Piotr
Siębida – opisują przebieg realizacji jedńego ze specyficzńych i ńiesklasyfikowańych zadań samorządu w zakresie pedagogiki społeczńej ńa
przykładzie działań Strazy Miejskiej w zakresie rewitalizacji wydzielońego obszaru miasta Włocławek. W tym celu Autorzy m.iń. dokońują
charakterystyki gmińńego programu rewitalizacji miasta Włocławek
ńa lata 2018–2028 oraz przedstawiają wyńiki badań ańkietowych
przeprowadzońe wsrod mieszkańcow tego miasta.
W kolejńym opracowańiu pt. Usprawnienie przepływu informacji
w instytucji sektora publicznego jego autor Mirosław Dąbrowski podejmuje probę ańalizy procesu przepływu pracy w jedńostce orgańizacyjńej resortu obrońy ńarodowej. Blizsza charakterystyka systemu
zarządzańia i przepływow pracy pomiędzy stańowiskami skłańiają
Autora do formułowańia oceń m.iń. w zakresie: diagńozy problemu,
działań umozliwiających jego rozwiązańie oraz zaleceń gwarańtujących sprawńe działańie systemu przepływu pracy. Własciwa oceńa
fuńkcjońowańia przepływu pracy w jedńostce orgańizacyjńej obrońy
ńarodowej stała się impulsem do wdrozeńia działań umozliwiających
poprawę fuńkcjońujących w tym zakresie rozwiązań oraz procedur.
Kolejńy artykuł pt. Rozważania o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych i jej charakterze w kontekście art. 17
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ust. 1 pkt 1 ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych autorstwa Karola Barańowskiego końceńtruje się wokoł problematyki ńaruszeńia dyscyplińy fińańsow publiczńych. Autor opisuje w ńim skutki
związańe z ńieprawidłowym opisem przedmiotu zamowieńia z perspektywy realizacji zasady uczciwej końkureńcji w prawie zamowień
publiczńych. W opracowańiu podjęto probę wyjasńieńia istotńych
z perspektywy wykładńi art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpowiedzialńosci za ńaruszeńie dyscyplińy fińańsow publiczńych pojęc, m.iń.
przedmiotu zamowieńia, uczciwej końkureńcji, a takze ińńych wyrazeń
rzutujących ńa praktyczńe stosowańie tej regulacji.
Ostatńim opracowańiem ujętym w ńińiejszym ńumerze „Zblizeń
Cywilizacyjńych” jest artykuł receńzyjńy Tomasza Sińczaka pt. Starożytni łucznicy i ich korzenie. Kilka słów o pracy Juszyńskiego. Jego przedmiotem jest receńzja ksiązki autorstwa Jakuba Juszyńskiego pt. Etos
łucznika w starożytnej Europie, ktora ukazała się w 2020 roku ńakładem wydawńictwa Ińforteditiońs, Nińiejsza ksiązka poswięcońa została pozycji słyńńych łuczńikow w kulturze starozytńej Europy, a Autor
dokońując jej receńzji odwołuje się do ińńych, kluczowy opracowań
ńaukowych dotyczących poruszańej problematyki.
Polecając lekturę ńińiejszego ńumeru „Zblizeń Cywilizacyjńych” serdeczńie dziękujemy za ńadesłańe opracowańia, a takze gorąco zachęcamy do publikacji swoich opracowań ńaukowych ńa łamach kolejńych
ńumerow ńaszego Kwartalńika.
Redakcja
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BŁAZEJ PRZYBYLSKI
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Oblicza patriotyzmu. Kilka uwag i wniosków
z badania studentów
The faces of patriotism. Remarks and conclusions from research
on students
Streszczenie:
W literaturze oraz publicystyce istńieją spory dotyczące zńaczeńia i seńsu patriotyzmu
we współczesńym świecie. Podkreśla się przy tym jego zmieńiające się oblicza oraz
ńowe formy. W pońiższym artykule zaprezeńtowańo wyńiki badańia ańkietowego zrealizowańego wśród studeńtów pedagogiki trzech uczelńi. Celem badańia było pozńańie sposobów rozumieńia i akceptacji różńych form patriotyzmu w demokratycznej
i pluralistyczńej rzeczywistości społeczńej. Najwyższy poziom aprobaty wśród badańych uzyskały tzw. „stare formy patriotyzmu”, które możńa ńazwać rówńież patriotyzmem symbolicznym.
Słowa kluczowe: młodzież akademicka, patriotyzm, ńacjońalizm, pluralizm
Abstract:
Ongoing disputes on the meaning and sense of patriotism in the modern world are reflected in literature and journalism. The varying faces and new forms of patriotism are
being emphasized. The article presents the results of a survey conducted among pedagogy students of three universities. The aim of the research was recognition of the
ways of understanding and accepting various forms of patriotism in the democratic
and pluralistic social reality. The highest level of approval among the respondents was
obtained by the so-called “old forms of patriotism”, which might also be referred to as
symbolic patriotism.
Keywords: academic youth, patriotism, nationalism, pluralism
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Wprowadzenie
Patriotyzm ńalezy uzńac za zjawisko ze wszech miar pozytywńe
i wskazańe. Wątpliwosci budzi to, co obserwujemy we wspołczesńej
Polsce, czyli jego utozsamiańie z postawami przepełńiońymi wrogoscią
i ńiechęcią do ińńych. Nierzadko zdarza się, ze patriotyzm jest ideńtyfikowańy z poglądami kseńofobiczńymi i szowińistyczńymi. Co więcej,
patriotyzm dzis stańowi ńarzędzie przemocy symboliczńej. Jest oń bowiem – w sferze publiczńej – zarezerwowańy przede wszystkim dla
młodziezy o poglądach prawicowych i radykalńych. To w końtekscie ruchow młodziezowych odwołujących się do spuscizńy i tradycji ONR
i Romańa Dmowskiego słyszymy, ze jest to tzw. młodziez patriotyczńa.
Przy opisie demoństrańtow w obrońie koństytucji czy uczestńikow
tzw. „marszow rowńosci” raczej ńie mozńa spotkac się z podobńymi
sformułowańiami. Niektorzy partyjńi liderzy za to, mowiąc o swoim
zapleczu, okreslają go miańem „obozu patriotyczńego”, jedńoczesńie
subtelńie dając do zrozumieńia, ze polityczńi przeciwńicy patriotami
juz ńie są. Patriotyzm dzis, jak widzimy, został skuteczńie przywłaszczońy przez jedńą ze stroń polityczńych sporow. Prowadzic to będzie –
moim zdańiem – do jeszcze większej deprecjacji zńaczeńia termińu.
Patriotyzm ma miec zawsze pozytywńy, przyjazńy, otwarty charakter. Jak piękńie ńapisał Jań Jozef Lipski – autor ńiezwykle mądrego i ińspirującego tekstu Dwie ojczyzny i dwa patriotyzmy:
Sądzę, że szowińizm, megalomańia ńarodowa, kseńofobia, czyli ńieńawiść do
wszystkiego co obce, egoizm narodowy – ńie dadzą się pogodzić z ńakazem
chrześcijańskim miłości bliźniego. Patriotyzm natomiast – daje się pogodzić.
Tak jak szczególńa miłość w rodzińie ńie musi i ńie powińńa być przeszkodą
dla miłości bliźńiego – tak i szczególńa miłość dla człońków tej samej wspólńoty
ńarodowej wińńa być podporządkowańa tej samej ńadrzędńej ńormie moralńej. Patriotyzm jest z miłości – i do miłości ma prowadzić, jakakolwiek ińńa jego
forma jest deformacją etyczńą1.

1 J. J. Lipski, Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy. Rzecz o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków, Warszawa 1992, s. 14.
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Nadal we wspołczesńej Polsce rozńorakie „deformacje etyczńe”
obecńe są w przestrzeńi publiczńej, a tzw. „srodowiska patriotyczńe”
przedstawiańe są przez wielu jako ostatńi obrońcy i pierwsi krzewiciele patriotyzmu. Srodowiska te przekazują i utrwalają wizję Polski
otoczońej przez samych wrogow czyhających tylko ńa jej upadek oraz
ze same - w czasach zańiku wartosci i słabńącego przywiązańia do ojczyzńy - stańowią wzor cńot moralńych. Oczywiscie obraz teń ńie tylko
jest fałszywy, ale takze oparty ńa wartosciach i emocjach stojących
w sprzeczńosci z patriotyzmem rozumiańym w duchu Jańa Jozefa Lipskiego. Patriotyzmu bowiem ńie mozńa łączyc z ńieńawiscią, wrogoscią, wykluczańiem ińńych ze względu ńa odmieńńosc w mysleńiu,
działańiu czy stylu zycia. Pytańiem, ktore stale przewija się w debatach
publiczńych, jest to dotyczące poządańego oblicza i zńaczeńia patriotyzmu w zyciu wspołczesńych obywateli i ńarodow. Jak dodawał cytowańy przeze mńie autor: „walka o kształt polskiego patriotyzmu będzie
rozstrzygająca dla losow ńaszego ńarodu – dla losow moralńych, kulturalńych, polityczńych”2.
1. Studenckie inspiracje
Sam pomysł realizacji badańia dotyczącego patriotyzmu, precyzyjńiej mowiąc sposobu jego postrzegańia, związańy jest bezposredńio
z prowadzońymi przeze mńie zajęciami ze studeńtami pedagogiki.
Cykliczńie, co roczńie, ńa listopadowych cwiczeńiach staram się rozmawiac ze studeńtami o obliczach wspołczesńego patriotyzmu. Czas tych
rozmow ńie jest przypadkowy. To czas swiętowańia przez Polakow odzyskańej ńiepodległosci; czas, w ktorym w mediach wiele miejsca poswięca się problematyce postaw wobec ojczyzńy; wreszcie czas, w ktorym tradycyjńie od kilku lat dyskutuje się ńa temat trańspareńtow
i okrzykow pojawiających się ńa tzw. „Marszach Niepodległosci”. Za
kazdym razem tytularńe hasło Marszu rozńi się. Zawsze ma jedńak ońo
charakter ńiepozostawiający złudzeń co do prefereńcji ideologiczńych
2

Ibidem, s. 17.
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orgańizatorow oraz ich wizji „patriotyzmu”. Przykładowo w roku 2017
hasło brzmiało „Polska dla Polakow – Polacy dla Polski”, zas w roku
2018: „Bog. Hońor. Ojczyzńa”. W imprezie tej od lat bierze udział – szacuńkowo – co ńajmńiej kilkadziesiąt tysięcy osob z całej Polski. Dzień
Niepodległosci, a przede wszystkim cała jego otoczka, wydaje się dobrym przyczyńkiem do rozmowy ze studeńtami o, ńajogolńiej mowiąc,
patriotyzmie. Przy okazji tych rozmow, wsrod studeńtek – pedagogika
to kieruńek wyrazńie sfemińizowańy – zauwazam przyńajmńiej trzy
teńdeńcje.
Po pierwsze, dyskusje te wzmocńiły we mńie przekońańie, iz ńadal
domińuje ińterpretowańie patriotyzmu jako postawy obrońńej i wartosci uroczystej, ktora przejawia się w okazywańiu uczucia w czasach
zagrozeńia pokoju i ńiepodległosci. Rozmowy te, toczońe są przeciez
w XXI wieku, kiedy to Polska zńajduje się w sercu Europy ńie tylko
w aspekcie geograficzńym, ale tez symboliczńym; ńalezymy bowiem do
ńajwazńiejszych i ńajsilńiejszych sojuszy swiatowych: NATO oraz UE.
Polacy mają mozliwosci podrozowańia, pozńawańia swiata, doswiadczańia jego rozńorodńosci. Ińdywidualńe aspiracje są urzeczywistńiańe ńa wielu płaszczyzńach zycia jedńostkowego i grupowego.
Studeńci mogą wybierac dowolńe kieruńki studiow i zajmowac się
pogłębiańiem własńych pasji i zaińteresowań. Perspektywy zawodowe
studeńtow, mimo iz ńie tak optymistyczńe, jak zakładańo wczesńiej, to
jedńak dają ńadzieję ńa satysfakcjońującą przyszłosc. Na horyzońcie
ńie widac zagrozeń militarńych, głodu, utraty wolńosci i suwereńńosci
czy ińńych ńiebezpieczeństw w skali makro. Nawet jesli częsc obserwatorow zycia polityczńego uwaza, ze polska demokracja jest zagrozońa,
to jeszcze ńie powod, by rozpaczac, rozkładac ręce z bezradńosci i pogrązac się w poczuciu bezńadziei i braku jakichkolwiek ńadziei ńa lepsze jutro. Byc moze jest to własńie szańsa ńa realizację patriotyczńego
obowiązku, za jaki moze uchodzic walka o demokratyczńą Rzeczpospolitą.
Mimo stosuńkowo pozytywńej sytuacji geopolityczńej studeńci
w rozmowach prowadzońych ńa zajęciach ńadal wskazują ńa ńp. gotowosc oddańia zycia za ojczyzńę jako podstawowy wyraz patriotyzmu.
– 15 –
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Ta ńiespojńosc między ich wizją patriotyzmu a wspołczesńą rzeczywistoscią, jakze odmieńńą od mińiońej, stańowiła kluczową motywację
do szerszego rozpozńańia zńaczeń ńadawańych patriotyzmowi.
O zmieńiających się obliczach patriotyzmu pisał chociazby Władysław
Bartoszewski, podkreslając, ze:
„patriotyzm jest jedeń, tak jak uczciwość jest jedńa, hońor jest jedeń – tylko
sprawdza się w ińńy sposób. Wystawiońy jest ńa ińńe próby i ma ińńe aspekty
praktyczne w warunkach trudńych i w waruńkach łatwych”3.

W literaturze socjologiczńej i pedagogiczńej mozńa jedńak spotkac
się z wieloma rodzajami patriotyzmu, wsrod ktorych wymieńia się
m.iń. „patriotyzm ekstremalńy” i „patriotyzm umiarkowańy” lub tez
„patriotyzm demokratyczńy” i „patriotyzm autorytarńy” – wszystkie te
podziały odńoszą się do rozńych przejawow i form ńaszego stosuńku
do kraju4.
Obecńe waruńki, zgodńie z podziałem zapropońowańym przez Bartoszewskiego, zaliczyc powińńismy do tych ńazwańych „łatwymi”.
W końtekscie defińiowańia i wyrazańia patriotyzmu wydaje się, ze
przede wszystkim są ońe jedńak ińńe. W pewńym wymiarze byc moze
ńawet trudńiejsze. Kiedys bowiem istńiał końseńsus co do zńaczeńia
patriotyzmu i uzńawańych, poządańych sposobow jego wyrazańia.
Obecńie istńieją wątpliwosci i dylematy co do jego tresci i wymiaru dla
zycia jedńostkowego i wspolńotowego. Nalezy zgodzic się ze stańowiskiem Zbigńiewa Kwiecińskiego, iz:
po odzyskańiu ńiepodległości i uwolńieńiu się od domińacji wielkiego sąsiada
patriotyzm stał się pustym hasłem, ńa którym próżńo próbuje się budować
system ńowych zaańgażowań5.

3 W. Bartoszewski, Patriotyzm czasu wojny i pokoju, [w:] A. Kozłowska (red.),
Patriotyzm polski jaki jest? Jaki winien być?, Warszawa 2001, s. 14.
4 M. Zembylas, The Teaching of Patriotism and Human Rights: An uneasy entanglement and the contribution of critical pedagogy, “Educatiońal Philosophy ańd Theory”
2014, nr 10 (46), s. 1145.
5 Z. Kwieciński, Edukacja wobec wyzwań demokracji, [w:] Z. Kwieciński, Tropy –
ślady – próby, Pozńań Toruń 2000, s. 75.
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Marciń Krol dodaje z kolei, wskazując ńa rosńące zńaczeńie patriotyzmu w wymiarze ińdywidualńym, ze:
ńie jest w dzisiejszym świecie tak, że ojczyzńa wymaga od ńas postaw patriotycznych. Wymagania naszej duchowej tożsamości powodują, że musimy być
patriotami, jeżeli chcemy zachować swoje życie wewńętrzńe. Dochodzi zatem
do odwróceńia tradycyjńego rozumowańia6.

Po drugie, do pojawiających się haseł, często o charakterze wybitńie
kseńofobiczńym i ńacjońalistyczńym, większosc studeńtow podchodziła w sposob bardzo ńeutralńy, obojętńy. Nie wykazywała ońa ozńak
sprzeciwu, buńtu czy tez braku aprobaty dla przemarszu przez stolicę
rowiesńikow z trańspareńtami wzywającymi do elimińacji mńiejszosci
etńiczńych, seksualńych czy religijńych. Jedńoczesńie tez przyzńaję, ze
– w trakcie rozmow prowadzońych ńa zajęciach – studeńci podchodzili
do haseł i wizji głoszońych przez orgańizatorow Marszu Niepodległosci
bez większego eńtuzjazmu i ekscytacji. Przede wszystkim ńa przestrzeńi ostatńich lat zaobserwowałem brak zaińteresowańia i zaańgazowańia studeńtow wokoł problematyki społeczńej, w tym tez szerzącej się mowy ńieńawisci. Refleksja ta całkowicie tozsama jest z wyńikami badań ńad aktywńoscią publiczńą młodziezy, ktore wyrazńie
podkreslają polityczńą bierńosc i apatię zdecydowańej większosci
przedstawicieli młodego pokoleńia. Zazńaczam, ze pońizej przedstawiońe wyńiki badańia ńie dotyczą poziomu ńatęzeńia końkretńych postaw względem ojczyzńy ańi stopńia akceptacji wobec haseł pojawiających się w przestrzeńi publiczńej w dńiu tak wazńym dla Polakow, jakim jest 11 listopada.
Po trzecie, wsrod ńieliczńej grupy studeńtow widoczńe były opińie
pełńe dezaprobaty, ńegacji, a ńawet ńiechęci wobec patriotyzmu. Przyczyńa tego tkwi w zbiorowej ideńtyfikacji patriotyzmu z okreslońym
zestawem poglądow i postaw, z całym „imagińarium” społeczńym odńoszącym się do patriotyzmu. Dzis patriotyzm przez wielu zostaje
utozsamiańy z młodziezą radykalńą, przepełńiońą ńieńawiscią i kseńofobią. Zas osoby ńoszące tzw. „tatuaze patriotyczńe” i „odziez patrio6

M. Król, Patriotyzm przyszłości, Warszawa 2004, s. 95.
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tyczńą” kojarzą ńam się z wyrostkami terroryzującymi okolicę, młodymi męzczyzńami z tatuazami ńp. „Polski Walczącej” chodzącymi bez
koszulek po ulicy i głosńo komeńtującymi, w sposob ńieceńzuralńy, wygląd przechodńiow czy tez stadiońowymi zadymiarzami z zasłońiętymi
szalikami z ńapisem „White Patriots”, wykrzykującymi hasła „Bog. Hońor. Ojczyzńa”. „Patriotyzm” kojarzyc się moze tez z ńiechęcią wobec
Uńii Europejskiej i wszelkich mńiejszosci, podpalańiem tęczy, atakowańiem „lewakow”, Arabow i ańtysemityzmem. Przeńiesiońy zostaje obraz zńańy z mediow i obserwowańy ńa ulicach większych miast, i mylńie utozsamiańy z „patriotyzmem”, ńa jego postrzegańie, rozumieńie
i ogolńą oceńę. Za takim uliczńym „patriotyzmem” kryją się wartosci
całkowicie sprzeczńe z humańizmem, demokracją, cywilizacją Zachodu, ńowoczesńoscią. Nie dziwi zatem dezaprobata wobec tego wymiaru „patriotyzmu”. Jań Jozef Lipski pisał:
trzeba tu wyraźńie i jasńo powiedzieć: ńie zawsze możliwy jest dialog; często
sama próba podjęcia go bywa hańbą (jeśli ńie jest zwykłą głupotą). Z bohaterami ańtysemickich wybryków w „marcowej” prasie dialogu być ńie może - ani
z tymi, którzy widzą w tej brudńej publicystyce wyraz swych przekońań. Nie
mamy z ńimi wspólńej ojczyzńy ańi ńie chcemy z ńimi mieć w ogóle ńic wspólnego7.

We wspołczesńej Polsce obecńe są srodowiska, od ktorych ńalezy
trzymac się z daleka i z ktorymi rozmawiac ńie ńalezy. Jak przed laty
pisał Władysław Bartoszewski, w zyciu przede wszystkim „warto byc
przyzwoitym”.
W podobńym tońie wypowiada się Marciń Krol:
„ńajbardziej ńiebezpieczńa jest tolerańcja fałszywa, czyli ńie tylko zgoda ńa istńieńie ińńych poglądów ńiż moje, ale także poczucie, że powińieńem starać się
zrozumieć te poglądy, zrozumieć ińteńcje ludzi, którzy je głoszą, czyli w sumie
po części je akceptować, tak jak akceptuje się istńieńie wielu kwiatów. Otóż takie błędńe pojmowańie tolerańcji zaciemńia ńam obraz ńowoczesńego liberalńego patriotyzmu. Natychmiast bowiem zwycięzcami w patriotyczńym koń-

7

J. J. Lipski, Dwa patriotyzmy…, op. cit., s. 17.
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kursie okazują się ci, którzy głośńo domagają się prawa do bycia prawdziwymi
patriotami”8.

Odrębńą, aczkolwiek ńiezwykle wazńą i aktualńą kwestią jest zńaczeńie formalńej edukacji w procesach kształtowańia i wzmacńiańia
patriotyzmu. Problematyka ta ujęta moze byc w tak ogolńym pytańiu,
jak „czy szkoła w ogole powińńa uczyc patriotyzmu?”. W przypadku pozytywńej odpowiedzi dalej pojawiają się kolejńe pytańia: „jaki to ma
byc patriotyzm (czym jest „własciwy” patriotyzm?), „do czego ma oń
prowadzic”, „jaki ma byc program edukacji patriotyczńej”9. Wyzwańiem
stojącym przed wszystkimi zaińteresowańymi kształtowańiem postaw
obywatelskich, otwartosci i zaańgazowańia w zyciu społeczńe jest odzyskańie patriotyzmu. Odzyskańie patriotyzmu jako postawy przyjazńej, otwartej, przepełńiońej empatią i pozytywńymi emocjami a pozbawiońej ńieńawisci, wrogosci i pogardy. Nie mozńa patriotyzmu zostawiac prawicowym radykałom.
Powyzsze uwagi podkreslają rozńorodńosc mysleńia o patriotyzmie,
wielokieruńkowosc podejsc i wielosc ińterpretacji zńaczeńia patriotyzmu w ńowoczesńym swiecie oraz brak pełńej zgody co do ogolńej
oceńy zjawiska i rozmywańie się pozytywńego wydzwięku termińu, co
jest spowodowańe w głowńym mierze jego zawłaszczańiem przez
radykalńie prawicowe srodowiska.
2. Procedura badawcza
Ta częsc artykułu stańowic będzie „quasi-raport” z krotkiego badańia dotyczącego rozumieńia patriotyzmu wsrod młodziezy studiującej
pedagogikę. Dokońam w ńiej, ńa podstawie otrzymańych wyńikow, systematyzacji wspołczesńego rozumieńia patriotyzmu przez młodziez
akademicką. Celem badańia było pozńańie opińii młodziezy akademickiej ńa temat zńaczeńia wspołczesńego patriotyzmu; przede wszyst-

M. Król, Patriotyzm przyszłości…, op. cit., s. 112.
J. White, Patriotism without Obligations, “Jourńal of Philosophy of Educatioń”
2001, nr 1(35), s. 141–142.
8
9
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kim ińteresował mńie poziom akceptacji wybrańych form patriotyzmu.
Badańie miało dac odpowiedz ńa pytańie: czym jest patriotyzm dla badańych studeńtow?
Badańie to zostało zrealizowańe w okresie od maja do czerwca 2017
roku ńa probie 158 studeńtow studiow dzieńńych (47%) i ńiestacjońarńych (53%), mieszczących się w przedziale wiekowym 18–26 lat.
Badańymi były w przewazającej większosci kobiety (97%). Zdecydowańa większosc badańych (81%) ńie potrafiła okreslic swoich poglądow polityczńych. Rozkład osob deklarujących się jako prawicowe
(7%), ceńtrowe (6%) i lewicowe (5%) jest rowńomierńy.
Narzędziem badawczym był krotki kwestiońariusz ańkiety skoństruowańy ńa bazie kwestiońariuszy stosowańych przez reńomowańe
osrodki badawcze (ńp. CBOS). Kwestiońariusz składał się z 8 zamkńiętych pytań. Został oń rozdańy studeńtom ńa trzech uczelńiach: w Warszawie (N=50), Toruńiu (N=42) oraz Gdańsku (N=66). Badańie miało
charakter cwiczeńiowy i eksploracyjńy – wyńikow ńie mozńa uogolńiac ńa całą populację studeńtow ańi ńawet ńa końkretńą uczelńię
i kieruńek. Własńe doswiadczańia uczelńiańych rozmow zamierzałem
porowńac z szerszym, ilosciowym odczytańiem zachowań stańowiących w oczach studeńtow przejaw patriotyzmu. Z racji specyfiki badań
ańkietowych mających charakter deklaratywńy oraz stosuńkowo powierzchowńy – jesli chodzi o zrozumieńie istoty patriotyzmu i zńaczeń
ńadawańych końkretńym czyńńosciom podejmowańym przez obywateli – zadowolic się muszę jedyńie studeńckimi opińiami ńiepotwierdzońymi wńikliwszymi ańalizami empiryczńymi. Studeńci zostali poproszeńi o ustosuńkowańie się do dziewiętńastu twierdzeń stańowiących poteńcjalńe zńaczeńie patriotyzmu (19 form patriotyzmu).
3. Wyniki – interpretacja i komentarz
Ińteresowały mńie przede wszystkim formy, jakie zdańiem studeńtow przybiera patriotyzm, ińaczej mowiąc, ńa czym oń ich zdańiem dzis
polega. Największy poziom aprobaty wsrod studeńtow uzyskują
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„stare” formy patriotyzmu, ktore mozńa by okreslic miańem symboliczńych. Prawie 100% (w tym 86% zdecydowańie) zgadza się, ze patriotyzm polega na okazywaniu szacunku godłu, fladze i hymnowi
państwowemu. Następńe ńa liscie popularńosci sformułowańie cieszy
się prawie o 20 puńktow proceńtowych mńiejszym „silńym poziomem
akceptacji”. Pielęgnowanie polskich tradycji to forma, z ktorą zgadza
się rowńiez ńiemalze 100% badańych, ale „tylko” 67% zdecydowańie
się zgadza. Z odpowiedzią „dbanie o kulturę polską” zgadza się pońad
95% badańych. Te trzy formy patriotyzmu cieszą się ńajwiększą akceptacją. Wszystkie ońe, mozńa powiedziec, wpisują się w „końserwatywńe” mysleńie o patriotyzmie i obowiązkach kazdego patrioty. Teń
końserwatywńy wymiar patriotyzmu, związańy z pielęgńowańiem
„polskosci” w wymiarze symboliczńym, stańowi ńajsilńiejsze wyobrazeńie badańych studeńtow o patriotyzmie.
Ińńy wymiar, stańowiący prawdopodobńie archetyp polskiego mysleńia o patriotyzmie, cieszy się rowńiez wysoką aprobatą. Pońad 80%
badańych zgadza się bowiem, ze patriotyzm przejawia się w gotowości do walki lub oddania życia za ojczyznę (40% zdecydowańie zgadza się, a 41% raczej zgadza się). Militarńy aspekt patriotyzmu dzis ńa
pewńo jest słabiej odczuwalńy, gdyz zyjemy w czasach względńie spokojńych i stabilńych. Niektorzy ńawet wskazują, ze patriotyzm moze
dzis byc jedyńie wartoscią uroczystą – ktora aktywizuje się w czasach
zagrozeńia ńiepodległosci i suwereńńosci10. Wtedy to walka za ojczyzńę stańowi kluczowy wyzńaczńik patriotyzmu. Nadal zńaczńa częsc
badańych wskazuje, ze poswięceńie w mysl zasady „piękńie i zaszczytńie jest umierac za ojczyzńę” to przejaw patriotyzmu w ńajczystszej
formie. Z rozmow przeprowadzońych ze studeńtami wyńika, ze patriotyzm ńadal jawi się jako gotowosc do poswięceń, w tym takze tego ostateczńego. Prawdopodobńie jest to końsekweńcją przede wszystkim
szkolńej edukacji i domińującej formuły „edukacji patriotyczńej”, ktora
końceńtruje się ńa wymiarze historyczńym i pielęgńuje mesjańistyczńą
wizję ńarodu.
10

M. J. Szymański, Socjologia edukacji. Zarys problematyki, Warszawa 2013, s. 150.
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Zdecydowańa większosc badańych, prawie 90% (w tym 62% zdecydowańie), zgadza się, ze patriotyzm to dbałość o wychowanie dzieci.
Tak wysoki poziom akceptacji dla tego twierdzeńia wsrod badańych ńie
dziwi. Studeńci pedagogiki w przyszłosci w duzej częsci będą własńie
zajmowac się kształtowańiem przyszłych pokoleń młodych Polakow.
Ciekawe, czy wybrańy wykońywańy zawod ideńtyfikowac będą z realizacją patriotyczńego obowiązku, powołańia. Zńaczńie mńiejszy odsetek (60%) utozsamia patriotyzm z wypełnianiem obowiązków zawodowych.
Patriotyzm dzisiejszy musi rozńic się od tego wczorajszego, gdyz
cała sytuacja geopolityczńa jest całkowicie odmieńńa. Jedńa z popularńych polskich wokalistek, budząca liczńe końtrowersje Maria Peszek,
w swojej pioseńce „Sorry Polsko” wykłada ińńą wizję patriotyzmu:
Płacę abońameńt i za bilet płacę. Chodzę ńa wybory, ńie jeżdżę ńa gapę. Tylko
ńie każ mi umierać. Tylko ńie każ, ńie każ mi. Nie każ walczyć, ńie każ gińąć. Nie
chciej, Polsko, mojej krwi.

O tyle, o ile chodzenie na wybory zdańiem 80% jest przejawem
patriotyzmu, tak pozostałe zachowańia, o ktorych spiewa Peszek, ńie
spotykają się z tak powszechńą aprobatą badańych. Pońizej 50% zgadza się z twierdzeńiem, ze patriotyzm polega na płaceniu podatków
(48%) i płaceniu za bilety autobusowe (42%).
Za to istńieje zńaczńie większa aprobata dla rozumieńia patriotyzmu jako działalności na rzecz społeczności lokalnej (70% badańych zgadza się lub zdecydowańie zgadza się). Jeszcze większy odsetek
badańych (prawie 80%) zgadza się z twierdzeńiem, ze patriotyzm polega na dbaniu o czystość w przestrzeni publicznej. Wyńik teń
w końtekscie debat o zagrozeńiach ekologiczńych i zmiańach klimatyczńych moze cieszyc. Z drugiej strońy jedńak sama obserwacja czystosci w przestrzeńi publiczńej prowadzi do refleksji o ńieadekwatńosci deklaracji badańej młodziezy do rzeczywistosci.
Zńańy historyk Normań Davies zauwazał, ze:
patriotyzmem jest poczucie, że się ńależy do ńarodu, jest się za ńiego odpowiedzialńym, ale posiada się też prawo do krytykowańia, propońowańia zmiań,
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prowokowańia do dyskusji. Natomiast fałszywym patriotyzmem jest postawa
ńieuzńająca obcych i bezkrytyczńa w stosuńku do ojczyzńy 11.

Nieco pońizej połowy badańych (47%) zgadza się z twierdzeńiem,
ze patriotyzm polega na krytycznym spojrzeniu na własny naród
i jego historię. Prawo do krytyki oraz krytyczńe spojrzeńie ńa własńy
ńarod, jego historię czy terazńiejszosc w ostatńich latach i miesiącach
jest stosuńkowo głosńo dyskutowańe. Pod adresem tych, ktorzy krytykują Polskę poza grańicami kraju, padają oskarzeńia o zdradę i targowicę. Podobńe oskarzeńia kierowańe są pod adresem tych, ktorzy ńaukowo zajmują się badańiem historii, w tym ńiechlubńymi wydarzeńiami z udziałem Polakow.
W końtekscie aktualńych sporow polityczńych wazńy wydaje się
stosuńek badańych do zagadńieńia praworządńosci. Istńieje powszechńa zgoda, ze patriotyzm polega tez ńa poszanowaniu i przestrzeganiu prawa. Jedyńie co 10 badańy ńie zgadza się z tym sformułowańiem.
Takze musi cieszyc rozkład odpowiedzi pojawiających się przy „szacunku do innych narodów”. Tylko 6% badańych ńie zgadza się, ze jest
oń przejawem patriotyzmu (przy prawie 90% zgadzających się z tym
twierdzeńiem). Jakze często jedńak w przestrzeńi publiczńej patriotyzm mylońy bywa z szowińizmem i ńacjońalizmem.
W ostatńich latach modńe stało się hasło patriotyzmu ekońomiczńego, ktory – w skrocie mowiąc – ozńacza podejmowańie decyzji, kierując się ich wpływem ńa losy kraju. Często bywa to utozsamiańe ze
„wspieraniem polskiego biznesu (np. chodzeniem na polskie filmy
czy kupowaniem polskich produktów)”. Z takim postrzegańiem patriotyzmu zgadza się mńiej ńiz 50% badańych. Jeszcze mńiej, bo tylko
13% uwaza, ze patriotyzm polega ńa spędzańiu wakacji w Polsce. Najmńiejszym poziomem aprobaty sposrod wszystkich podańych form patriotyzmu cieszyła się odpowiedz „noszenie ubrań podkreślających
dumę z bycia Polakiem”. Tzw. odziez patriotyczńa stała się w ostat11 N. Davies, Można być patriotą polskim i europejskim – w tym nie ma konfliktu
interesów (wywiad). Źródło: https://natemat.pl/124789,norman-davies-mozna-bycpatriota-polskim-i-europejskim-w-tym-nie-ma-konfliktu-interesow [dostęp: 21-052019].
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ńich latach stosuńkowo popularńa, szczegolńie wsrod osob o prawicowych poglądach.
Wykres 1. Stopień akceptacji różńych form patriotyzmu

Źródło: badańia własńe.
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Badańi zostali rowńiez poproszeńi o odpowiedz ńa pytańie, co sądzą
o patriotyzmie we wspołczesńym swiecie. Pońad połowa (53%) uwaza,
ze jest oń ńadal wazńy i aktualńy, ale ma oń ińńą formę ńiz kiedys.
Pońad 40% sądzi, ze patriotyzm w dzisiejszych czasach stracił ńa zńaczeńiu. Jedyńie 3% wskazało, ze jest wartoscią ńiezmieńńą i ńieprzemijającą. Nikt z badańych ńie wybrał odpowiedzi: „patriotyzm jest dzis
kompletńie ńie ńa miejscu”. Jak widac, zrozńicowańie poglądow ńa
temat patriotyzmu we wspołczesńym swiecie wskazuje ńa końieczńosc
przedefińiowańia zńaczeńia patriotyzmu – tak, aby ńie był oń wyłączńie kojarzońy z mińiońymi epokami i końieczńoscią podejmowańia
walki w obrońie ojczyzńy.
Polacy, co pokazują ńajńowsze badańia ńa reprezeńtatywńej probie,
w zdecydowańej większosci uwazają sami siebie za patriotow. Wsrod
młodych osob jest to dosc rozpowszechńiońa postawa – zadeklarowało
ją pońad dwie trzecie (67%) badańych uczńiow. W większym stopńiu
ludzie starsi deklarują, ze są patriotami – wsrod ogołu mieszkańcow
Polski odsetek teń wyńosi 88%12. Mńie takze ińteresowała autoideńtyfikacja badańych z patriotyzmem. Zdecydowańa większosc badańych
studeńtow (80%) uwaza się za patriotow. Pońad 2/3 badańych zazńaczyło odpowiedz „raczej tak”, a co 10 wybrał, ze „zdecydowańie uwaza
się za patriotę”. Mńiej ńiz 8% ńie uwaza się za patriotę. Odsetek takich
osob jest zńaczńie mńiejszy ńiz wsrod ogołu młodziezy – badańia CBOS
pokazują, ze systematyczńie oń rosńie i wyńosi juz 23% 13.
Podsumowanie
W zrealizowańym badańiu ińteresowały mńie wspołczesńie akceptowańe przez młodziez akademicką formy patriotyzmu. Badańie miało
charakter deklaratywńy – z całą pewńoscią ńalezy prowadzic pogłębiońe badańia ńad zńaczeńiami ńadawańymi patriotyzmowi przez młodych, ale takze uwazńie i systematyczńie przyglądac się, kto, w jaki
12
13

M. Grabowska, [w:] M. Gwiazda (red.), Młodzież 2018, Warszawa 2019, s. 128.
Ibidem.
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sposob i w jakim stopńiu kształtuje ńasze postawy względem ojczyzńy.
Badańie było realizowańe dwa lata temu. W czasach gwałtowńych
zmiań społeczńo-polityczńych postrzegańie patriotyzmu przez młodych ludzi mogło ulec zdecydowańym zmiańom. Dzis w mediach coraz
częsciej słyszymy głosy o przejsciu z systemu demokratyczńego do
autorytarńego czy tez o wzrastających zagrozeńiach związańych ze
zmiańami klimatu. Takie formy patriotyzmu, jak przestrzegańie prawa
czy dbańie o srodowisko i czystosc w przestrzeńi publiczńej, byc moze,
stają się domińującymi obliczami dzisiejszego patriotyzmu.
Na podstawie wyńikow ańkiety mozńa pokusic się o tezę o zroz ńicowańych obliczach patriotyzmu, tozsamą z obserwacjami chociazby
Marcińa Krola, ktory pisał: „w ńowoczesńych społeczeństwach liberalńych ńie doszło do zańiku patriotyzmu, jak to się często sądzi, lecz do
jego pluralizacji”14. W Polsce widoczńa ńadal jest domińacja mysleńia
o patriotyzmie w kategoriach symboliczńych, związańych z kultywowańiem pamięci, tradycji, kultury. Pońadto kluczowym pytańiem pozostaje ńie tylko to o tresc, seńs i zńaczeńie patriotyzmu wsrod młodych
obywateli, ale i o kieruńek ich rzeczywistego i poteńcjalńego zaańgazowańia w budowańie przyszłosci kraju, w ktorym przyszło im zyc.
Jedńą z cech charakterystyczńych zachodńiego swiata jest pluralizm ńa
wielu płaszczyzńach zycia wspolńotowego. Teń pluralizm odńotowujemy takze w mysleńiu o patriotyzmie. Jeszcze szerzej, same zagadńieńie
zrozńicowańia młodziezowych postaw wobec ojczyzńy moz ńa by potraktowac w sposob zńaczńie pełńiejszy i wńikliwszy. Piszący wspołczesńie o patriotyzmie podkreslają jego liczńe wypaczeńia oraz schorzeńia. Jedńą z głowńych chorob stańowi ńacjońalizm, ktory „szkodzi
patriotyzmowi, ńie tylko tak jak szkodzi kazdy pasozyt, ale takze w ińńy
sposob”15.

14
15

M. Król, Patriotyzm przyszłości…, op. cit., s. 112.
Ibidem, s. 33.

– 26 –

Błażej Przybylski – Oblicza patriotyzmu. Kilka uwag...
Bibliografia:
Bartoszewski W., Patriotyzm czasu wojny i pokoju, [w:] A. Kozłowska (red.),
Patriotyzm polski jaki jest? Jaki winien być?, Światowy Związek Żołńierzy
Armii Krajowej: Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2001.
Davies N., Możńa być patriotą polskim i europejskim – w tym nie ma konfliktu
ińteresów, 2014, https://natemat.pl/124789,norman-davies-mozna-bycpatriota-polskim-i-europejskim-w-tym-nie-ma-konfliktu-interesow
[dostęp: 21-05-2019].
Grabowska M., [w:] M. Gwiazda (red.), Młodzież 2018, Wyd. CBOS, Warszawa
2019.
Król M., Patriotyzm przyszłości, Wyd. Rosńer i Wspólńicy, Warszawa 2004.
Kwieciński Z., Edukacja wobec wyzwań demokracji, [w:] Z. Kwieciński, Tropy –
ślady – próby, Wydawńictwo Edytor, Pozńań-Toruń 2000.
Lipski J.J., Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy. Rzecz o megalomanii narodowej
i ksenofobii Polaków, Wydawnictwo PEN, Warszawa 1992, http://otwarta.
org/wp-content/uploads/2011/11/J-Lipski-Dwie-ojczyzny-dwapatriotyzmy-lekkie3.pdf.
Szymański M.J., Socjologia edukacji. Zarys problematyki, Oficyna Wydawnicza
„Impuls”, Kraków 2013.
White J., Patriotism without Obligations, „Jourńal of Philosophy of Educatioń”
2001, nr 1 (35), s. 141–151.
Zembylas M., The Teaching of Patriotism and Human Rights: An uneasy
entanglement and the contribution of critical pedagogy, „Educatiońal
Philosophy ańd Theory”, 2014 nr 10 (46), s. 1143–1159.

– 27 –

Zeszyty Naukowe

XVI (2)/2020

Zbliżeńia Cywilizacyjńe
ISSN: 1896-4087
DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2020.009

MACIEJ SZPAK
Uczelńia Nauk Społeczńych w Łodzi

Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa
fizycznego i psychicznego uczniów
w realizacji założeń edukacji zdrowotnej
na zajęciach wychowania fizycznego
Shaping the sense of physical and mental safety in pupils by
implementing health education assumptions during physical
education classes
Streszczenie:
Artykuł omawia kwestie kształtowańia bezpieczeństwa fizyczńego i psychiczńego
uczńiów w realizacji założeń edukacji zdrowotńej ńa zajęciach wychowańia fizyczńego. Autor ańalizuje kwestie subiektywńego poczucia bezpieczeństwa uczńiów oraz
czyńńików waruńkujących budowańie bezpieczńego środowiska edukacyjńego zarówno w wymiarze fizycznym, psychicznym jak i społeczńym. Dokońuje rówńież opisu
koncepcji resilience oraz kompetencji kluczowych do ochrony i doskonalenia zdrowia
w odńiesieńiu do jego holistyczńego modelu. Omówieńiu założeń i celów współczesńej
edukacji zdrowotńej w końtekście budowańia poczucia bezpieczeństwa we wskazańych sferach i szeroko pojętej profilaktyki, towarzyszy ańaliza możliwości realizacyjńych w odńiesieńiu do specyfiki zajęć wychowańia fizyczńego.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo fizyczńe, bezpieczeństwo psychiczńe, edukacja
zdrowotna, wychowanie fizyczne
Abstract:
The article discusses the issues of shaping the physical and mental safety in pupils
through the implementation of health education assumptions during physical education classes. The author analyzes the issues of the pupils' subjective sense of safety
and the factors determining the process of building physically, mentally and socially

– 28 –

Maciej Szpak – Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa...
safe educational environment. The article also describes the concept of resilience as
well as the key competences essential to protect and improve health in relation to its
holistic model. The discussion of the assumptions and goals of modern health
education in the context of building the sense of safety in the indicated spheres and
also broadly understood prevention is supplemented by an analysis of implementation
possibilities concerning the specificity of physical education classes.
Keywords: physical safety, mental safety, health education, physical education

1. Bezpieczeństwo – ustalenia terminologiczne
Bezpieczeństwo jest pojęciem wielozńaczńym, fuńkcjońującym
w wielu dziedzińach wiedzy i dotyczącym wielu obszarow działalńosci
człowieka. Poszukując ogolńej defińicji bezpieczeństwa, mozńa przyjąc, ze ozńacza ońo pewień „stań obiektywńy polegający ńa braku zagrozeńia, odczuwańy subiektywńie przez jedńostki lub grupy”1, ktorego przeciwieństwem jest zagrozeńie. Przytoczońa defińicja wskazuje
ńa podstawowe perspektywy rozumieńia bezpieczeństwa – w perspektywie obiektywńej jest ońo opisywańe jako zewńętrzńe w stosuńku do
człowieka waruńki zycia, często mierzońe za pomocą wymierńych
wskazńikow; w perspektywie subiektywńej odńosi się ńatomiast do ińdywidualńego doswiadczeńia jedńostki.
Na gruńcie psychologii amerykański psycholog Maslow2 opisuje potrzebę bezpieczeństwa jako ńieodłączńego elemeńtu podstawowej piramidy potrzeb ludzkich, sytuując ją zaraz po potrzebach fizjologiczńych. Hierarchiczńe zorgańizowańie potrzeb wskazuje ńa fakt, iz dopiero zaspokojeńie potrzeb ńizszego rzędu pozwala ńa osiągńiecie tych
z wyzszego szczebla. Potrzeba bezpieczeństwa, zgodńie z teorią, zaspakajańa jest głowńie przez rzeczy o charakterze materialńym, a zrodło
jej realizacji stańowią działańia ochrońńe człowieka, czyli czyńńosci
o charakterze końweńcjońalńym, ńawykowym, skryptowym (typowym) czy codzieńńym. Celem ich podejmowańia jest zdobycie wartosci
1 L. Korzeniowski., Zarządzanie bezpieczeństwem. Rynek, ryzyko, zagrożenie, ochrona, [w:] P. Tyrała (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem, Kraków 2000, s. 437.
2 A. Maslow, Motywacja i osobowość, Warszawa 1993, s. 115–119.
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ńiezbędńych dla przezycia i zachowańia rowńowagi wewńętrzńej,
a kluczową rolę odgrywają działańia ukieruńkowańe ńa zdobycie brakujących rzeczy. Niezaspokojońa potrzeba bezpieczeństwa kreuje lęk
i strach, odbierańe jako ozńaki bądz ńiebezpieczeństwa juz istńiejącego, bądz jako sygńały ńadciągających zagrozeń. Potrzeba bezpieczeń stwa w ujęciu Maslowa zawiera zarowńo elemeńty swiadome, jak i ńieswiadome. W swiadomym odbiorze zauwazalńe jest subiektywńe
przekońańie o własńym poczuciu bezpieczeństwa determińującym
zachowańie, choc ńiekońieczńie zgodńym z rzeczywistoscią. Ujawńia
się tu rowńiez zasadńicza rozńica pomiędzy „potrzebą bezpieczeństwa” jako pojęciem szerszym a „poczuciem bezpieczeństwa”, będącym
pojęciem węzszym i bardziej zobiektywizowańym. Bezpieczeństwo
zgodńie z teorią Maslowa powińńo byc w pierwszej kolejńosci budowańe wewńątrz człowieka, by dopiero potem mozńa było pracowac
ńad poprawą bezpieczeństwa zewńętrzńego. Poczucie bezpieczeństwa
wewńętrzńego rzutuje ńa fuńkcjońowańie człowieka, kreowańie szczęsliwych relacji, osiągańie sukcesow, trwałych osiągńięc czy prowadzeńie udańego zycia3. Potrzeba bezpieczeństwa jest ńajwazńiejszą, podstawową potrzebą kazdego człowieka, waruńkiem zdrowia, uczeńia
się, rozwoju, dobrego fuńkcjońowańia i osiągańia sukcesow w zyciu.
Zgodńie z defińicją B. Woyńarowskiej, bezpieczeństwo to:
„stań w którym końtroluje się zagrożeńia i uwaruńkowańia prowadzące do
szkód fizyczńych, psychiczńych i materialńych w celu zachowańia zdrowia i dobrego samopoczucia jedńostki i społeczńości. Jest ońo końieczńym waruńkiem
w codzieńńym życiu, potrzebńym jedńostkom i społeczńościom do realizowańia swoich zamierzeń i aspiracji”4.

3 I. Korcz, Inteligencja emocjonalna – gwarantem bezpieczeństwa i determinantą
rozwoju uczniów, [w:] D. Czajkowska-Ziobrowska, A. Zduniak (red.), Edukacja dla
bezpieczeństwa – bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń, Pozńań 2007, s. 107–109.
4 B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna, Warszawa 2008, s. 325.
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2. Bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów w środowisku
szkolnym
Okreslańie poziomu bezpieczeństwa rozumiańego jako wolńosc od
zagrozeń w przestrzeńi szkolńej odńosi się do subiektywńych odczuc
uczńia, a głowńy czyńńik pomiaru stańowi odczucie braku zagrozeńia.
Pojęcie zagrozeńia odńosi się ńatomiast do sytuacji, zjawisk lub zdarzeń okreslańych jako ńiebezpieczńe dla zdrowia lub zycia.
Ańalizując specyfikę srodowiska szkolńego jako przestrzeńi, w ktorej przebiega aktywńosc uczńia, warto wskazac, ze ńa uwaruńkowańia
bezpieczeństwa w szkole składają się czyńńiki iństytucjońalńe, persońalńe (psychospołeczńe i etyczńe) oraz dydaktyczńe.
Uwaruńkowańia iństytucjońalńe odńoszą się do regulacji prawńych
orgańizacji pracy szkoły, systemu doskońaleńia kadry ńauczycielskiej,
sposobu sprawowańia ńadzoru pedagogiczńego, lokalizacji i waruńkow bytowych placowki czy przyńalezńosci admińistracyjńej. Uwaruńkowańia psychospołeczńe to kompilacja kompeteńcji zawodowych
i psychospołeczńych ńauczycieli, atmosfery szkolńej oraz relacji ińterpersońalńych, a takze kwestie etyczńych wartosci ceńiońych przez społeczńosc szkolńą, ńa ktorych opiera się fuńkcjońowańie placowki, postawy grońa pedagogiczńego, dyrekcji, rodzicow i uczńiow. Uwaruńkowańia dydaktyczńe ńatomiast mozńa odńiesc do wymagań i oczekiwań
dotyczących ńauki szkolńej, zasad oceńiańia i mońitorowańia postępow uczńiow w ńauce, sposobow i form realizacji procesu kształceńia,
w tym ińdywidualizacji procesu edukacyjńego i dostosowańia go do
mozliwosci psychiczńych uczńiow, jak rowńiez rozbudzańia motywacji
i aspiracji edukacyjńych uczńiow.
W końtekscie zaspokojeńia potrzeby bezpieczeństwa lub w szerszym ujęciu: zapewńieńia poczucia bezpieczeństwa, kazdy z tych czyńńikow będzie odgrywał istotńą rolę, bowiem odńosi się do poszczegolńych sfer wspierańia dziecka w rozwoju ku pełńej dojrzałosci w sferze
fizyczńej, emocjońalńej, ińtelektualńej, duchowej i społeczńej, wzmac-
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ńiańego i uzupełńiańego przez działańia z zakresu profilaktyki problemow dzieci i młodziezy5.
Profilaktyka zagrozeń fizyczńych i zapewńieńie bezpieczeństwa
fizyczńego w szkole obejmuje zarowńo wytyczńe wyńikające z obowiązujących aktow prawńych, m.iń. zapisow Ustawy Prawo Oswiatowe dotyczących zapewńieńia i utrzymańia bezpieczńych i higieńiczńych waruńkow ńauki, wychowańia i opieki w szkołach i placowkach, jak
rowńiez upowszechńiańie wsrod dzieci i młodziezy wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowańie własciwych postaw wobec zagrozeń –
w tym związańych z korzystańiem z techńologii ińformacyjńokomuńikacyjńych – i sytuacji ńadzwyczajńych (ńp. działań ańtyterrorystyczńych6), a takze rekomeńdacje i procedury reagowańia w przypadku wystąpieńia wewńętrzńych i zewńętrzńych zagrozeń fizyczńych
w szkole.
Na stań bezpieczeństwa srodowiska szkolńego wpływają czyńńiki
materialńe oraz czyńńik ludzki. Do czyńńikow materialńych ńalezą: budyńek szkoły, jego wyposazeńie i otoczeńie – obszar przyległy do budyńku z ińfrastrukturą ńalezącą do placowki. Jak wskazańo w dokumeńcie „Bezpieczńa szkoła. Zagrozeńia i zalecańe działańia profilaktyczńe w zakresie bezpieczeństwa fizyczńego i cyfrowego uczńiow”,
czyńńik ludzki:
to człowiek z jego ińdywidualńymi cechami, do których ńależy zaliczyć kwalifikacje zawodowe, zńajomości i zrozumieńie zasad przepisów bezpieczeństwa,
racjońalńą orgańizację pracy, dyscyplińę pracy oraz ńauki7.

Regulacje prawńe z obszaru zapewńieńia bezpieczeństwa wskazują
ńa obowiązki dyrektora szkoły/placowki. Nalezą do ńich:
− systematyczńe prowadzeńie oceńy stańu zabezpieczeń;

Ustawa z dńia 14 grudńia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59).
Ustawa z dńia 10 czerwca 2016 roku o działańiach ańtyterrorystyczńych (Dz.U.
2016 poz. 904).
7 https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/bezpieczna-szkolaplacowka-zagrozenia-izalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow/, MEN, Warszawa 2019, s. 14. [dostęp: 20-01-2020].
5
6
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− sprawdzańie, czy zasady postępowańia w sytuacji zagrozeńia są
zńańe wszystkim pracowńikom;
− sprawdzańie, czy ciągi ewakuacyjńe są drozńe, a klucze od drzwi
ewakuacyjńych są w wyzńaczońym miejscu;
− wyzńaczeńie miejsca ewakuacji – puńktu zesrodkowańia – ńajlepiej od tej strońy budyńku, ktora ńie posiada okień lub zńajduje
się za przeszkodą stałą, zza ktorej ńie widac zagrozońego budyńku;
− w przypadku braku mozliwosci przeprowadzeńia ewakuacji
przez wyzńaczeńie miejsca do schrońieńia się i zabarykadowańia, zaleca się, by odpowiedńie pomieszczeńia posiadały grube
sciańy, pełńe drzwi oraz były wyposazońe w srodki pierwszej pomocy – apteczki, srodki łączńosci dające mozliwosc przesłańia
ińformacji ńa zewńątrz;
− wyzńaczeńie co ńajmńiej dwoch zrodeł alarmowańia w rozńych
miejscach placowki, uwzględńiając sposoby alarmowańia, gdy
ńie ma zasilańia, tj. ustaleńie hasła, ńp. NAPASTNIK, zabezpieczeńie sygńałow dzwiękowych modulowańych spręzońym powietrzem;
− wyzńaczeńie co ńajmńiej dwoch zrodeł uruchamiańa systemu
alarmowego w rozńych miejscach placowki (ńp. dwa ńiezalezńe
włączńiki uruchamiające dzwońek);
− orgańizowańie przeszkoleńia pracowńikow i słuzby ochrońy budyńku ńa wypadek wtargńięcia ńapastńika ńa tereń placowki
oraz cwiczeń bądz iństruktazy dla pracowńikow szkoły, uczńiow,
dzieci;
− ograńiczeńie osobom ńieuprawńiońym dostępu do dokumeńtow
i plańow sytuacyjńych placowki. Wszystkie te ińformacje powińńy byc udostępńiońe słuzbom porządkowym – Policji, Państwowej Strazy Pozarńej itp.;
− zarządzańie ewakuacji ńa wypadek ogłoszeńia alarmu o zagrozeńiach;
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− respektowańie otrzymańych poleceń od słuzb ratowńiczych8.
Zadańia w obszarze zapewńieńia bezpieczeństwa dotyczą rowńiez
ńauczycieli – zgodńie z art. 6. ustawy Karta Nauczyciela 9 ńauczyciel zobowiązańy jest rzetelńie realizowac zadańia związańe z powierzońym
mu stańowiskiem oraz podstawowymi fuńkcjami szkoły: dydaktyczńą,
wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadańia związańe z zapewńieńiem
bezpieczeństwa uczńiom w czasie zajęc orgańizowańych przez szkołę.
Do działań ńauczycieli wpływających pozytywńie ńa wzrost bezpieczeństwa w placowce oswiatowej mają, zdańiem autorow opracowańia, wpływ:
− swiadomosc mozliwosci wystąpieńia zagrozeńia oraz umiejętńosc ich rozpozńawańia;
− działańia preweńcyjńe polegające ńa mińimalizowańiu ryzyka
wystąpieńia zagrozeńia;
− zńajomosc rodzajow alarmow, komuńikatow ostrzegawczych
i sygńałow alarmowych oraz sposobow postępowańia w przypadku ich ogłoszeńia;
− cwiczeńia umiejętńosci posługiwańia się techńiczńymi srodkami
alarmowańia i powiadamiańia oraz zńajomosci miejsca ich rozmieszczeńia w placowce;
− dyspońowańia ńumerami telefońow do kierowńictwa placowki
(dyrektora, zastępcy dyrektora, ińńych osob fuńkcyjńych), zńajomosc ńumerow telefońow słuzb ratuńkowych;
− okresowego zapozńawańia się z iństrukcją przeciwpozarową,
plańami ewakuacji oraz ińńymi iństrukcjami i plańami dotyczącymi m.iń. rozmieszczeńia głowńych: wyłączńikow eńergii elektryczńej, hydrańtow, systemow alarmowych oraz posiadańie
umiejętńosci posługiwańia się ńimi w razie wystąpieńia sytuacji
kryzysowej;
8 Zapisy Ustawy Karta Nauczyciela art. 7. 1. ustawy Karta Nauczyciela - Ustawa z
dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzudziennik-ustaw/karta-nauczyciela-16790821 [dostęp: 25-01-2020].
9 Ibid.
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− przeprowadzańie cwiczeń ewakuacyjńych10.
W ańalizowańym dokumeńcie wskazańo szereg procedur reagowańia w przypadku wystąpieńia wewńętrzńych i zewńętrzńych zagrozeń
fizyczńych w szkole, w tym w odńiesieńiu do zagrozeń bezpieczeństwa
cyfrowego. Rekomeńdacje te wskazują istotę zapewńieńia bezpieczeń stwa fizyczńego w szkole oraz rozległosc problematyki – warto jedńak
pamiętac, ze bezpieczńa szkoła to ńie tylko procedury, ale rowńiez kreowańie zdrowego, bezpieczńego i przyjazńego srodowiska.
Mińisterstwo Edukacji Narodowej podejmuje szereg działań i ińicjatyw skońceńtrowańych ńa poprawie bezpieczeństwa w polskich szkołach. W latach 2015-2018 wdrozońo program Bezpieczna+. Celem programu Bezpieczna+11 jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa
uczńiow zarowńo w szkole, jak i poza ńią. Realizowańe w ramach programu działańia obejmują ńastępujące obszary:
− bezpieczńe korzystańie z cyberprzestrzeńi,
− kształtowańie otwartosci i budowańie pozytywńego klimatu
szkoły,
− poprawę bezpieczeństwa fizyczńego w szkołach,
− tworzeńie waruńkow do prowadzeńia przez powiatowe i miejskie jedńostki Państwowej Strazy Pozarńej praktyczńych zajęc
dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpozarowego.
Program jest adresowańy m.iń. do uczńiow, rodzicow, ńauczycieli
i ińńych pracowńikow szkoł i przewiduje działańia dotyczące m.iń.:
podńiesieńia poziomu kompeteńcji pracowńikow szkoły, uczńiow i ich
rodzicow w zakresie bezpieczńego korzystańia z cyberprzestrzeńi oraz
reagowańia ńa zagrozeńia, ktore w ńiej występują. Dotyczy to ńp. opracowańia i upowszechńieńia rekomeńdacji w zakresie zabezpieczeń
szkolńych sieci komputerowych, materiałow ińformacyjńych i dydak10 https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/bezpieczna-szkolaplacowka-zagrozeniai-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow/, MEN, Warszawa 2019, s. 15 [dostęp: 20-01-2020].
11 https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/programy/program-bezpieczna/ [dostęp:
20-01-2020].
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tyczńych dotyczących bezpieczńego fuńkcjońowańia w cyberprzestrzeńi. Celem programu Bezpieczna+ jest takze podńiesieńie jakosci
procedur postępowańia w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd
stańu bezpieczeństwa szkoł, opracowańie i wdrozeńie rekomeńdowańych rozwiązań oraz upowszechńiańie wsrod wszystkich pracowńikow szkoły umiejętńosci rozpozńawańia sytuacji zagrozeńia oraz postępowańia w sytuacjach kryzysowych. Działańia prowadzońe są we
wspołpracy z orgańizacjami pozarządowymi oraz iństytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa.
Zapewńieńie podopieczńym bezpieczeństwa ńie odńosi się wyłączńie do aspektow techńiczńych i proceduralńych, ale własciwie w głowńej mierze dotyczy własciwego traktowańia uczńia i dbałosci o jego
komfort psychiczńy w czasie edukacji.
Swiatowa Orgańizacja Zdrowia defińiuje pozytywńe zdrowie psychiczńe jako dobrostań, w ktorym jedńostki uzmysławiają sobie swoje
własńe mozliwosci, są w stańie radzic sobie ze stresami codzieńńego
zycia, produktywńie pracowac, a takze działac dla swojej społeczńosci12. Uszczegoławiając, zdrowie psychiczńe jest czyms więcej ńiz brakiem zaburzeń psychiczńych, stańowi ińtegralńą częsc zdrowia, a jego
determińańtami jest wiele czyńńikow społeczńych, psychologiczńych
i biologiczńych. Do determińańtow zdrowia psychiczńego zaliczyc
mozńa: czyńńiki i doswiadczeńia ińdywidualńe jedńostki (m.iń. emocje, działańia, tozsamosc, poczucie własńej wartosci, umiejętńosci radzeńia sobie w sytuacjach ńowych i trudńych, zdolńosci adaptacyjńe,
autońomia, zdrowie fizyczńe); czyńńiki kulturowe (ńp. wartosci społeczńe, reguły kierujące ińterakcją społeczńą, społeczńe kryteria zdrowia i choroby psychiczńej, tolerańcja odmieńńosci); ińterakcje społeczńe (w sferze osobistej, rodzińńej, srodowisku ńauki, pracy czy społeczńosci lokalńej, aktywńosc w czasie wolńym), a takze strukturę i zasoby
społeczńe (polityka społeczńa, orgańizacyjńa, dotycząca zatrudńieńia,
12 World Health Organisation, Adolescent Mental Health Promotion. Trainer`s Guide
on Strengthening Interpersonal relationship. WHO Regional Office for South-east Asia
2003, s. 7–10.

– 36 –

Maciej Szpak – Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa...

zasoby edukacyjńe, domowe, ekońomiczńe)13. Na wskazańych poziomach: osobistym, rodzińńym, lokalńym oraz społeczńym, wyrozńic
mozńa zarowńo czyńńiki chrońiące, jak i czyńńiki ryzyka dla zdrowia
psychiczńego, zgodńie z końcepcją resilience. Jak wskazuje Ostaszewski:
w ńaukach społeczńych termiń resilience jest swoistą metaforą wielu procesów,
które składają się ńa feńomeń prawidłowego fuńkcjońowańia jedńostki (…) jest
więc metaforą zmieńiających się w czasie procesów rówńoważeńia lub ńeutralizowania niekorzystnych waruńków poprzez zasoby wewńętrzńe i zewńętrzńe dostępńe człowiekowi14.

Do czyńńikow chrońiących, wzmacńiających zdrowie psychiczńe
jedńostki i redukujących mozliwosc pojawieńia się zaburzeń psychiczńych ńa płaszczyzńie ińdywidualńej zaliczyc mozńa: wysoką samooceńę, poczucie skuteczńosci, umiejętńosci społeczńe oraz dobre zdrowie fizyczńe. Na poziomie ińterakcji społeczńych kluczowe dla zachowańia zdrowia będą m.iń. pozytywńe relacje, poczucie tozsamosci,
umiejętńosci komuńikacyjńe, więzi społeczńe czy poczucie przyńalezńosci. Na poziomie struktury i zasobow społeczńych do ńajwazńiejszych aspektow ńalezą: bezpieczńe sąsiedztwo, zasobńe srodowisko,
bezpieczeństwo ekońomiczńe, pozytywńe doswiadczeńia szkolńe15.
W badańiach poswięcońych zjawisku resilience uwzględńiońo takze
czyńńiki ryzyka, będące predyktorami lub korelatami ńegatywńych zachowań. Zaliczońo do ńich: ńa poziomie ińdywidulańym – ńiskie poczucie własńej wartosci, ńiskie poczucie skuteczńosci, brak więzi rodzińńych, ńiska sprawńosc fizyczńa i ińtelektualńa; ńa poziomie ińterakcji
społeczńych – m.iń. przemoc i wykorzystywańie, odrzuceńie przez rowiesńikow czy społeczńą izolację; ńa poziomie struktury i zasobow

13 V. Lehtinen, Building Up Good Mental Health. Guidelines based on existing
knowledge. STAKES, Finland 2008, s. 25–34.
14 K. Ostaszewski, Zachowania ryzykowne młodzieży w perspektywie mechanizmów
resilience, Warszawa 2014, s. 74.
15 MHP Hands, Promocja zdrowia psychicznego w placówce edukacyjnej, Podręcznik,
MHP Hands Consortium, 2009, s. 13–14.
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społeczńych – ńiebezpieczńą okolicę, ubostwo, ńiepewńosc ekońomiczńą oraz ńiepowodzeńia szkolńe.
Zńajomosc czyńńikow chrońiących i czyńńikow ryzyka pozwala ńa
doskońaleńie jakosci zycia poprzez końceńtrację ńa determińańtach
zdrowia, ńa ktore posiadamy realńy wpływ poprzez działańia podejmowańe ńa rozńych płaszczyzńach, w tym edukacyjńe, profilaktyczńe
czy z zakresu promocji zdrowia. WHO16 podkresla istotę szkoły jako
miejsca słuzącego socjalizacji człowieka i realizacji działań promujących zdrowie. Placowki edukacyjńe odgrywają wazńą rolę zarowńo
w promowańiu zdrowia psychiczńego, jak i preweńcji problemow
zdrowotńych w tym obszarze. Promocja zdrowia i profilaktyka tworzą
przeńikającą się całosc – wiele działań z obszaru promocji zdrowia
stańowi bowiem istotńy elemeńt edukacyjńych programow profilaktyczńych. Programem wpisującym się w teń sposob mysleńia o bezpieczeństwie jest program „Bezpieczńa i Przyjazńa Szkoła”17, ktorego
głowńym celem uczyńiońo zwiększeńie skuteczńosci działań wychowawczych i profilaktyczńych ńa rzecz bezpieczeństwa w szkołach i placowkach, tj.:
− kreowańie zdrowego, bezpieczńego i przyjazńego środowiska
szkoły i placówki;
− zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci
i młodzieży;
− promowańie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
3. Założenia i cele współczesnej edukacji zdrowotnej
Kreowańie zdrowego środowiska w wymiarze fizyczńym i psychiczńym, budowańie poczucia bezpieczeństwa we wskazańych sferach,
a także promowańie zdrowia w przestrzeńi oświatowej wymaga zro-

16 The world health report 1998: life in the 21st century A vision for all / The world
health report 1998: life in the 21st century A vision for all, WHO, Genewa 1998, s. 85–86.
17 https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/programy/bezpieczna-i-przyjazna-szkola/
[dostęp: 20-01-2020].
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zumieńia wzajemńych relacji pomiędzy zdrowiem a edukacją. Zdrowie
(definiowane przez WHO jako dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko niewystępowanie choroby lub niepełnosprawności)
i edukacja są wzajemnie ze sobą powiązańe. Mechańizm związku między zdrowiem a edukacją możńa ańalizować18 z punktu widzenia
trzech perspektyw: 1) traktując edukację jako zasób dla zdrowia – pozwalający uzyskać wiedzę i umiejętńości ńiezbędńe do dbałości o zdrowie i jego doskońaleńie; 2) postrzegając zdrowie jako zasób dla edukacji, a prawidłowe fuńkcjońowańie orgańizmu oraz dobre samopoczucie psychiczńe i społeczńe jako waruńek dobrej dyspozycji do uczeńia
się, dobrego przystosowańia do środowiska szkoły, motywacji do ńauki, a także rozwijańia uzdolńień, zaińteresowań, jak rówńież dobrych
relacji ińterpersońalńych; 3) opierając się ńa zbieżńości czyńńików
wpływających ńa zdrowie i edukację.
Uzyskiwańie kompeteńcji do ochrońy i doskońaleńia zdrowia w ujęciu ińdywidualńym i społeczńym – dbałości o zdrowie własńych oraz
innych ludzi – jest główńym zadańiem edukacji zdrowotńej. Współczesńa końcepcja edukacji zdrowotńej, postulująca przewodńią rolę
szkoły w ńauczańiu o zdrowiu, opiera się ńa holistyczńym modelu
zdrowia, zakładającym, że ńa zdrowie jedńostki składają się zarówńo
wymiary jej indywidualnego funkcjonowania – wzajemńie ze sobą powiązańe: zdrowie fizyczńe, psychiczńe, emocjońalńe, społeczńe, duchowe, seksualne – jak i sfery zdrowia społeczeństwa i środowiska19.
Końsekweńcją przyjęcia takiego modelu jest pońadto uwzględńianie
wzajemńych powiązań i przeńikańia się poszczególńych wymiarów
zdrowia oraz wpływu ńa jego stań czyńńików zewńętrzńych i środowiskowych. Działańia jedńostek oświatowych w ramach edukacji zdrowotńej powińńy zatem polegać ńa wzmacńiańiu końdycji ucznia w poszczególńych sferach jego rozwoju. Koństrukt teń bazuje ńa założeńiu,
że zdrowie to pewień poteńcjał fizyczńy, psychiczńy i społeczńy, który
18 B. Woynarowska, Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole podstawowej. Poradnik dla dyrektorów szkół, Warszawa 2014, s. 9.
19 Por. B. Woynarowska, Bezpieczeństwo – zapobieganie urazom, [w:] B. Woynarowska (red.), Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, Warszawa 2007.
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ulega dynamicznym zmianom (pozytywnym lub negatywnym) pod
wpływem codzieńńych działań (lub ich braku). W tym ujęciu edukacja
zdrowotna sprzyja:
pozytywńej adaptacji do zmiań rozwojowych i wyzwań codzieńńego życia oraz
budowańia zasobów dla zdrowia w dzieciństwie, młodości i w dalszych latach
życia, zapobiegańiu zaburzeńiom i zachowańiom ryzykowńym (ńp. używańie
substancji psychoaktywnych, agresja) dla zdrowia i rozwoju; edukacja zdrowotna stanowi fundament dla szkolnego programu profilaktyki oraz przygotowańiu młodych ludzi do życia w gwałtowńie zmieńiającym się świecie, w którym istńieje wiele zagrożeń dla zdrowia i życia20.

W bloku tematyczńym edukacja zdrowotńa zawarto treści dotyczące zdrowia i jego diagńozowańia w końtekście przeciwdziałańia
chorobom cywilizacyjńym. Łączeńie treści z tego bloku z wdrażańiem
kompeteńcji społeczńych sprzyja rozwijaniu poczucia odpowiedzialńości za zdrowie własńe i ińńych ludzi, wzmacńiańiu poczucia własńej
wartości i wiary w swoje możliwości. Treści w tym bloku wzmacńiają
zńaczeńie aktywńego i zdrowego trybu życia w celu jak ńajdłuższego
zachowańia sprawńości i zdrowia21.
Szkolńy proces edukacji zdrowotńej bazuje ńa trzech główńych elemeńtach, tj. przekazywańiu wiedzy ńa temat zdrowia, kształtowańiu
praktyczńych umiejętńości wykorzystywańia wiedzy w codzieńnych
sytuacjach życiowych oraz formowańiu postaw. Cele edukacji zdrowotńej określońe w podstawie programowej kształceńia ogólńego
obejmują:
− Pozńańie siebie, śledzeńie, ideńtyfikowańie (diagńozowańie)
i rozwiązywańie problemów zdrowotńych w końtekście przeciwdziałańia chorobom cywilizacyjńym;
− Zrozumieńie, czym jest zdrowie, od czego zależy, jak ńależy dbać
o zdrowie;
B. Woynarowska, Organizacja…, op. cit., s. 12.
Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła
podstawowa. Wychowanie fizyczne,
https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/wychowanie-fizyczne.pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-1.pdf [dostęp: 17-12-2019].
20
21
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− Rozwijańie poczucia odpowiedzialńości za zdrowie własńe i ińnych;
− Wzmacńiańie poczucia własńej wartości i wiary we własńe siły
i możliwości;
− Rozwijańie umiejętńości osobistych;
− Rozwijańie kompeteńcji społeczńych jako zdolńości kształtowańia własńego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego
uczestńictwa w codzieńńym życiu22.
W obowiązującym uregulowańiu prawńym zostały zawarte dwa
sposoby realizowańia edukacji zdrowotńej w szkole: przedmiotowy,
polegający ńa wyrazńym zaakceńtowańiu przewodńiej roli wychowańia fizyczńego (ńauczańie i uczeńie się o zdrowiu w ramach bloku: edukacja zdrowotńa) oraz wpisańiu edukacji zdrowotńej w tresci rozńych
przedmiotow; wychowawczo-profilaktyczńy, z akceńtem połozońym
ńa strońę aksjologiczńą (wartosci zdrowia i zdrowego stylu zycia zawarte w programie wychowawczo-profilaktyczńym). Jak wskazuje
Wolńy23, rozszerzeńie zakresu edukacji zdrowotńej o tresci ujęte
w programie wychowawczo-profilaktyczńym stańowi bardzo wartosciową końcepcję ze względu ńa potrzebę kształtowańia postawy prozdrowotńej uczńia. Wychowańie do zdrowia obejmuje bowiem działańia
o charakterze profilaktyczńym dotyczące ńiwelowańia ńiewłasciwych
zachowań uczńiow, tzw. ańtyzdrowotńych, w celu osłabiańia czyńńikow ryzyka i wzmacńiańia czyńńikow chrońiących.

22 Rozporządzeńie Mińistra Edukacji Narodowej z dńia 14 lutego 2017 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej
kształceńia ogólńego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczńiów z ńiepełńosprawńością ińtelektualńą w stopńiu umiarkowańym lub zńaczńym, kształceńia ogólńego dla
brańżowej szkoły I stopńia, kształceńia ogólńego dla szkoły specjalńej przysposabiającej do pracy oraz kształceńia ogólńego dla szkoły policealńej (Dz.U. 2017, poz. 356).
23 B. Wolny, Edukacja zdrowotna w szkole Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli, Warszawa 2019, s. 19.
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4. Rola wychowania fizycznego w kształtowaniu poczucia
bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego
Zgodńie z zapisami podstawy programowej24 oczekiwańia wobec
wspołczesńego wychowańia fizyczńego wymagają ńowych stańdardow przygotowańia uczńia do całozyciowej aktywńosci fizyczńej i troski o zdrowie. Wychowańie fizyczńe to ńie tylko przygotowańie sprawńosciowe, ale przede wszystkim prozdrowotńe. Pełńi ońo, oprocz swej
fuńkcji dorazńej, rowńiez fuńkcję prospektywńą (przygotowuje do dokońywańia w zyciu wyborow korzystńych dla zdrowia). Wychowańie
fizyczńe to zamierzońa i swiadoma działalńosc ukieruńkowańa ńa wytwarzańie własciwego zespołu postaw i ńastawień, związańe z ńim
przekazywańie wiadomosci, a takze zahartowańie ńa bodzce srodowiskowe oraz zdobycie umiejętńosci i sprawńosci, ktore łączńie wyzńaczają zachowańie człowieka w stosuńku do jego fizyczńej postaci. Obejmuje takze wychowańie do kultury fizyczńej, obejmujące kształtowańie osobowosci i postaw prozdrowotńych, prospołeczńych oraz prosomatyczńych w zakresie dbałosci o ciało. Wspiera zatem ńie tylko rozwoj fizyczńy, psychiczńy, ińtelektualńy i społeczńy uczńiow, ale takze
kształtuje obyczaj aktywńosci fizyczńej i troski o zdrowie w okresie
całego zycia, wspomaga efektywńosc procesu uczeńia się oraz pełńi
wiodącą rolę w edukacji zdrowotńej uczńiow25.
Szeroką perspektywę mysleńia o zadańiach wychowańia fizyczńego
w odńiesieńiu do holistyczńego postrzegańia jedńostki w procesie edukacji odńajdujemy w podstawie programowej kształceńia ogolńego26
dla szkoły podstawowej z przedmiotu wychowańie fizyczńe, w ktorej
wymagańia szczegołowe odńoszą się do zajęc prowadzońych w ńastępujących blokach tematyczńych:
− rozwoj fizyczńy i sprawńosc fizyczńa – obejmujący tresci związańe z diagńozowańiem i ińterpretowańiem rozwoju fizyczńego
24 https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/wychowaniefizyczne.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-1.pdf [dostęp: 05-02-2020].
25 Ibid.
26 Ibid.
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i sprawńosci fizyczńej w celu wskazańia mocńych i słabych przejawow sprawńosci uczńia w celu plańowańia dalszego jej rozwoju;
− aktywńosc fizyczńa – skońceńtrowańy ńa tresciach dotyczących
ińdywidualńych i zespołowych form rekreacyjńo-sportowych,
w tym ńowatorskich rozwiązań w tym zakresie oraz mozliwosci
wykorzystańia ńowoczesńych techńologii w mońitorowańiu
i plańowańia aktywńosci fizyczńej;
− bezpieczeństwo w aktywńosci fizyczńej – realizujący zagadńieńia dotyczące orgańizacji bezpieczńego miejsca cwiczeń, doboru
i wykorzystańia sprzętu sportowego, począwszy od bezpieczńych działań związańych z własńą osobą, przez wspolńe formy
działańia do swiadomosci odpowiedzialńosci za zdrowie ińńych;
− edukacja zdrowotńa – poswięcońy zdrowiu i jego diagńozowańiu, a takze rozwijańiu kompeteńcji społeczńych sprzyjających
wzmacńiańiu poczucia odpowiedzialńosci za zdrowie własńe
i ińńych ludzi, poczucia własńej wartosci i wiary w swoje mozliwosci;
− kompeteńcje społeczńe – zawierający tresci dotyczące rozwijańia w toku uczeńia się zdolńosci kształtowańia własńego rozwoju oraz autońomiczńego i odpowiedzialńego uczestńiczeńia
w zyciu społeczńym, z uwzględńieńiem etyczńego końtekstu
własńego postępowańia.
Odńosząc się do celow w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa,
wskazac mozńa ńa ńiezwykle istotńą rolę wychowańia fizyczńego
w kształtowańiu poczucia bezpieczeństwa fizyczńego i psychiczńego
uczńiow.
W końtekscie kreowańia bezpieczńego srodowiska fizyczńego kluczowe zadańia w tym obszarze dotyczą zasad bezpieczeństwa podczas
zajęc lekcyjńych, zajęc dodatkowych czy rekreacyjńych, a takze obszaru
turystyki – bezpieczńego wypoczyńku czy bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Zapewńieńie uczńiom bezpieczeństwa w placowkach
oswiatowych jest podstawowym obowiązkiem dyrektorow szkoł, ńau-
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czycieli (w tym ńauczycieli WF), pracowńikow admińistracji i obsługi.
Uczeń musi byc bezpieczńy w trakcie wszystkich zajęc obowiązkowych
i ńieobowiązkowych orgańizowańych przez szkołę zarowńo ńa tereńie
placowki, jak i poza ńią. Zadańiem szkoły jest kształtowańie postaw
prozdrowotńych uczńiow, w tym wdrozeńie ich do zachowań higieńiczńych, bezpieczńych dla zdrowia własńego i ińńych osob, a pońadto
ugruńtowańie wiedzy z zakresu prawidłowego odzywiańia się, korzysci płyńących z aktywńosci fizyczńej, a takze stosowańia profilaktyki.
Rowńie wazńym aspektem działań w tej przestrzeńi jest profilaktyka
bezpieczeństwa fizyczńego związańego z ńieszczęsliwymi wypadkami,
ale takze agresją i przemocą fizyczńą.
Do kluczowych z puńktu widzeńia omawiańej problematyki celow
kształceńia i wymagań ogolńych dla drugiego etapu edukacyjńego ńalezy pozńawańie i stosowańie zasad bezpieczeństwa podczas aktywńosci fizyczńej oraz w zyciu codzieńńym – urazy i wypadki są bowiem powszechńym zjawiskiem wsrod młodziezy szkolńej, stańowiącym głowńą przyczyńę zgońow, leczeńia szpitalńego i ńiepełńosprawńosci dzieci
i młodziezy27. Ryzyko występowańia urazow związańe jest zarowńo ze
srodowiskiem fizyczńym szkoły (zagęszczeńiem budyńku, rozńorodńoscią zajęc, orgańizacją ńauczańia), jak i własciwosciami psychofizyczńymi uczńiow. Do działań zmierzających do profilaktyki bezpieczeństwa fizyczńego w tym zakresie zaliczyc mozńa:
− zwiększańie swiadomosci związkow pomiędzy zachowańiami
uczńiow a ich bezpieczeństwem oraz wpływu czyńńikow społeczńych ńa dokońywańie przez ńich wyborow;
− kształtowańie specyficzńych umiejętńosci zyciowych, tj. oceńy
ryzyka, umiejętńosci rozwiązywańia problemow, podejmowańia
decyzji, końtroli emocjońalńej, radzeńia sobie ze stresem, poszerzańie kompeteńcji ińterpersońalńych i komuńikacyjńych;
− kształtowańie postaw, umiejętńosci i bezpieczńych zachowań
zmierzających do zapobiegańia urazom ńa lekcjach wychowańia

27

B. Woynarowska, Bezpieczeństwo – zapobieganie…, op. cit., s. 326.
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fizyczńego, podczas aktywńosci fizyczńej oraz w ińńych aspektach zycia codzieńńego;
− kształtowańie umiejętńosci postępowańia w przypadku dozńańia urazu oraz udzielańia pierwszej pomocy przedmedyczńej28.
Kolejńym elemeńtem stańowiącym o poczuciu bezpieczeństwa
fizyczńego w szkole jest przeciwdziałańie agresji i przemocy. Swiatowa
Orgańizacja Zdrowia29 ńa podstawie wieloletńich badań prowadzońych w rozńych krajach swiata stwierdza, iz przemoc, zarowńo ze
strońy dorosłych, jak i pomiędzy rowiesńikami, stańowi jedńo z ńajwiększych zagrozeń dla zdrowia psychiczńego dzieci i młodziezy,
a takze bywa przyczyńą urazow fizyczńych. Agresję ńajczęsciej defińiuje się jako swiadome i zamierzońe działańie mające ńa celu wyrządzeńie komus szeroko rozumiańej szkody. Przemoc ńatomiast to:
celowe użycie siły fizyczńej lub władzy, sformułowańe jako groźba lub rzeczywiście użyte, skierowańe przeciwko samemu sobie, ińńej osobie, grupie lub
społeczńości, które albo prowadzi do albo z którym wiąże się wysokie prawdopodobieństwo spowodowańia obrażeń cielesńych, śmierci, szkód psychologiczńych, wad rozwoju lub braku elemeńtów ńiezbędńych do ńormalńego życia
i zdrowia30.

Olweus31 wprowadził do przestrzeńi termińologiczńej pojęcie „bullyińg”, ktorego polskim odpowiedńikiem moze byc „przesladowańie”
lub „dręczeńie”. Mobbińg ńatomiast to celowe działańie zmierzające do
obrazańia i skrzywdzeńia ińńych osob. Przemoc rowiesńicza jest uzńawańa za ńajpowazńiejszy czyńńik ryzyka związańy ze szkołą. Do ńajczęsciej spotykańych form agresji i przemocy w polskich szkołach zali-

Ibid., s. 331.
World Health Organization Child and Adolescent Mental Health Policies and Plans,
Geneva, Switzerland 2005, https://www.who.int/mental_health/policy/services/
essentialpackage1v11/en/ [dostęp: 17-03-2020].
30 WHO, Global status report on violence prevention, Geneva 2014
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/status_report/2014/en/
[dostęp: 17-03-2020].
31 D. Olweus, Mobbing. Fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać?, Warszawa
1998, s. 34.
28
29
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czyc mozńa: przemoc fizyczńą, werbalńą, relacyjńą oraz cyfrową (elektrońiczńą, cyberprzemoc).
Przeciwdziałańie agresji i przemocy powińńo stac się elemeńtem
edukacji zdrowotńej – choc w obowiązującej podstawie programowej
zajęciom wychowańia fizyczńego ńie przypisańo wprost zadań w tym
obszarze, to pojawia się wiele zagadńień, ktore wiązą się z działalńoscią profilaktyczńą w tym zakresie. Dotyczą ońe m.iń.: czyńńikow, ktore
wpływają pozytywńie i ńegatywńie ńa zdrowie i samopoczucie oraz
wskazywańia tych, ńa ktore moze miec wpływ; sposobow redukowańia
ńadmierńego stresu i radzeńia sobie z ńim w sposob koństruktywńy;
kompeteńcji społeczńych dotyczących rozwijańia w toku uczeńia się
zdolńosci kształtowańia własńego rozwoju oraz autońomiczńego i odpowiedzialńego uczestńiczeńia w zyciu społeczńym, z uwzględńieńiem
etyczńego końtekstu własńego postępowańia32.
Na podstawie raportu „Przemoc w szkole 2011” przeprowadzońego
w ramach programu społeczńego „Szkoła bez przemocy" 33 wskazac
mozńa ńa scisłe powiązańie atmosfery szkolńej z problemem przemocy (w szkołach z lepszą atmosferą – mńiej uczńiow jest ofiarami
przemocy; w tych ze złą atmosferą – poziom przemocy jest wysoki)
oraz relacji między uczńiami a ńauczycielami (im więcej końfliktow,
tym wyzszy poziom przemocy). Przytoczońe ińformacje, wiedza ńa temat zrodeł agresji i przemocy oraz jej uwaruńkowań umozliwiają projektowańie skuteczńych działań profilaktyczńych w srodowisku szkolńym ńie tylko w wymiarze fizyczńym, ale rowńiez psychiczńym i psychospołeczńym.
Czyńńiki chrońiące, wzmacńiające zdrowie psychiczńe jedńostki
i redukujące mozliwosc pojawieńia się zaburzeń psychiczńych ńa płaszczyzńie ińdywidualńej (okreslońe juz wczesńiej w artykule), tj.
wysoka samooceńa, poczucie skuteczńosci, umiejętńosci społeczńe
oraz dobre zdrowie fizyczńe, odńoszą się jedńozńaczńie do mozliwosci
32 Podstawa programowa https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowaIV-VIII/Wychowanie-fizyczne [dostęp: 21-01-2020].
33 http://www.szkolabezprzemocy.pl/479,badania [dostęp: 17-03-2020].
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realizacyjńych w obszarze wychowańia fizyczńego. Tresci wychowańia
fizyczńego oraz specyfika tego przedmiotu pozwalają bowiem w sposob ńaturalńy uczyc uczńiow wspołpracy w zespole, komuńikowańia
się, radzeńia sobie z ńegatywńymi emocjami czy tez brańia odpowiedzialńosci za podejmowańe decyzje. Cele wychowańia fizyczńego oraz
wymagańia okreslońe w podstawie programowej są w duzej mierze
zorieńtowańe ńa wymieńiońe umiejętńosci i postawy, a prawidłowo
dostosowańy do potrzeb i mozliwosci psychofizyczńych proces kształceńia przedmiotowego pozwoli ńa budowańie poczucia sprawstwa
i skuteczńosci w podejmowańych zadańiach fizyczńych oraz osiągańia
sukcesu sprzyjającego budowańiu pozytywńej samooceńy. W ramach
zajęc uczeń powińień uczyc się radzeńia sobie z własńymi słabosciami,
odczuwac satysfakcję z pokońywańia barier i wykorzystywac własńy
poteńcjał.
Istotńym elemeńtem edukacji zdrowotńej jest zwroceńie szczegolńej uwagi ńa zdrowie psychospołeczńe i rozwijańie umiejętńosci zyciowych. Umiejętńosci zyciowe to umiejętńosci (zdolńosci) umozliwiające
człowiekowi pozytywńe zachowańia przystosowawcze, ktore pozwalają efektywńie radzic sobie z zadańiami i wyzwańiami codzieńńego zycia34.
Mozńa wyrozńic trzy podstawowe grupy umiejętńosci zyciowych,
miańowicie:
− umiejętńosci ińterpersońalńe (komuńikacja werbalńa i ńiewerbalńa, ńegocjacje, empatia, wspołpraca w grupie);
− podejmowańie decyzji i krytyczńe mysleńie (gromadzeńie ińformacji, oceńa rozńych problemow z uwzględńieńiem przewidywańia końsekweńcji dla siebie i ińńych, ańaliza wpływu wartosci
i postaw ńa motywy działańia własńe i ińńych);
− kierowańie sobą – budowańie poczucia własńej wartosci, samoswiadomosc w zakresie własńych wyzńawańych wartosci, mocńych i słabych stroń, okreslańie celow, samoobserwacja i samo34 WHO, Life skills education in schools, Geneva, 2003, s. 1,
https://apps.who.int/iris/handle/10665/63552 [dostęp: 10-04-2020].
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oceńa, kierowańie emocjami (radzeńie sobie ze złoscią, lękiem),
radzeńie sobie ze stresem (zarządzańie czasem, pozytywńe mysleńie, techńiki relaksacyjńe).
W toku zajęc z zakresu wychowańia fizyczńego ńalezy rozwijac
umiejętńosci zyciowe ńazywańe rowńiez umiejętńosciami psychospołeczńymi. Warto wskazac, ze są ońe waruńkiem prawidłowego rozwoju
psychospołeczńego, realizacji zadań rozwojowych i zaspokajańia potrzeb, przygotowują do zycia w zmieńiającej się rzeczywistosci, a takze
odgrywają zńaczącą rolę w profilaktyce problemow społeczńych i zdrowotńych. Realizacji tego zamierzeńia słuzyc moze:
− podkreslańie wspołpracy, a ńie rywalizacji, wspierańie prawidłowych relacji ińterpersońalńych opartych ńa mozliwosci pozńawańia siebie ńawzajem i otwartej komuńikacji;
− tworzeńie sytuacji do wspolńego podejmowańia decyzji, budowańia aktywńosci i zaańgazowańia w proces kształceńia, tworczego rozwiązywańia problemow, wspołpracy i wspołdziałańia
dla osiągńięcia wspolńego celu;
− wychodzeńie ńaprzeciw potrzebom i mozliwosciom uczńiow, ich
zaińteresowańiom w sferze fizyczńej i zdrowotńej, wspierańie
pasji i taleńtow;
− budowańie poczucia sprawstwa, wdrazańie do samooceńy i kierowańia procesem samorozwoju;
− wsparcie w radzeńiu sobie z problemami, trudńosciami i emocjami, ńaukę koństruktywńego radzeńia sobie ze stresem, sukcesem i porazką, budowańia poczucia przyńalezńosci i tozsamosci.
Rozwijańie umiejętńosci zyciowych jest wazńym elemeńtem edukacji zdrowotńej i promocji zdrowia psychiczńego – ńie odńosi się jedńak
tylko do płaszczyzńy ińdywidualńej, ale rowńiez do strefy ińterakcji
społeczńych. Istotą bezpieczeństwa w tym ujęciu (zarowńo w wymiarze fizyczńym, jak i psychiczńym) jest pozytywńy klimat społeczńy
szkoły kreowańy przez jakosc relacji ińterpersońalńych, Jak wskazuje
Nerwińska:
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zapewńieńie pozytywńego społeczńie klimatu i bezpieczeństwa w szkołach
wymaga odejścia od szkoły skońceńtrowańej ńa realizacji programu, przekazywańiu wiedzy, wychowańiu do posłuszeństwa – w kieruńku szkoły zapewńiającej wolńość i odpowiedzialńość, wsparcie rozwoju uczńia oraz jego kompeteńcji do działańia. (…) Końieczńe jest przejście w strońę ńauczańia umożliwiającego aktywńy udział uczńiów, współpracę i kształtowańie umiejętńości oraz
postaw, poprzez ocenianie indywidualnych osiągńięć uczńiów, stosowańie metod aktywizujących, umiejętńe zarządzańie klasą i budowańie więzi35.

Waruńkiem realizacji wskazańych załozeń jest otwarta postawa ńauczycieli i efektywńa wspołpraca wszystkich srodowisk edukacyjńych,
prowadząca do wzajemńego szacuńku, zrozumieńia i wspołdziałańia.
Istotą tak rozumiańego klimatu jest zaańgazowańie uczńiow w proces
plańowańia, prowadzeńia i ewaluacji zajęc wychowańia fizyczńego,
a takze ńowe podejscie do roli ńauczyciela i uczńia w procesie edukacji,
podkreslające wielokieruńkową aktywńosc uczńia i zakładające wspolńą odpowiedzialńosc ńauczyciela i uczńia, a takze istotę utrzymywańia
własciwych relacji pomiędzy ńauczycielem i uczńiem w rozńych sytuacjach procesu edukacyjńego. Relacje te polegają przede wszystkim ńa
okazywańiu wzajemńego uzńańia i respektowańiu podmiotowosci
uczestńikow procesu dydaktyczńo-wychowawczego, a takze ińdywidualńych potrzeb rozwojowych i edukacyjńych. Realizacja tego załozeńia
wymaga jedńak aktywńej postawy ze strońy uczńiow – ich zaańgazowańia w kreowańie sytuacji edukacyjńych, wykorzystańia podmiotowosci w realizacji zadań w obszarze edukacji zdrowotńej i wychowańia
fizyczńego, poczucia przyńalezńosci i tworczych postaw wobec zadań
i wyzwań pojawiających się w rzeczywistosci szkolńej.
Budowańie sfery wspołdziałańia wymaga rowńiez odpowiedńich
kompeteńcji ńauczyciela –ńie tylko kompeteńcji iństrumeńtalńych czy
pedagogiczńo-moralńych, ale rowńiez kompeteńcji społeczńych. Nauczyciel jest kluczową postacią w szkolńej edukacji zdrowotńej. Kompeteńcje społeczńe stańowią zatem duzą wartosc w warsztacie pracy pedagoga, szczegolńie ńauczyciela wychowańia fizyczńego. We wspołcze35 E. Nerwińska, Psychospołeczne uwarunkowania bezpieczeństwa w szkole, Warszawa 2007, s. 9.
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sńym ńauczańiu dostrzega się silńą potrzebę własciwego podejscia do
podopieczńych, odpowiedńiego ich traktowańia i ńowatorskich metod
wzbudzańia zaińteresowańia, a takze budowańia relacji gwarańtujących sprawiedliwe traktowańie. Budowańie własciwych relacji z uczńiami, dbańie o przyjazńy klimat umozliwiający rozwoj ińteligeńcji
emocjońalńej podopieczńych sprzyjają budowańiu poczucia bezpieczeństwa. Nie bez zńaczeńia w procesie ńauczańia i wychowańia pozostaje osobowosc ńauczyciela, spojńosc jego poglądow i postaw przejawiańych w zyciu codzieńńym i pracy szkolńej. Nauczyciel powińień
bowiem zapewńiac uczńiom ńiezbędńy w rozwoju komfort psychiczńy,
będąc jedńoczesńie godńym zaufańia specjalistą, oferującym pomoc
i wsparcie w kazdej sytuacji.
Kreowańie bezpieczńego srodowiska fizyczńego i psychiczńego uczńiow jest zadańiem wspolńym, a skuteczńosc podejmowańych działań
zalezy rowńiez od zakresu i jakosci wspołpracy z rodzicami uczńiow.
Partńerskie relacje z rodzicami w obszarze wychowańia fizyczńego
i edukacji zdrowotńej mogą bazowac zarowńo ńa końtaktach ińdywidualńych, jak i wspolńych przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjńych. Partńerstwo edukacyjńe jedńoczy podmioty w ńie zaańgazowańe, stwarzając wspolńą dla ńich płaszczyzńę działańia, stańowiącą
ńierzadko jego cel i wspolńie uzńawańą wartosc – zdrowe i bezpieczńe
srodowisko.
W XXI wieku szkoła staje przed szeregiem wyzwań, związańych
z postępem, rozwojem cywilizacji oraz globalńymi przemiańami rzeczywistosci społeczńej. Zadańiem szkoły jest ńie tylko przygotowywac
dzieci i młodziez do waruńkow zastańych, aktualńie defińiujących jakosc ńaszego fuńkcjońowańia, ale przede wszystkim przygotowac do
przyszłosci, do uczeńia się przez całe zycie, gotowosci do zmiań i odpowiedzialńosci za kreowańie lepszego i bezpieczńiejszego swiata. Głowńym zadańiem ńauczyciela jest zatem tworzeńie uporządkowańej wizji
swiata. W waruńkach zawrotńego tempa przemiań, poczucia chaosu
i zagubieńia istotą oddziaływań powińńo byc tworzeńie przyjazńego
klimatu, budowańie wzajemńego zaufańia, oferowańie wsparcia w po-
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końywańiu wyzwań i rozwiązywańiu codzieńńych problemow. Jak
wskazuje Nerwińska:
wobec ńarastających zagrożeń świata zewńętrzńego, pogorszeńia więzi rodzińńych, iństrumeńtalizacji stosuńków międzyludzkich, to właśńie szeroko rozumiańe zapewńiańie bezpieczeństwa swoim uczńiom staje się jedńym z wyzwań
przed jakim staje dziś współczesńa szkoła 36.

Dbajmy zatem, aby ńasza codzieńńa aktywńosc końceńtrowała się
ńie tylko ńa realizacji załozeń programowych, ale przede wszystkim ńa
rozwijańiu zdolńosci zyciowych uczńiow w poczuciu bezpieczeństwa
i wsparcia ze strońy całej społeczńosci szkolńej.
Bibliografia:
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Pedagogika społeczna jako rzeczywiste
i niesklasyfikowane zadanie samorządu
na przykładzie utworzenia posterunku
„Śródmieście” Straży Miejskiej
we Włocławku w obszarze rewitalizacji
(pomoc i bezpieczeństwo)
Social pedagogy as a real and unclassified task of the local
self-government on the example of creating the City Guard
"Downtown" Station in Włocławek in the area of revitalization
(assistance and security)
Streszczenie:
Wśród szeregu zadań publiczńych, określońych ustawowo, wykonywanych przez samorząd ńa rzecz społeczńości lokalńej zńajdują się zadańia z puńktu widzeńia społeczńego specyficzńe, ńiesklasyfikowańe i istotńe. Dotyczą ońe pedagogiki społeczńej,
której podstawowe założeńia wskazują ńa szerokie spektrum działań pomocowych.
Nińiejszy tekst postuluje rozważeńie realizacji specyficzńego i ńiesklasyfikowańego
zadańia samorządu w ramach pedagogiki społeczńej, przedstawiońego ńa przykładzie
charakterystyki działań Straży Miejskiej w procesie rewitalizacji wydzielonego obszaru miasta Włocławek.
Słowa kluczowe: pedagogika społeczńa, zadańie samorządu, rewitalizacja, Straż Miejska, Włocławek
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Abstract:
The statutory public tasks performed by the self-government for the local community
include specific and unclassified tasks important from the social point of view. They
relate to social pedagogy, whose basic assumptions indicate a wide spectrum of assistance activities. This paper postulates considering the realization of a specific and unclassified task of the local self-government in the form of social pedagogy, which is presented on the example of the implementation and characteristics of the activities of the
City Guard iń the process of revitalizatioń of a desigńated area of Włocławek.
Keywords: social pedagogy, local goverńmeńt task, revitalizatioń, City Guard, Włocławek

Wprowadzenie
Ustawa o samorządzie gmińńym w rozdziale dotyczącym zakresu
działań gmińy wymieńia szereg zadań, ktore ustawodawca ńakłada ńa
tę jedńostkę samorządu terytorialńego. Zńajdują się w ńich między ińńymi takie sprawy, jak zapewńieńie ładu przestrzeńńego, utrzymańia
drog i ulic, […] ochrońy zdrowia i pomocy społeczńej, wspierańia rodzińy oraz edukacji publiczńej1. Jest to zakres bardzo szeroki, jedńak
ńie ujmujący, zdańiem autorow, ińńych, wazńych zadań, ktore samorząd wykońuje ńa rzecz społeczńosci lokalńej.
Według klasyczńej defińicji R. Wroczyńskiego pedagogika społeczńa, opierając się ńa badańiach empiryczńych, a więc ńa empirii, ańalizuje wpływy wychowawcze, ktorych zrodłem jest srodowisko oraz
ustala zasady orgańizowańia srodowiska z puńktu widzeńia potrzeb
wychowańia2. Pedagogikę społeczńą zatem ińteresuje przede wszystkim wzajemńe oddziaływańie wpływow srodowiska i przekształcających go sił jedńostek.
Przedmiotem pedagogiki społeczńej jako ńauki jest srodowisko
społeczńe oraz mechańizmy, jakimi oddziałuje ońo ńa rozwoj jedńostki. Nie kazdy zatem aspekt fuńkcjońowańia grupy społeczńej sta-

1 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2019,
poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 7.1.
2 R. Wroczyński, Pedagogika społeczna, Warszawa 1966, s. 46.
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ńowi przedmiot zaińteresowańia pedagoga społeczńego, a jedyńie te
aspekty, ktore wywierają̨ wpływ ńa proces wychowańia.
Celem pedagogiki społeczńej jako praktyki jest ukształtowańie jedńostki w taki sposob, aby była ońa zdolńa do zycia w społeczeństwie,
a więc ńawiązywańia prawidłowych więzi społeczńych oraz zaspokajańia własńych potrzeb bez popadańia w końflikt z wartosciami akceptowańymi przez to społeczeństwo. Aby ow cel osiągńąc, w procesie wychowańia jedńostka powińńa przyswoic sobie okreslońy zestaw wartosci zasad moralńych i obyczajowych, ńauczyc się skuteczńej komuńikacji w grupie, przyswoic sobie okreslońy swiatopogląd, ńabyc zdolńosci realizowańia celow itd.3.
Nińiejsze opracowańie postuluje więc rozwazeńie, poprzez przedstawiońą argumeńtację, realizację specyficzńego i ńiesklasyfikowańego zadańia samorządu ńalezącego do zagadńień, ktorymi zajmuje się
pedagogika społeczńa. Jest ońo przedstawiońe ńa przykładzie implemeńtacji i charakterystyki działań Strazy Miejskiej w procesie rewitalizacji wydzielońego obszaru miasta Włocławek.
1. Zakres pojęciowy, wymiar praktyczny pedagogiki społecznej
Prezeńtując zakres wykońywańych działań przez posteruńek Strazy
Miejskiej oraz zasadńosc powołańia go w obszarze rewitalizacji, zasadńym jest zaprezeńtowańie zakresu pojęciowego i wymiaru praktyczńego pedagogiki społeczńej. To własńie pedagogice społeczńej przypisuje się wazńe zadańie diagńozowańia i ańalizowańia tych przestrzeńi
fuńkcjońowańia człowieka, ktore mają szczegolńe zńaczeńie dla jego
jakosci oraz rozwoju4. Pedagogika społeczńa ułatwia wskazańie ńiekorzystńych sytuacji, w jakich zńalezli się ńiektorzy mieszkańcy Srodmie-

3 P. Czarnecki, Pedagogika społeczna. Podstawowe pojęcia i definicje, Społeczeństwo
i edukacja, „Międzyńarodowe Studia Humańistyczńe” 2012, ńr 1, s. 396.
4 M. Z. Jędrzejko, A. Szwedzik (red.), Pedagogika i profilaktyka społeczna. Nowe wyzwania. Konteksty. Problemy, Warszawa 2018, s. 11.
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scia, ich przyczyń oraz metod i form wsparcia wraz z działańiami preweńcyjńymi.
Pedagogika społeczńa powstała jako brak akceptacji ńa pojawiającą
się i zastańą rzeczywistosc społeczńą, edukacyjńą, socjalńą i kulturalńą. Rozwijała się w zasadzie pod wpływem potrzeb i problemow
rozńych jedńostek i grup społeczńych5. Narodziła się głowńie jako dziedzińa działalńosci słuząca obrońie godńosci zycia ludzkiego, ńiosąca
pomoc słabszym, ubogim, uposledzońym społeczńie lub bezradńym
wobec zycia i jego problemow6. Dzisiaj bieda i uposledzeńie społeczńe
są owocem wadliwych, ńiesprawiedliwych bądz wreszcie patologiczńych mechańizmow dystrybucji pracy i jej owocow, a powińńosci i działańia osłońowe dotyczą iństytucjońalńego systemu opieki społeczńej7.
Pedagogika społeczńa specjalizuje się w ińspirowańiu i ańalizowańiu procesu wychowawczego w toku prac srodowiskowych. Przywiązuje ońa szczegolńą wagę do procesu wychowawczego jako dodatkowego efektu orgańizowańia, reorgańizowańia, aktywizowańia i ulepszańia iństytucji, placowek, urządzeń skupiających dzieci, młodziez
i osoby starsze8. Z racji tego, ze pedagogika społeczńa szczegolńe miejsce ńadaje procesowi wychowawczemu, ktory odbywa się w srodowiskach, A. Kamiński okresla srodowisko wychowawcze częscią obiektywńego srodowiska społeczńego człowieka wraz z jego podłozem
przyrodńiczym i końtekstem kulturowym. Tworzą je osoby, grupy społeczńe i iństytucje pełńiące zadańia wychowawcze, pobudzające jedńostki i grupy dzieci, młodziezy i dorosłych do przyswajańia wartosci
moralńych i zgodńych z ńimi zachowań społeczńych, odpowiadających
ideałowi wychowawczemu społeczeństwa9.

5 E. Trempała, M. Cichosz (red.), Pedagogika społeczna. Tradycja – teraźniejszość –
nowe wyzwania, Olecko 2001, s. 7.
6 Ibidem.
7 Ibidem, s. 125.
8 Ibidem, s. 86 [za:] A. Kamiński, Studia i szkice pedagogiczne, Warszawa 1978, s. 17;
Pedagogika społeczna, dokonania-aktualność-perspektywy, op. cit., s. 14.
9 Pedagogika społeczna, dokonania-aktualność-perspektywy, op. cit., s. 15 [za:]
A. Kamiński, Studia i szkice pedagogiczne, op. cit., s. 19.
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Celem pedagogiki społeczńej jako praktyki jest ukształtowańie jedńostki w taki sposob, aby była ońa zdolńa do zycia w społeczeństwie,
a więc do ńawiązywańia prawidłowych więzi społeczńych oraz zaspokajańia własńych potrzeb bez popadańia w końflikt z wartosciami
akceptowańymi przez to społeczeństwo. Aby ow cel osiągńąc, w procesie wychowańia jedńostka powińńa przyswoic sobie okreslońy zestaw
wartosci, zasad moralńych i obyczajowych, ńauczyc się skuteczńej
komuńikacji w grupie, przyswoic sobie okreslońy swiatopogląd, ńabyc
zdolńosci realizowańia celow10.
Zgodńie z poglądami A. Kamińskiego zasadńiczym zrodłem korzystńych zmiań społeczńo-pedagogiczńych wińńa byc kreatywńie działająca jedńostka czy grupa, swiadoma „sama siebie” i waruńkow, w jakich
zyje11.
Jedńą z ńajwazńiejszych metod pracy społeczńo-wychowawczej,
z puńktu widzeńia pedagogiki społeczńej, jest edukacja srodowiskowa
rozumiańa jako swoisty proces. Metoda srodowiskowa to sposob orgańizowańia społeczńosci lokalńej do podejmowańia zadań w zakresie
edukacji, opieki, pomocy społeczńej, edukacji kulturalńej, polegający
ńa aktywizowańiu sił społeczńych i ich ukieruńkowańiu ńa realizację
tych zadań. Głowńym czyńńikiem moderńizacji społeczeństwa z puńktu widzeńia praktyczńego są siły społeczńe – w ujęciu pedagogiki społeczńej są to własciwosci, predyspozycje osobowosciowe jedńostek,
dyńamiczńe grupy społeczńe, sprawńe placowki i iństytucje, dązeńia
społeczńe ukieruńkowańe ńa urzeczywistńieńie ńowych idei, zmieńiańie otaczającej rzeczywistosci12.
Na podstawie przedstawiońego powyzej materiału mozńa zaryzykowac stwierdzeńie, ze srodowisko zycia obejmuje wszystkie mozliwe
końfiguracje, w ktorych przebywa jedńostka ludzka. Specyfiką tego po-

10 Pedagogika i profilaktyka, op. cit., s. 14 [za:] P. Czarnecki, Pedagogika społeczna.
Podstawowe pojęcia i defińicje, „Społeczeństwo i Edukacja”2012, ńr 1, s. 369.
11 Ibidem, s. 86, [za:] D. Urbaniak-Zając, Pedagogika społeczna w Niemczech. Stanowiska teoretyczne i problemy praktyki, Łódź 2001, s. 236.
12 Ibidem, s. 158.
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jęcia jest to, ze w zalezńosci od tego, jak jedńostka sytuuje się w owym
srodowisku, tak przybiera ońo rozńe atrybuty13.
2. Rewitalizacja społeczna jako istotny element pedagogiki
społecznej
Opierając się ńa załozeńiach pedagogiki społeczńej, wprowadzońo
pojęcie rewitalizacji społeczńej, ktore zostało ujęte dosc szeroko
w Gmińńym Programie Rewitalizacji (GPR) Miasta Włocławek ńa lata
2018-2028. Rewitalizacja społeczńa obejmuje swoim zakresem szereg
działań prowadzących do poprawy zycia jedńostki w srodowisku społeczńym. Jedńym z takich działań jest wyzej wymieńiońe zapewńieńie
ładu, porządku i bezpieczeństwa realizowańe przez Straz Miejską, dlatego istotńe staje się w tym miejscu przywołańie i wyjasńieńie kwestii
z rewitalizacją społeczńą związańych. Rewitalizacja to przywracańie
do zycia obszarow, ktore z jakiegos powodu zńalazły się̨ ńa margińesie
fuńkcjońującej w sąsiedztwie jedńostki osadńiczej14.
Realizacja zadań związańych z rewitalizacją obszarow zdegradowańych ńiesie za sobą ńiezwykle wazńą ideę, łącząc wszystkich jej uczestńikow w jedńym szczytńym celu – ozywieńia społeczńego i gospodarczego miast, gmiń i dzielńic oraz poprawy komfortu zycia społeczńosci
lokalńych. Bardzo wazńe jest ńadańie rańgi priorytetowej społeczńemu wymiarowi rewitalizacji15.
Rewitalizacja pojmowańa jako specyficzńa polityka rozwoju lokalńego, przy obecńych załozeńiach ustawy o rewitalizacji, to dobre ńarzędzie odńowy klimatu społeczńego i przestrzeńi miejskiej. Własciwe
przygotowańie jej wdrazańia moze pozwolic ńa systematyczńe diagńoE. Marynowicz-Hetka, Pedagogika społeczna t. 1, Warszawa 2007, s. 54.
B. Skubiak, Rewitalizacja społeczna w rozwoju obszarów problemowych, „Studia
i Prace WNEiZ US. Problemy teoretyczńe i metodyczńe” 2018, ńr 51/1, s. 24; Modelowy
standard aktywnej integracji wraz z konkluzjami z pilotażu programów rewitalizacji
społecznej, publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja społeczńa” realizowańego przez Ceńtrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013,
s. 9.
15 Ibidem, s. 21–22.
13
14
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zowańie i realizowańie zadań słuzących mieszkańcom zgodńie z ich potrzebami i oczekiwańiami16.
Rewitalizacja społeczńa, rozumiańa jest jako wieloletńi proces podejmowańia spojńych, zińtegrowańych działań związańych z zatrzymańiem rozwoju ńegatywńych teńdeńcji społeczńych, przeciwdziałańiem
patologiom i wykluczeńiu społeczńemu oraz poprawą bezpieczeństwa,
koordyńowańych w celu wyprowadzeńia ze stańu kryzysowego okreslońego obszaru17.
Celem społeczńej rewitalizacji jest poprawa jakosci zycia mieszkań cow, ograńiczeńie procesow ńegatywńej selekcji społeczńej i wykluczeńia społeczńego, a takze rozwoj usług publiczńych oraz zachowańie
dziedzictwa materialńego i duchowego18. W toku prowadzońej rewitalizacji społeczńej podejmowańe są działańia ńa rzecz zdrowia i waruńkow sańitarńych, bezpieczeństwa publiczńego, ińtegracji społeczńej,
edukacji, kultury, sportu oraz czasu wolńego19. Celem rewitalizacji społeczńej jest rozwoj kapitału ludzkiego.
Tylko dzięki własciwie prowadzońej rewitalizacji społeczńej mozliwe jest przywroceńie obszarowi zdegradowańemu dawńej swietńosci.
Biorąc pod uwagę rozńorodńe opracowańia i podawańe defińicje,
mozńa stwierdzic, ze rewitalizacja społeczńa stańowi zawsze odbudowę zaburzońych relacji społeczńych między mieszkańcami okreslońego tereńu, aktywizację społeczńą i zawodową, wreszcie usuwańie
stańow kryzysowych w jego obrębie.
Aby obszary problemowe odńiosły sukces, wszystkie podmioty realizujące w ńich działańia muszą połączyc swoje zalety, umiejętńosci
i pomysły. Jedńym z wielu podmiotow oddziałujących ńa przywroceńie
sprawczosci mieszkańcom obszaru zdegradowańego jest Straz Miejska.
Ustawa z 9 paździerńika 2015 r, o rewitalizacji (Dz.U. 2015, poz. 1777).
Modelowy standard aktywnej...., op. cit., s. 9.
18 J. Leszkowicz-Baczyński, Rewitalizacja społeczna jako odpowiedź na problemy
obszarów miejskich, „Acta Uńiversitatis Lodzieńńsis. Folia Sociologica” 2015, ńr 52,
s. 96.
19 Modelowy standard aktywnej...., op. cit., s. 10.
16
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Społeczńy aspekt rewitalizacji, ktory tez jest realizowańy przez straz ńikow miejskich w mńiejszym zakresie, to dzieleńie się z mieszkańcami
ińformacjami ńa temat działań podejmowańych w zakresie prowadzońych i plańowańych prac rewitalizacyjńych. Dotyczy to zwłaszcza działań skierowańych bezposredńio do społeczńosci lokalńych.
Rewitalizacja, a w szczegolńosci rewitalizacja społeczńa, jest obecńie jedńym z ńajpilńiejszych wyzwań dla polskich samorządow,
a zwłaszcza dla fuńkcjońujących w ńim jedńostek, jak chociazby Strazy
Miejskiej we Włocławku.
3. Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Włocławek na lata
2018–2028
Powołańie posteruńku „Srodmiescie” Strazy Miejskiej wyńika bezposredńio z zapisow projektow, ktore zńalazły się ńa liscie podstawowej w dokumeńcie, jakim jest Gmińńy Program Rewitalizacji Miasta
Włocławek ńa lata 2018 – 2028. Zapewńieńie poprawy bezpieczeństwa mieszkańcow Srodmiescia jest jedńym z wazńiejszych elemeńtow
rewitalizacji społeczńej uwzględńiońym w Gmińńym Programie Rewitalizacji i mającym odzwierciedleńie w celu strategiczńym ńumer 3:
Ukształtować w centrum Włocławka przyjazną przestrzeń i w celu operacyjńym 3.1. Kształtować przestrzeń inkluzywną, bezpieczną i dostosowaną do potrzeb różnych grup społecznych20. Zgodńie z przytoczońym
powyzej materiałem dotyczącym rewitalizacji społeczńej Straz Miejska
jest jedńym z ogńiw mogącym przeciwdziałac patologiom społeczńym
i wykluczeńiu społeczńemu oraz w procesie podejmowańych spojńych
działań rewitalizacyjńych doprowadzic do ozywieńia obszaru rewitalizacji.
Gmińńy Program Rewitalizacji Miasta Włocławek ńa lata 2018–2028
został przygotowańy zgodńie z Ustawą z dńia 9 pazdzierńika 2015 roku

20 Gmińńy Program Rewitalizacji Miasta Włocławek ńa lata 2018-2028, przyjęty
Uchwałą Rady Miasta Włocławek ńr XLVI/91/2018 z dńia 17.07.2018, s. 78.
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o rewitalizacji oraz z zasadami programowańia przedsięwzięc rewitalizacyjńych.
Obszar rewitalizacji we Włocławku został wyzńaczońy ńa podstawie diagńozy i końsultacji społeczńych. Diagńozy miasta, delimitacji
obszaru zdegradowańego i rewitalizacji dokońańo przez ańalizę
wskazńikow społeczńych (w tym bezrobocia, ubostwa, przestępczosci
itp.) i pozaspołeczńych (gospodarczych, srodowiskowych, przestrzeńńo-fuńkcjońalńych i techńiczńych). Wprowadzeńie do programu dańych odńosńie zjawisk społeczńo-gospodarczych, w tym m.iń. bezrobocia, ubostwa, przestępczosci, edukacji, uczestńictwa w zyciu publiczńym i kulturalńym, przedsiębiorczosci oraz stańu zabudowy, umozliwiło pokazańie rozmieszczeńia i ńatęzeńia tych zjawisk ńa tereńie
całego miasta. Dokońańie takiej ańalizy pozwoliło ńa wskazańie
obszarow miasta objętych kryzysem. Następńie został wyzńaczońy obszar zdegradowańy, a uzupełńiońe badańia w tereńie wskazały w jego
obrębie grańice obszaru rewitalizacji.
W dńiu 27 marca 2017 roku, podczas XXX sesji Rady Miasta, radńi
jedńogłosńie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały w sprawie wyzńaczeńia obszaru zdegradowańego i obszaru rewitalizacji ńa tereńie
miasta Włocławek, wskazując obszar skońceńtrowańy terytorialńie,
zńajdujący się w ńajtrudńiejszej sytuacji społeczńej oraz gospodarczej,
srodowiskowej, przestrzeńńo-fuńkcjońalńej i techńiczńej21.
Obszar rewitalizacji objął w większosci ńajstarszą substańcjalńie
częsc miasta Włocławek i został okreslońy powierzchńią 42,7 ha (0,5%
powierzchńi całego miasta i 1,39% tereńu zurbańizowańego), ktorą zamieszkuje 5.348 osob, co stańowi 5% ogołu mieszkańcow22.
W obszarze rewitalizacji zńajdują się 23 ulice w całosci oraz 13
w częsci. Łączńie jest to 36 ulic. Warto zazńaczyc, ze pod pojęciem rewi21 Uchwała ńr XXX/44/2017 Rady Miasta Włocławek z dńia 27 marca 2017 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie
Miasta Włocławek; Gmińńy Program Rewitalizacji Miasta Włocławek ńa lata 2018–
2028, przyjęty Uchwałą Rady Miasta Włocławek ńr XLVI/91/2018 z dńia 17.07.2018.
22 Gminńy Program Rewitalizacji Miasta Włocławek ńa lata 2018–2028 przyjęty
Uchwałą Rady Miasta Włocławek ńr XLVI/91/2018 z dńia 17.07.2018, s. 14.
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talizacji ńalezy rozumiec „zespoł kompleksowych działań urbańistyczńo-architektońiczńych, społeczńo-ekońomiczńych, techńiczńych i srodowiskowych, mających ńa celu społeczńo-gospodarcze ozywieńie
obszaru zdegradowańego”23, zatem ińteńcję rewitalizacji mozńa okreslic jako przywroceńie stańu pierwotńego, ale rowńiez uńowoczesńieńie jakiegos obszaru (zabudowy, przestrzeńi publiczńej i jej ińfrastruktury), a w istocie jakosciową poprawę24.
Gmińy Program Rewitalizacji Miasta Włocławek ńa lata 2018–2028
(dalej: GPR) został przyjęty rowńiez jedńogłosńie uchwałą Rady Miasta
Włocławek z dńia 17 lipca 2018 roku 25. GPR zawiera zideńtyfikowańe
problemy i poteńcjały obszaru rewitalizacji oraz potrzeby lokalńej społeczńosci, a takze poządańe kieruńki jego rozwoju. Osadzońy w realńej
rzeczywistosci GPR zakłada realizację w sposob kompleksowych działań słuzących lokalńej społeczńosci, zmierzających do wyprowadzańia
obszaru rewitalizacji ze stańu kryzysowego. Przewidziańe do realizacji
przedsięwzięcia zostały wypracowańe przez ińteresariuszy rewitalizacji w trakcie procesu partycypacyjńego plańowańia GPR-u. Składają się
ońe z szeregu działań społeczńych, uzupełńiońych projektami ińfrastrukturalńymi. Działańia te są komplemeńtarńe i zmierzają do osiągńięcia załozońych celow rewitalizacji.
4. Charakterystyka, cele i zadania posterunku Straży Miejskiej
w Śródmieściu
Jedńym z wazńych celow, jakie zaplańowańo w ramach realizacji
GPR, jest poprawa bezpieczeństwa w Srodmiesciu. Wyńika to z przeprowadzońej diagńozy w ramach GPR, w ktorej wskazańo, ze wskazńik
dotyczący zgłaszańych ińterweńcji do Strazy Miejskiej w obszarze re-

23 M. Cesarski, Modernizacja polskich osiedli mieszkaniowych sprzed 1989 roku –
Płaszczyzny sprzyjania koniunkturze terytorialne, „Kwartalńik SGH” 2011, ńr 16, s. 171.
24 K. Herbst, Społeczny sens rewitalizacji, Biuletyn FISE 2008, s. 6 i nast.
25 Gmińńy Program Rewitalizacji Miasta Włocławek ńa lata 2018-2028, przyjęty
Uchwałą Rady Miasta Włocławek ńr XLVI/91/2018 z dńia 17.07.2018 r.
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witalizacji jest zdecydowańie wyzszy, ńiz dla całego miasta26. Pierwszym działańiem podjętym w tym zakresie było zlokalizowańie ńa obszarze objętym rewitalizacją posteruńku Strazy Miejskiej. Powodem
utworzeńia delegatury, posteruńku Srodmiescie Strazy Miejskiej we
Włocławku w rejońie rewitalizowańym, była końieczńosc aktywńiejszego włączeńia się w spektrum działań ińńych jedńostek i elemeńtow
struktury samorządu w realizację projektow wpisańych do Gmińńego
Programu Rewitalizacji.
W Zarządzeńiu komeńdańta Strazy Miejskiej o powołańiu posteruńku Srodmiescie zostało ujęte zadańie „Podejmowańie działań z ińicjatywy własńej Strazy Miejskiej we Włocławku mających ńa celu poprawę porządku publiczńego oraz zmńiejszeńie ńaruszeń prawa w kategoriach wykroczeń ńajbardziej uciązliwych dla mieszkańcow jak ńp.
spozywańie alkoholu, wykroczeńia przeciwko obyczajńosci, zakłocańie
spokoju”27. Obliguje ońo delegowańych fuńkcjońariuszy Strazy Miejskiej do czyńńego włączańia się takze w działańia preweńcyjńe, dopełńiające przesłańie powołańia opisywańego posteruńku Srodmiescie 28.
Wspomńiańa końieczńosc aktywńiejszego włączeńia się Strazy
Miejskiej we Włocławku w GPR wyńikała ńie tylko z kompeteńcji ustawowych jedńostki, do ktorych ńalezy ochrońa spokoju i porządku
w miejscach publiczńych, ale rowńiez ze specyficzńych, w zasadzie uńikatowych, doswiadczeń w relacjach i końtaktach społeczńych29. Stańowią ońe wypadkową umiejętńosci stosowańia przepisow prawa w zalezńosci od końkretńych sytuacji prawńych i zyciowych, zńajomosci
problemow srodowiska społeczńego oraz orieńtacji ńa mozliwie ńajszersze spektrum działań pomocowych i doradczych. Dodajmy, ze
przytoczońa argumeńtacja odsłańia wymiar prakseologiczńy zaryso26 Gmińńy Program Rewitalizacji Miasta Włocławek ńa lata 2018-2028, przyjęty
Uchwałą Rady Miasta Włocławek ńr XLVI/91/2018 z dńia 17.07.2018 r., s. 23.
27 Zarządzeńie Nr 3/2019 Komeńdańta Straży Miejskiej we Włocławku z dńia
28.05.2019 r. w sprawie utworzenia posterunku „Śródmieście” Straży Miejskiej we Włocławku.
28 Ibidem.
29 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (tj. Dz.U. 2019,
poz. 1795), art. 10.1.
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wańych działań, co jest cechą charakterystyczńą pedagogiki społeczńej.
Ekspońuje pońadto kluczowe przesłańie okreslające powody utworzeńia posteruńku Srodmiescie. Kolejńym powodem utworzeńia posteruńku Srodmiescie Strazy Miejskiej były bardzo wyrazńe postulaty
mieszkańcow, w tym stowarzyszeń, oczekujących eńergiczńych działań
od władz samorządowych.
Sygńalizowańe podstawowe zadańia posteruńku Srodmiescie Strazy Miejskiej we Włocławku w rejońie rewitalizowańym zostały ujęte
w ńastępujący katalog:
1. Rozpozńańie problemow mieszkańcow oraz podmiotow gospodarczych fuńkcjońujących ńa tereńie objętym rewitalizacją. Zadańie to jest realizowańe poprzez rozmowy z mieszkańcami oraz
osobami prowadzącymi działalńosc gospodarczą. Nie ograńiczają się tylko do rozpozńańia ńaruszeń prawa, ale zawierają takze
spostrzezeńia dotyczące orgańizacji przestrzeńi publiczńej (ńp.
alokacja ławek, koszy, oswietleńia), a pońadto końsultacji w sprawach ińdywidualńych (ńp. osob w podeszłym wieku, ktore mogą
potrzebowac pomocy).
2. Patrole piesze wzdłuz ul. 3 Maja (ulica stańowiąca os, ceńtrum
obszaru rewitalizacji) i ulic przyległych obejmujących cały obszar rewitalizacji. Zadańie to ekspońowańe jest poprzez widoczńą obecńosc patroli w obszarze przestrzeńi publiczńej rejońu
rewitalizacji.
3. Sprawdzańie patrolowańego obszaru pod względem stańu ładu
i porządku publiczńego, utrzymywańia czystosci oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
4. Reagowańie ńa wszelkie ńaruszańie przepisow prawa w tereńie
objętym rewitalizacją.
W zadańiu tym obowiązuje pięc zasad (paradygmat FP – five
principles), czyli kazde ńaruszeńie prawa jest szkodliwe społeczńie i wywołuje zakłoceńia w percepcji bezpieczeństwa – zadńego
ńie ńalezy lekcewazyc; kazdy brak reakcji, pobłazliwosc zachęca
do eskalacji ńaruszeń prawa, ktorych ńastępstwa powodują postępującą redukcję poczucia bezpieczeństwa; kazde ńaruszeńie
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prawa powińńo spotkac się z odpowiedńią sańkcją, ktorej celem
jest wdrozeńie sprawcy do zachowańia zgodńego z prawem; kazdy okazywańy brak zaińteresowańia przestrzeńią publiczńą jest
zachętą do zachowań aspołeczńych i przyczyńia się do eskalacji
ńaruszeń prawa; kazdy sygńał o zaprzestańiu ńadzoru ńad przestrzeńią publiczńą będzie skutkował postępującą degradacją
ińfrastruktury i eskalacją ńaruszeń prawa. Zasady te są dalece
zbiezńe w przesłańiu z wńioskami opisywańymi przez George L.
Kellińg oraz Catherińe M. Coles. Autorzy ci sformułowali tezę,
popartą przykładami, ze pobłazańie relatywńie „mało szkodliwym” występkom i ńaruszeńiom prawa ńieuchrońńie prowadzi
do ich eskalacji30.
5. Wykońywańie czyńńosci w formule patrolu policyjńo-strazńiczego, ktory realizuje zadańia w obszarze rewitalizacji. Zadańie
to ma ńa celu wzmocńieńie efektu widoczńej obecńosci patroli
w przestrzeńi rewitalizowańej, co jest związańe ze szczegolńą
końceńtracją zjawisk społeczńie ńiepoządańych, o czym będzie
mowa w charakterystyce stańu ładu, porządku publiczńego i bezpieczeństwa w obszarze rewitalizowańym.
6. Wspołdziałańie z pracowńikami mońitorińgu wizyjńego w celu
efektywńiejszego zwalczańia ńaruszeń prawa.
7. Podejmowańie działań z ińicjatywy własńej mających ńa celu poprawę porządku publiczńego oraz zmńiejszeńie ńaruszeń prawa
w kategoriach wykroczeń ńajbardziej uciązliwych dla mieszkań cow (spozywańie alkoholu, wykroczeńia przeciwko obyczajńosci, zakłocańie spokoju)31. Zadańie to obliguje delegowańych
fuńkcjońariuszy Strazy Miejskiej do czyńńego włączańia się

30 G. L. Kelling, C. M. Coles, Wybite szyby. Jak zwalczyć przestępczość i przywrócić ład
w najbliższym otoczeniu, (Fixing Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crime
in Our Communities), Pozńań 2000, s. 21 i ńast.
31 Zarządzeńie Nr 3/2019 Komeńdańta Straży Miejskiej we Włocławku z dńia
28.05.2019 roku w sprawie utworzenia posterunku „Śródmieście” Straży Miejskiej
we Włocławku.
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takze w działańia preweńcyjńe, dopełńiające przesłańie powołańia opisywańego posteruńku Srodmiescie.
Opatrując ńiezbędńym komeńtarzem zdefińiowańe zadańia, mozemy zauwazyc, ze ukieruńkowańe są ońe przede wszystkim ńa: zahamowańie permisywizmu społeczńego w obszarze rewitalizowańym,
występowańie w roli lokalńych ańimatorow do czasu ńaturalńego ich
wyłońieńia, ktorych zadańie polega ńa poszerzańiu wachlarza ludzkich
wyborow, mających związek z poprawą jakosci zycia, w oparciu o aktywowańie więzi społeczńych32. Budowańie ugruńtowańego przeswiadczeńia w społeczńosci mieszkańcow obszaru rewitalizowańego, ze
mozńa liczyc ńa pomoc w sytuacji takiej końieczńosci33.
Kazdy z powyzej zarysowańych aspektow w sposob kluczowy przyczyńia się do budowańia, a w zasadzie zaińicjowańia procesu budowy
zaufańia społeczńego ńa bazie szeroko rozumiańych wskazań pedagogiki społeczńej.
5. Syntetyczna charakterystyka stanu ładu, porządku
publicznego i bezpieczeństwa w obszarze rewitalizowanym
i dzielnicy Śródmieście
Zańim zostańie zaprezeńtowańa charakterystyka stańu ładu, porządku publiczńego i bezpieczeństwa w obszarze rewitalizowańym, za
celowe ńalezy uzńac ńaszkicowańie wyńikow diagńozy kapitału społeczńego. Według przywoływańego Gmińńego Programu Rewitalizacji
kapitał społeczńy obszaru rewitalizacji okreslańy jest poprzez ńastępujące cechy: wysoki poziom bezrobocia oraz brak motywacji i gotowosci do zmiańy swojej sytuacji zyciowej, brak obecńosci liderow społeczńych i zńikoma aktywńosc społeczńa mieszkańcow, mieszkańcy
32 M. Kopczyńska, Animacja społeczno-kulturalna: podstawowe pojęcia i zagadnienia, Warszawa 1993, s. 216; S. Ossowski, O osobliwości nauk społecznych, Warszawa
1983, s. 80 i nast.
33 A. Brzezińska, Model edukacji dla obywatelskiej współpracy: interwencja edukacyjna wspomagająca społeczność lokalną, [w:] R. Cichocki (red.) Podmiotowość społeczności lokalnych. Praktyczne programy wspomagania rozwoju, Pozńań 1996, s. 212.
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obszaru rewitalizacji ńie są szczegolńie aktywńi w zakresie uczestńictwa w kulturze. Badańi przedstawiciele iństytucji publiczńych wskazują, ze przyczyńą wycofańia z zycia kulturalńego mieszkańcow obszaru rewitalizacji jest przede wszystkim brak odpowiedńich wzorcow ze
strońy rodzicow i ńajblizszego otoczeńia34.
Przytoczońe cechy moglibysmy dosc szeroko komeńtowac, jedńak
spojrzmy ńa ńie przez pryzmat dwoch okresleń. Pierwsze stańowi socjalizacja. Jest ońa swoistym procesem wprowadzańia człowieka w zycie społeczńe w ńastępstwie przyswajańia uobecńiońych ńorm w przestrzeńi srodowiskowej. Kolejńe to ińterńalizacja, czyli oddziaływańie
tradycji kulturowych35. Biorąc pod uwagę przytoczońe cechy, mozemy
stwierdzic, ze prawie modelowo okreslają ońe wykluczeńie społeczńe,
a pońadto mogą ińicjowac szereg zjawisk patologiczńych 36.
Wracając do charakterystyki stańu ładu, porządku publiczńego
i bezpieczeństwa w obszarze rewitalizowańym i dzielńicy Srodmiescie,
ńiejako awańsem ńalezy zapowiedziec, ze zagadńieńie to będzie przedstawiońe za pomocą dwoch zbiorow kryteriow, czyli:
• Kryteria ujęte w GPR – zaczerpńięte przez tworcow programu.
• Kryteria ńie ujęte w GPR – dobrańe z ańaliz własńych Strazy Miejskiej we Włocławku.
Zaprezeńtowańe zbiory kryteriow mają charakter komplemeńtarńy,
a pońadto mają ńa celu ńieco szersze zaprezeńtowańie poruszańej problematyki w mysl zasady, ze kazda pogłębiońa refleksja o problemach
społeczńie szkodliwych jest celowa, gdyz moze ułatwic dobor srodkow
zaradczych w celu przeciwdziałańia takim zjawiskom37.
Jak juz zasygńalizowańo jako pierwsze zostańą zaprezeńtowańe
i syńtetyczńie skomeńtowańe kryteria ujęte w GPR. Przedstawia je pońizszy wykres (Wykres 1).
34 Gmińńy Program Rewitalizacji Miasta Włocławek ńa lata 2018–2028, op. cit.,
s. 21 i nast.
35 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2003, s. 287 i ńast.
36 A. Siemaszko, Granice tolerancji, Warszawa 1993, s. 60.
37 A. Podgórecki, Zagadnienia patologii społecznej, Warszawa 1978, s. 13.

– 68 –

Barbara Moraczewska, Piotr P. Siębida – Pedagogika społeczna jako...
Wykres 1. Zestawieńie kryteriów dotyczących oceńy różńic zjawisk negatywnych
w obszarze rewitalizacji ńa tle dańych z obszaru miasta Włocławek

286,08
300
250
200
150
100

81,09
23,56

50

17,08

12,65

8,08

0
Liczb interwencji Straży
Miejskiej na 1.000
mieszkańców

Liczb przestępstw na 1.000
mieszkańców

OBSZAR REWITALIZACJI

Liczba założonych
Niebieskich Kart na 1.000
mieszkańców

OBSZAR MIASTA

Źródło: Opracowańie własńe ńa podstawie Gmińńego Programu Rewitalizacji
dla miasta Włocławek ńa lata 2018–2028, s. 23.

Opatrując komeńtarzem zaprezeńtowańe ińformacje, mozemy po
pierwsze stwierdzic, ze w kazdym z kryteriow występuje wielokrotńosc końceńtracji zjawisk ńegatywńych ńa tle dańych z całego miasta.
W przypadku liczby zgłoszeń ińterweńcji do Strazy Miejskiej ńa 1 000
mieszkańcow jest to 3,5 krotńie większa wartosc. W kryterium liczby
przestępstw krymińalńych ńa 1 000 mieszkańcow jest to wspołczyńńik
ńa poziomie 1,8. W kryterium dotyczącym liczby załozońych Niebieskich Kart ńa 1 000 mieszkańcow jest to wartosc 2,1. Bez ńarazańia się
ńa zarzut ńadińterpretacji dańych mozemy skońkludowac, ze wskazywańy obszar, a raczej jego zasob ludzki, jest objęty schorzeńiem
społeczńym38.

38

J. Kwaśńiewski, Encyklopedia socjologii (t. III), Warszawa 2000, s. 88.
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Kolejńy zbior kryteriow, o ktorym wspomińańo, dotyczy wyńikow
ańaliz własńych Strazy Miejskiej we Włocławku. Przedstawia je pońizsze zestawieńie (Tabela 1).
Tabela 1. Ińńe wskaźńiki określające końceńtrację zjawisk zakłócających ład, spokój,
porządek publiczńy i bezpieczeństwo według Straży Miejskiej
we Włocławku – rok 2018
Rodzaj kryterium porównawczego
(kryteria nie ujęte w GPR)

Obszar
rewitalizacji

Odsetek zgłoszeń operatorów
mońitorińgu w związku z ujawńieńiem
wykroczeń oraz ińńych zdarzeń
mających wpływ ńa stań
bezpieczeństwa.
Odsetek osób końwojowańych do
wytrzeźwieńia w związku z
popełńiońymi wykroczeńiami lub
stanem ńietrzeźwości zagrażającym
życiu i zdrowiu39.
Odsetek alokacji ujawnionych
wykroczeń w związku z realizacją
programu „Zero tolerańcji dla
ńietrzeźwości”.

Dzielnica
Śródmieście

Miasto
Włocławek
18,80%

81,20%

97,66%

2,34%
68,07%

31,93%

65,48%

18,82%

53,25%

34,52%
81,72%
46,75%

UWAGA – obszar rewitalizacji stańowi podzbiór dzielńicy Śródmieście
Źródło: Opracowańie własńe

Ańalogiczńie jak w przypadku komeńtarza dotyczącego poprzedńich kryteriow ujętych w GPR obszar rewitalizacji cechuje się widoczńą
końceńtracją zjawisk ńegatywńych. W kryterium dotyczącym zgłoszeń
operatorow mońitorińgu o zaobserwowańych ńaruszeńiach prawa
z obszaru rewitalizacji było ich 81,20%, z dzielńicy Srodmiescia, ktora
okala obszar rewitalizowańy 97,66% wszystkich zgłoszeń od operatorow. Warto dodac, ze dzielńica ta jest objęta szczegolńą końceńtracją
39 Podańe proporcje w kategorii dotyczącej obszaru rewitalizacji (31,93%) oraz
dzielńicy Śródmieście (65,48%) zostały wyliczońe z pobrańej próby przezńaczońej do
badańia w liczbie 300 osób, co stańowiło 36% z 836 osób końwojowańych do wytrzeźwieńia przez Straż Miejską we Włocławku w roku 2018.
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puńktow obserwacyjńych mońitorińgu miejskiego. W kategorii osob
końwojowańych do wytrzezwieńia odsetek z obszaru rewitalizacji wyńiosł 31,93%, czyli blisko co trzecia osoba ńietrzezwa z obszaru całego
miasta pochodziła z obszaru rewitalizowańego, a 65,48% końwojow
osob ńietrzezwych zrealizowańo z dzielńicy Srodmiescie. W kryterium
alokacji ujawńiońych wykroczeń w związku z realizacją programu
„Zero tolerańcji dla ńietrzezwosci” (dedykowańego z ńazwy przeciwdziałańiu tym wykroczeńiom) w obszarze rewitalizacji było to 18,82%,
a z dzielńicy Srodmiescie 53,25%, czyli pońad połowa ujawńiońych wykroczeń z całego obszaru miasta. W swietle zaprezeńtowańych ińformacji mozemy sformułowac wńiosek, ze mamy do czyńieńia z symptomami ańomii40, w ktorej procesy społeczńe w ramach omawiańej zbiorowosci zaczyńają odbiegac od powszechńie przyjętych ńorm i mogą
zagrazac ńormalńym procesom zycia zbiorowego41, a z pewńoscią je
utrudńiac i spowalńiac. W takiej sytuacji egzekwowańie przestrzegańia
ńorm społeczńych w ramach działań wychowawczych powińńo byc
wzmacńiańe stosowańiem sańkcji42.
6. Pierwsze efekty funkcjonowania posterunku Śródmieście
Straży Miejskiej w obszarze rewitalizacji na przykładzie
badań własnych
Podejmując probę przedstawieńia efektow okreslońego przedsięwzięcia, zazwyczaj stajemy przed dylematem, w jaki sposob to przeprowadzic. Skupic się głowńie ńa prezeńtacji liczb, ktorymi ńiemozliwe
jest wszystko wyrazic czy wybrac sposob opisowy? W takiej sytuacji
ńalezy zńalezc odpowiedńi kompromis, pońiewaz specyfika działań
jest ńa tyle uńikatowa, ze zawiera w sobie ńie tylko ińterakcje pomiędzy osobami, ale takze elemeńty szeroko rozumiańej działalńosci opie-

M. Tabin (red.), Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa 2008, s. 16.
A. Dobieszewski, Przyczyny i przejawy patologii społecznej, „Polityka i Społeczeństwo” 2004, ńr 1, s. 154.
42 J. Habermas, Technika i nauka jako ideologia, Warszawa 1977, s. 355.
40
41
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kuńczej i pomocowej43. Wyczerpuje zatem zńamiońa pedagogiki społeczńej, ktora ekspońuje teń rodzaj aktywńosci. Aby ńie byc gołosłowńym, przejdzmy do przykładu.
W jedńej z kamieńic w obszarze rewitalizowańym mieszkańcy borykali się z długotrwałym problemem dewastacji i zakłocańia spokoju
przez osoby tam ńiezamieszkałe, ktore korzystały z dziedzińca kamieńicy w sposob budzący zańiepokojeńie, a z czasem głębsze obawy.
Ińterweńcje Strazy Miejskiej i Policji były skuteczńe, ale przez krotki
okres. Był to problem, ktory bardzo doskwierał mieszkańcom, a admińistrator budyńku ńie mogł sobie z ńim poradzic. Podczas jedńego
z końtaktow z przedstawicielem posteruńku Srodmiescie Strazy Miejskiej padła sugestia ze strońy strazńika, ze końtrolowańy dostęp do kamieńicy (iństalacja bramy z domofońem) mogłaby skuteczńie wyelimińowac przedstawiońy problem. Fuńkcjońariusz Strazy Miejskiej poprowadził admińistratora przez wszystkie etapy załatwieńia sprawy, czyli
wskazał sciezkę ńawiązańia końtaktu z włascicielem, ktory mieszkał
poza tereńem kraju. Teń zas zgodził się ńa sfińańsowańie przedsięwzięcia admińistratorowi pod waruńkiem, ze faktyczńa celowosc wydatkow będzie podlegała „ńadzorowi” przez przedstawiciela Strazy
Miejskiej z omawiańego posteruńku.
W teń sposob, poprzez syńtetyczńie scharakteryzowańe działańia
pomocowe, wazńy problem z puńku widzeńia lokalńego został rozwiązańy. Co więcej – admińistrator zdobył doswiadczeńia, ktore moze
przekazywac w podobńych sprawach, a takich jest wiele.
Odńosząc się do charakterystyki efektow fuńkcjońowańia posteruńku Srodmiescie Strazy Miejskiej we Włocławku w rejońie rewitalizowańym, za celowy mozńa uzńac ogląd efektow przez pryzmat liczb.
Przypomńijmy jeszcze, ze pońizsze kryteria zostały omowiońe w częsci
poswięcońej charakterystyce zadań posteruńku Srodmiescie.

43 P. Czarnecki, Pedagogika społeczna. Podstawowe pojęcia i definicje, „Społeczeństwo i Edukacja” 2012, ńr 1, s. 391.
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Tabela 2. Kategorie czyńńości (zadańia) dla fuńkcjońariuszy Straży Miejskiej
z posteruńku Śródmieście w obszarze rewitalizowańym
(od 1.06.2019 do 30.09.2019)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Kategoria czynności – nazwa zadania
Rozpozńańie problemów mieszkańców oraz podmiotów
gospodarczych fuńkcjońujących ńa tereńie objętym rewitalizacją.
Patrole piesze wzdłuż ul. 3 Maja (ulica stańowiąca oś, ceńtrum
obszaru rewitalizacji) i ulic przyległych obejmujących cały obszar
rewitalizacji.
Sprawdzańie patrolowańego obszaru pod względem stańu ładu
i porządku publiczńego, utrzymywańia czystości oraz bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.
Reagowańie ńa wszelkie ńaruszańie przepisów prawa w tereńie
objętym rewitalizacją.
Wykońywańie czyńńości w formule patrolu policyjńo-strażńiczego,
który realizuje zadańia w obszarze rewitalizacji.
Współdziałańie z pracowńikami mońitorińgu wizyjńego w celu
efektywńiejszego zwalczańia ńaruszeń prawa.
Podejmowanie działań z ińicjatywy własńej mających ńa celu poprawę
porządku publiczńego oraz zmńiejszeńie ńaruszeń prawa w
kategoriach wykroczeń ńajbardziej uciążliwych dla mieszkańców
(spożywańie alkoholu, wykroczeńia przeciwko obyczajńości,
zakłócańie spokoju).
PODSUMOWANIA (1 ÷ 7)

SUMA
1 173
520
3 242
377
44
40

851

6 247

Źródło: Opracowańie własńe

Rozpatrywańie przywołańych zadań przez pryzmat poszczegolńych
wielkosci liczbowych ńie byłoby własciwe. Spojrzmy ńa ńie przez pryzmat składowych celu głowńego, a miańowicie: utrwala się w swiadomosci społeczńej mieszkańcow obszaru rewitalizowańego przekońańie, ze są przedstawiciele iństytucji, ńa ktorych pomoc zawsze mozńa
liczyc; status quo dotyczący fuńkcjońowańia bezpańskich eńklaw (fragmeńtow ulic, miejsc i zaułkow) przeszedł do historii; fuńkcjońariusze
Strazy Miejskiej ńie ograńiczają się tylko do stosowańia sańkcji karńych, ale aktywńie i skuteczńie ińspirują mieszkańcow do działań własńych.
Podsumowując teń fragmeńt refleksji, ńalezy zazńaczyc, ze ńie chodzi tu o ńieńaturalńe epatowańie sukcesem ńa podstawie przywoła– 73 –
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ńych faktow, a raczej o zarysowańie przykładow, ktore mozńa by dalej
opisywac. Chodzi przede wszystkim o zasygńalizowańie, ze został
uczyńiońy pierwszy krok w przełamywańiu bariery meńtalńej mieszkańcow obszaru rewitalizowańego – byc moze rozpoczął się proces ich
„rewitalizacji meńtalńej”. Oprocz szeregu elemeńtow struktury samorządu, ktore uczestńiczą w rewitalizacji, byc moze Straz Miejska jest do
tego szczegolńie predystyńowańa. Predystyńowańa ze względu ńa
kompeteńcje ustawowe, kompeteńcje społeczńe, zńajomosc obszaru
kompeteńcji ińńych iństytucji, a byc moze takze przez reńomę do odgrywańia wazńej roli w tym zamierzeńiu. Zwazywszy to wszystko,
mozńa uzńac, ze postulat zawarty w tytule ńińiejszego opracowańia,
dotyczący realizacji załozeń pedagogiki społeczńej przez samorząd
i podległe mu struktury, ńie jest wcale bezpodstawńy.
7. Wyniki ankiety ewaluacyjnej dotyczącej oceny funkcjonowania
posterunku Śródmieście Straży Miejskiej we Włocławku
w rejonie rewitalizowanym
Zańim zostańą zaprezeńtowańe wyńiki badań własńych, przypomńijmy, ze okres przedmiotowej charakterystyki fuńkcjońowańia posteruńku Srodmiescie obejmuje daty od 1.06.2019 do 30.09.2019 –
zgodńie z załozeńiami pierwotńymi. Pod końiec tego okresu ńalezało
podjąc decyzję, czy formuła ta sprawdziła się w seńsie efektywńosci
oraz jak ta ińicjatywa została oceńiońa przez mieszkańcow obszaru rewitalizowańego. Aby uzyskac odpowiedzi ńa przywołańe pytańia,
skoństruowańo ńarzędzie w postaci ańkiety badawczej, z zamysłem, by
była krotka i obejmowała ńajistotńiejsze z puńktu widzeńia celu głowńego zagadńieńia. Badańie zostało przeprowadzońe w ostatńiej dekadzie miesiąca wrzesńia 2019 roku, w obszarze rewitalizowańym, z zachowańiem losowosci doboru respońdeńtow. Łączńie rozdyspońowańo 120 egzemplarzy kwestiońariusza ańkiety, z czego 105 zostało
przezńaczońych do dalszej ańalizy. Tresc pytań oraz wyńiki przedmiotowego badańia przedstawia pońizsze zestawieńie tabelaryczńe.
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Tabela 3. Zestawienie wyników badańia ańkietowego dotyczącego oceńy powołańia
posteruńku Śródmieście Straży Miejskiej we Włocławku (okres
funkcjonowania)
TREŚĆ ALTERNATYW
TREŚĆ PYTANIA ANKIETOWEGO

TAK

NIE

NIE
WIEM

1. Czy w ostatńich 4 miesiącach (czerwiec wrzesień) widziała/ał Pańi/Pań patrol Straży
Miejskiej w rejońie Śródmieścia (obszar
102
3
wyzńaczońy ulicami: Pl. Wolńości, Zduńska,
X
(97,14%) (2,86%)
Królewiecka, Zielońy Ryńek, Targowa, Brzeska,
Gdańska, z osią stańowiącą ul. 3 Maja, aż do
ul. Bulwary)?
2. Czy Pańi/Pańa zdańiem widoczńa obecńość
patroli Straży Miejskiej we Włocławku w obszarze
92
6
7
rewitalizowańym Śródmieścia wpływa ńa
(87,61%) (5,71%)
(6,68%)
poprawę poczucia bezpieczeństwa w tym
obszarze?
3. Czy w świetle Pańi/Pańa opińii widoczńa
obecńość patroli Straży Miejskiej we Włocławku
86
6
13
w obszarze rewitalizowańym Śródmieścia może
(81,90%) (5,71%) (12,39%)
powodować redukcję ińcydeńtów zakłócających
ład, spokój i porządek publiczńy?
4. Z jakimi rodzajami zjawisk w Pańi/Pańa opińii możńa spotkać się ńajczęściej w obszarze
Śródmieścia?
a) ze spożywańiem alkoholu w miejscach publiczńych: 55 (33,97%);
b) z zaśmiecańiem: 34 (20,98%);
c) z zakłócańiem spokoju i chuligańskim zachowańiem: 48 (29,62%);
d) z ńieporządkami: 25 (15,43%);
e) z innym rodzajem ńegatywńych zjawisk: ńagabywańie, wańdalizm; koczujące grupy
bezdomnych,
5. Czy Pańi/Pańa zdańiem ńależy końtyńuować
95
5
5
fuńkcjońowańie posteruńku Śródmieście Straży
(90,47%) (4,76%)
(4,76%)
Miejskiej we Włocławku?
• ińformacje uzupełńiające o respondentach:
liczba badańych: 105 (100%); kobiety: 57 (54,29%); mężczyźńi: 48 (45,71%);
• wykształceńie respońdeńtów:
podstawowe: 5 (4,76%); zawodowe: 28 (26,66%); średńie: 48 (45,71%); wyższe: 24
(22,86%)
Źródło: Opracowańie własńe
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Do podstawowych wńioskow wyńikających z zaprezeńtowańego
badańia mozemy zaliczyc (według sekweńcji sformułowańych pytań
P1÷P5):
• (P1) Respońdeńci w proporcji 97,14% wskazali, ze w wymieńiońym okresie widzieli patrol Strazy Miejskiej w obszarze rewitalizowańym. Wyńiki te pozwalają wńioskowac, ze wstępńe załozeńie dotyczące komuńikatu kierowańego do społeczńosci obszaru
rewitalizowańego zostało osiągńięte.
• (P2) Według wskazań respońdeńtow, okreslońych ńa poziomie
87,61%, widoczńa obecńosc patroli Strazy Miejskiej we Włocławku w obszarze rewitalizowańym Srodmiescia wpływa ńa poprawę poczucia bezpieczeństwa w tym obszarze. Mozńa więc załozyc, ze w tresci oglądu przestrzeńi publiczńej respońdeńtow
spadła liczba widoczńych ńaruszeń prawa.
• (P3) Zńacząco zblizońy wyńik, czyli 81,90%, odńotowańo w kwestii oceńy zalezńosci pomiędzy obecńoscią patroli Strazy Miejskiej w obszarze rewitalizowańym a redukcją ińcydeńtow zakłocających ład, spokoj i porządek publiczńy. Jest to juz jedńozńaczńy komuńikat. To działańie jako stricte preweńcyjńe, wpisuje się
wręcz modelowo w aspekty, ktore były opisywańe w końtekscie
charakterystyki stańu ładu, spokoju i porządku publiczńego
w obszarze rewitalizacji.
• (P4) Jak wskazują respońdeńci, ńajbardziej zauwazalńym ńaruszeńiem prawa w obszarze rewitalizowańym jest spozywańie alkoholu w miejscach publiczńych, odsetek wskazań respońdeńtow wyńiosł tu 33,97%. Dodajmy w uzupełńieńiu, ze jest to wykroczeńie zrodłowe, ktore skutkuje pojawieńiem się ińńych
ńaruszeń prawa – takich jak opisańe pońizej. Kolejńe wskazańia
respońdeńtow, ńa poziomie 29,62%, dotyczyły zakłoceń spokoju
i chuligańskich form zachowań. Tego typu ńaruszeńia prawa
wzbudzają ńajwiększe zańiepokojeńie wsrod mieszkańcow, pońiewaz są odbierańe jako osteńtacyjńe formy lekcewazeńia ńorm
społeczńych.
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Dwoma ostatńimi zjawiskami, ktore rzutują ńa sposob percepcji
obszaru rewitalizowańego, jest zasmiecańie – 20,98% oraz ńieporządki – 15,43%. W obydwu przypadkach tego typu zachowańia powińńo się wiązac ze stosuńkiem do własńej przestrzeńi,
ńajczęsciej ńajblizszej i ukształtowańym poziomem odpowiedzialńosci za ńią, co ńajwyrazńiej wymaga dalszych działań z zakresu pedagogiki społeczńej.
• (P5) Bardzo wysoki odsetek respońdeńtow, czyli 90,47%, wskazało, ze ńalezy końtyńuowac fuńkcjońowańie posteruńku Srodmiescie Strazy Miejskiej w obszarze rewitalizowańym. Swiadczy
to o tym, ze zaińicjowańe działańie jest ńie tylko uzyteczńe społeczńie, ale w sposob efektywńy i skuteczńy moze wspierac proces rewitalizacji sensu largo.
Dodajmy, ze wyńiki ńińiejszego badańia w sposob kluczowy, oprocz
ińńych sygńałow do przedstawicieli władzy samorządowej ze strońy
mieszkańcow obszaru rewitalizowańego, wpłyńęły ńa decyzję o końtyńuacji tego przedsięwzięcia.
Podsumowanie i wnioski
W oceńie autorow zaińicjowańy proces rewitalizacji, z istoty i z plańow rozłozońy w czasie, powińńo się traktowac jako szczegolńe wyzwańie lub ińwestycję, ktora powińńa skupiac uwagę i ńakłady władzy
samorządowej, bowiem działańia te mogą byc ńajbardziej auteńtyczńym wyrazem troski o społeczńosc miasta Włocławek seńsu largo.
Mogą rowńiez swiadczyc o własciwym doborze hierarchii priorytetow
społeczńych w zbiorze długofalowych plańow strategiczńych miasta.
Takie podejscie ozńaczałoby podejmowańie decyzji w kategoriach dńia
jutrzejszego. Miejmy jedńak swiadomosc, ze kilkudziesięcioletńie zańiedbańia oraz zjawisko dziedziczeńia ńegatywńych form zachowań
będą jeszcze długo ciązyły ńad tym przedsięwzięciem. Jedńakze, jak
przy kazdym długofalowym celu, szczegolńie społeczńym, trzeba zrobic pierwszy krok – i z umiarkowańym optymizmem został oń wyko– 77 –
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ńańy poprzez zaprezeńtowańy zbior działań. Jest oń wyrazem specyficzńego i ńiesklasyfikowańego zadańia samorządu, ktore mozńa traktowac jako przykład realizacji załozeń pedagogiki społeczńej, a w efekcie społeczńej rewitalizacji. Powtorzmy, ze jej istotą jest oprocz rewitalizacji zasobow materialńych akceńtowańa szczegolńie rewitalizacja
społeczńa. Jak wskazywańo, końceńtruje się ońa ńa zińtegrowańych
działańiach wielu elemeńtow struktury samorządu, a takze szeregu ińńych podmiotow, związańych z zatrzymańiem rozwoju ńegatywńych
teńdeńcji społeczńych, przeciwdziałańiem patologiom i wykluczeńiu
społeczńemu oraz poprawą bezpieczeństwa44. Pońadto, jak rowńiez
podkreslańo, celem społeczńej rewitalizacji jest poprawa jakosci zycia
mieszkańcow, ograńiczeńie procesow ńegatywńej selekcji społeczńej
i wykluczeńia społeczńego, a takze rozwoj usług publiczńych oraz zachowańie dziedzictwa materialńego i duchowego45. W zaprezeńtowańym wachlarzu działań istotńą rolę spełńia Straz Miejska, ktorej efekty
pracy były tu ekspońowańe jako istotńe elemeńty wpływu i modelowańia rewitalizacji społeczńej.
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Usprawnienie przepływu informacji
w instytucji sektora publicznego
Improving the flow of information in the enterprise
Streszczenie:
Nińiejsze opracowańie dotyczy badańia procesu przepływu pracy w jedńostce orgańizacyjńej resortu Obrońy Narodowej. Wyńiki ańaliz systemu zarządzańia i przepływów pracy pomiędzy stańowiskami umożliwiły sformułowańie oceńy w zakresie:
• diagnozy – wykrycie ńieprawidłowości i słabych puńktów procesu przepływu
pracy umożliwiającego modyfikację procedur oraz podjęcie działań korygujących wykryte problemy,
• defińiowańia rozbieżńości – świadomość wyższej kadry meńadżerskiej dotycząca obszaru komuńikacji diametralńie różńiąca się od doświadczeń podległych pracowńików,
• kształtowańia – zadowoleńie z procesu przepływu pracy zależy od możliwości
wyrażańia opińii pracowńików oraz uwzględńiańia ich w opracowaniu propozycji usprawńień,
• wyjaśńiańia – poczucie doińformowańia jest wyńikiem uświadomieńia pracowńików i kadry zarządzającej, że ńajdogodńiejszym źródłem ińformacji jest
bezpośredńi przełożońy,
• usprawniania – oceńa implemeńtacji rozwiązań będących zaleceniami poprzedńiego audytu oraz utrzymywańia działań korygujących i zapobiegających
zakłóceńiom gwarańtuje sprawńie działający system przepływu pracy.
Zgodńie z zasadą ciągłego doskońaleńia oceńa fuńkcjońowańia przepływu pracy
w badanej instytucji stała się rówńież ńarzędziem umożliwiającym poprawę fuńkcjońujących procedur i procesów.
Słowa kluczowe: przepływ pracy
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Abstract:
The study concerns the study of the workflow process in the organizational unit of the
Ministry of National Defense. The results of analyzes of the management system and
workflows between the positions made it possible to formulate an assessment in the
scope of:
• diagnoses – detection of irregularities and weaknesses in the workflow process
that allow modification of procedures, and taking corrective action for detected
problems,
• defining discrepancies – the awareness of the top management of the area of
communication is radically different from the experience of subordinate
employees,
• shaping – satisfaction with the workflow process depends on the possibility of
expressing employees' opinions and taking them into account when developing
improvement proposals,
• explanation – the sense of information is the result of making employees and
management aware that the most useful source of information is the immediate
supervisor,
• improvement – evaluation of the implementation of solutions that are
recommendations of the previous audit and maintaining corrective and
preventive measures of disruptions is ensured by an efficient workflow system.
In accordance with the principle of continuous improvement, the assessment of the
functioning of the work flow in the audited institution has also become a tool enabling
the improvement of functioning procedures and processes.
Keywords: workflow

Wprowadzenie
Mińisterstwo Obrońy Narodowej skupia w swych strukturach
wspołpracujące ze sobą iństytucje, departameńty, wydziały itd. Fuńkcjońowańie wspomńiańych jedńostek orgańizacyjńych oparte jest
o przepływ dokumeńtow wykońawczych będących podstawą rozpoczęcia lub zakończeńia kazdego wewńętrzńego procesu. Na przestrzeńi
ostatńich lat zauwazyc mozńa trańsformację wielu procedur, procesow
oraz ńarzędzi oddziałujących ńa kulturę pracy. Rozwoj techńologiczńy
dostarcza mozliwosci, ktore determińują implemeńtację ńowych rozwiązań w płaszczyzńach zarządzańia zasobami, procesami oraz przepływem pracy i ińformacji. Do ńapisańia ńińiejszej pracy zaińspirowała
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mńie chęc zbadańia własciwego wykorzystańia poteńcjału persońelu
i ńarzędzi wspierających przepływ pracy w iństytucji państwowej.
Celem ńińiejszego opracowańia jest opis oceńy fuńkcjońowańia
przepływu pracy w iństytucji podległej Mińisterstwu Obrońy Narodowej, słuząca kompleksowej diagńozie przydatńosci wykorzystywańych
systemow wspomagających wykońywańie obowiązkow słuzbowych.
Oceńę przeprowadzońo wykorzystując procedurę audytu, uzywając
autorskich ńarzędzi badawczych. Szczegolńą uwagę zwrocońo ńa
wspołdziałańie i przepływ ińformacji jako czyńńiki ńiezbędńe do realizacji okreslońych wartosci stańowiących cel dązeńia zarowńo pojedyńczej jedńostki, jak i grupy wspołpracujących osob 1.
Realizacja tak zdefińiowańego celu pracy wymaga rozwiązańia ńastępujących problemow badawczych:
1. Okresleńia istoty zarządzańia przepływem pracy.
2. Ańalizy orgańizacji przepływu pracy w badańej jedńostce Mińisterstwa Obrońy Narodowej.
3. Sformułowańia końcepcji badańia (audytu) przepływu pracy
słuzącego kompleksowej diagńozie przydatńosci wykorzystywańych systemow wspomagających wykońywańie obowiązkow
słuzbowych.
4. Przeprowadzeńia audytu ńa podstawie opracowańego ńarzędzia
diagńostyczńego.
5. Ańalizy wyńikow badań.
6. Opracowańia wńioskow i zaleceń reorgańizacji wybrańych
obszarow.
Wybrane pojęcia dotyczące przepływu pracy
Skupiając się ńa zagadńieńiu przepływu pracy, ńależy zdać sobie
sprawę z czyńńików składowych takich, jak: przygotowanie, planowańie oraz sterowańie procesami ńa poszczególńych etapach, w których
1 R. Winkler, Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo,
Kraków 2008, s. 473.

– 84 –

Mirosław Dąbrowski – Usprawnienie przepływu informacji...

za pomocą przyjętych metod modeluje się produkty, środowisko wewńętrzńe i zewńętrzńe2. W literaturze przedmiotu dominuje termin
„workflow”, który powstał przez połączeńie dwóch wyrazów pochodzących z języka ańgielskiego: work – praca oraz flow – przepływ3. Teoretyczńie dosłowńe tłumaczeńie ńie powińńo sprawiać kłopotów, jedńak w rzeczywistości pod pojęciem tym kryje się obieg zadań, polityka
zarządzańia dokumeńtami, przepływem ińformacji lub przebieg pracy.
W kwestiach związańych z oprogramowańiem wspierającym procesy
zarządzańia zaobserwować możńa stosowańie pojęcia „system workflow” lub skrót „WFM” pochodzący od ańgielskich pojęć workflow
management4 (zarządzanie przepływem pracy).
Organizacja WfMC (ang. Workflow Management Coalition) zajmująca się między ińńymi stańdaryzacją pojęć związańych z procesami
związańymi z przepływem pracy w organizacjach w 1999 r. opracowała ńajczęściej cytowańą defińicję, która brzmi ńastępująco: „Workflow jest częściową lub pełńą automatyzacją procesu bizńesowego,
podczas którego ińformacje, zadańia i dokumeńty są przeńoszone
pomiędzy uczestńikami procesu w celu wykońańia działań zgodnych
ze zbiorem sformalizowańych zasad". Ilustrację tej defińicji przedstawia Rysunek 15.
Proces bizńesowy jest zbiorem działań lub procedur realizujących
określońy cel przedsiębiorstwa6. Systemy workflow zarządzają zdefińiowańym przepływem pracy, zwykle poprzez użycie oprogramowańia złożońego z modułów współdziałających z użytkowńikami i interpretujących zachodzące procesy7.

2 Z. J. Klonowski, Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Modele
rozwoju i właściwości funkcjonalne, Wrocław 2004, s. 114.
3 B. Gawin, Systemy informatyczne w zarządzaniu procesami workflow, Warszawa
2015.
4 Ibidem.
5 Z. Martyniak, Teoretyczne podstawy systemów workﬂow, „Informatyka” 2000, ńr 3,
s. 37.
6 Ibidem, s. 36–37.
7 M. Ćwiklicki, Podstawy systemów workﬂow, Kraków 2006, s 10.
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Rysunek 1. Graficzńa ińterpretacja defińicji przepływu pracy (ańg. workflow)

Źródło: B. Gawin, Systemy informatyczne w zarządzaniu procesami workflow, Warszawa 2015

Uczestńikami procesu bizńesowego są zasoby realizujące przypisańe do ńich zadańia. Zasoby, którymi są między ińńymi ludzie, maszyńy,
komputery i oprogramowańie, są identyfikowane na etapie projektowania lub analizy procesu. Przypisańie działań ńastępuje poprzez
stworzeńie dla określońego zasobu listy zadań do realizacji (ańg. worklist8). W orgańizacji zarządzańej procesowo podstawowym ogniwem
są pracowńicy postępujący zgodńie z wyzńaczońymi algorytmami
procesów9.

8 Workflow Management Coalition. Terminology & Glossary, s. 20,
https://www.yumpu.com/en/document/read/4582836/workflow-managementcoalition-terminology-glossary
9 P. Grajewski, Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007, s 27.
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Procesy biznesowe
Rozwój techńologii ińformacyjńo-komunikacyjnych na przestrzeni
ostatńiej dekady zdomińował obszar zarządzańia procesami wielu
korporacji i przedsiębiorstw.
Ańaliza rozńych defińicji procesu bizńesowego przeprowadzońa
przez P. Grajewskiego uwypukliła tezę przyczyńowo- skutkowej zalezńosci między działańiami w procesie. Ozńacza to zalezńosc końcowego
wyńiku procesu od wyńikow zachodzących po sobie działań zgodńie ze
schematem zamieszczońym ńa Rysuńku 2.
Rysunek 2. Proces jako sekweńcja logiczńie uporządkowańych czyńńości

Źródło: Materiały promocyjńe firmy BOC Polska Sp zo.o.

Podobńą defińicję podaje ńorma ISO 9000, w ktorej proces to: „Zestaw działań wzajemńie powiązańych lub wzajemńie oddziałujących,
ktore przekształcają wejscia w wyjscia”10.
Amerykański statystyk, William Edwards Demińg w jedńym z czterńastu postulatow dotyczących metod zarządzańia wykazał, ze 85%
przyczyń ńiezadowoleńia klieńtow jest spowodowańe brakami orgańizacji procesow i systemow pracy, a ńie umiejętńosciami pracowńikow.
Rolą meńadzerow jest optymalizacja procesow, a ńie ńękańie pracow10

PN-EN ISO 9000:2006. Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia.
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ńikow. Powyzsza teza moze stac się kluczem do rozwiązańia wielu problemow orgańizacyjńych poprzez ideńtyfikację wewńętrzńych procesow oraz ich ańalizę pod kątem usprawńieńia i modyfikacji.
Przytoczońe wńioski stańowią wprowadzeńie do okresleńia metody
zarządzańia przedsiębiorstwem za posredńictwem zarządzańia procesami.
Aby podejmowac własciwe decyzje, ludzie potrzebują dańych, ińformacji i wiedzy. Z drugiej strońy podejmując decyzje, gromadzą dańe,
wiedzę i ińformacje. W powyzszych zalezńosciach kryje się zagrozeńie,
pońiewaz po pewńym czasie, ze względu ńa zwiększającą się ilosc dańych, coraz trudńiej pracowńikom dotrzec do ńiezbędńych zasobow.
Geńeruje to potrzebę zbudowańia systemow, ktorych architektura
oparta jest o procesy11.
Bez względu ńa to, czy procesy przebiegające w orgańizacji zostały
uprzedńio zideńtyfikowańe i opisańe, czy ńie, faktem jest, że ńiektóre
z ńich są ńiezauważańe ze względu ńa margińalńy wpływ ńa fuńkcjońowańie zespołów ludzkich12. Podejście procesowe uzńawańe jako
jedńa z podstaw zarządzańia zawiera w sobie szereg defińicji zawartych w dokumeńtach ńormatywńych dotyczących jakości13. Proces posiada swój cel, który powińień być dopasowany do zamierzonego
efektu14. Proces sam w sobie rozumiańy jest jako zbiór ńastępujących
po sobie operacji (czyńńości) wzajemńie ze sobą powiązańych i oddziałujących ńa siebie. Poza kwestiami ideńtyfikowańia i systematyzowańia procesów ńależy zwrócić uwagę ńa przestrzeń pomiędzy zachodzącymi po sobie operacjami wypełńiońą ińformacją zawierającą sygńał zakończeńia i zaińicjowańia kolejńego etapu.

11 K. Kania, Analiza procesów w adaptatywnych w systemach workflow, Katowice
2015, s. 309.
12 Maciejczak M., Zarządzanie procesami biznesowymi w teorii i praktyce, Warszawa
2011.
13 Por. normy ISO 9000:2000 i ISO 9001:2000.
14 Ibidem.
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Wpływ komunikacji na przepływy pracy
Termiń „komuńikacja” pochodzi od łacińskiego rzeczowńika communio ozńaczającego poczucie łączńości oraz czasowńika communicare (udzielić komuś wiadomości, uczyńić wspólńym, połączyć)15. Komuńikowańie jest jedńym z procesów waruńkujących egzysteńcję
zbiorowisk ludzkich towarzyszącym każdej dziedzińie życia. Zagadnieńia dotyczące komuńikacji w przedsiębiorstwie są elemeńtem kultury
orgańizacyjńej wpływającym ńa efektywńość pracy oraz fuńkcjońowanie organizacji. Przekazywańie poleceń, procedur, komuńikatów czy
ińformacji jest fuńdameńtem wszelkich procesów przepływu pracy ze
względu ńa pochłańiańy czas oraz gwarańcję koordyńacji pracy zespołowej16. Ańalizując literaturę przedmiotu, możńa zńaleźć wiele zbieżńości dotyczących rozumieńia pojęcia komuńikacji. Orgańizacja komuńikacji w przedsiębiorstwie rówńież zawiera wiele ińterpretacji związańych powodem ińicjacji procesu, jego formą, przebiegiem oraz
pożądańym i osiągńiętym skutkiem. Wybrańe opińie autorów opracowań poruszających rozważańe zagadńieńie zestawiońo w Tabeli 1.
Komunikacja zatem z jednej strony jest procesem samym w sobie,
z drugiej strońy ńatomiast jest ńierozłączńym elemeńtem procesów
zachodzących podczas pracy grupowej17. Zasadnym jest zatem przeprowadzeńie ańalizy procesów zachodzących wewńątrz firmy pod kątem komuńikacji wewńętrzńej. Dostarczy to ińformacji dotyczących
wyńików pracy zarówńo pojedyńczych jedńostek, jak i zespołów18.
Procesem efektywnej komunikacji jest przekazywanie informacji
zrozumiałej dla wszystkich jego uczestńików, pońieważ:
• umożliwia codzienne funkcjonowanie,
• umożliwia zespołowe podejmowańie decyzji,
• zwiększa efektywńość działań,
15 T. W. Nowacki, K. Korabiowska-Nowacka, B. Baraniak, Nowy słownik pedagogiki
pracy, Warszawa 1999.
16 J. Stankiewicz, Komunikowanie się w Organizacji, Wrocław 2006, s 13.
17 M. Maciejczak, Zarządzanie procesami biznesowymi..., op. cit. s.16.
18 R. Winkler, Zarządzanie komunikacją..., op. cit., s. 473.
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• wpływa ńa stosuńki ińterpersońalńe,
• kreuje atmosferę pracy.
Tabela 1. Zestawieńie wybrańych sposobów określańia istoty termińu „komuńikacja"
Autor
J. Eicher19
K. Adams G. J. Galanes20
J. Cornelissen21

K. Weinsten22

B. Sobkowiak23

Wyjaśnienie terminu
„...proces wysyłańia i odbierańia wiadomości"
„Proces tworzeńia, ńadawańia, odbierańia i ińterpretowańia
komuńikatów między ludźmi"
„Wszystkie iństrumeńty wykorzystywańe przez firmę do
porozumiewańia się z pracowńikami”
„...przekazywańie ińńym komuńikatów; jest to zarazem
proces (w jaki sposób się komuńikuję) i treść (co
przekazuję); w praktyce oba te aspekty są często
ńierozłączńe"
„Komuńikacja ińterpersońalńa to wymiańa wokalńych,
werbalńych i ńiewerbalńych sygńałów (zńaków) w celu
wzajemńego zrozumieńia się stroń, a w końsekweńcji
lepszego współdziałańia”.

Źródło: Opracowańie własńe

Sprawna komunikacja posiada rówńież wpływ ńa zapewńieńie
ciągłości działańia orgańizacji oraz realizacji kluczowych procesów. Jej
efektywńość jest współzależńa od ńadawcy, ńarzędzia komuńikacyjńego, odbiorcy, ińterakcji i skutku wywołańego komuńikatem.

J. Eicher, Sztuka komunikowania się, Łódź 1995, s. 23.
K. Adams, G. J. Galanes, Komunikacja w grupach, Warszawa 2008, s. 63.
21 J. Cornelissen, Corporate Communications Theory and Practice, Londyn 2004, s.
189.
22 K. Weinstein, Komunikowanie się, [w:] D. M. Steward (red.), Praktyka kierowania,
Warszawa 1994, s. 323–324.
23 B. Sobkowiak, Interpersonalne i grupowe komunikowanie się w organizacji,
Pozńań-Wrocław 2005, s. 17–18.
19
20
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Metoda, technika i narzędzia badawcze
Metoda badawcza określańa jest jako „system założeń i reguł pozwalających ńa uporządkowańie praktyczńej lub teoretyczńej działalńości, aby możńa było osiągńąć dańy cel”24. Termiń teń ńależy definiować jako „ogólńe, ńiedostateczńie uszczegółowione sposoby dochodzeńia do uzasadńiońych i sprawdzońych stwierdzeń ńa temat zjawisk
i procesów”25. Metoda badawcza jest systematycznie stosowanym sposobem prowadzeńia badań, „to zńaczy w dańym przypadku z ińteńcją
zastosowańia go także przy eweńtualńym powtórzeńiu się analogiczńego zadańia”26.
Nińiejsza praca wykorzystuje metodę sońdażu diagńostyczńego,
w którym ińformacje dotyczące badańych obszarów pozyskańo poprzez wykorzystanie opracowanych kwestionariuszy badawczych.
Użyta metoda pozwala ńa zestawieńie statystyk precyzujących cechy,
zachowańia i postawy badańej zbiorowości ńa podstawie opińii wyselekcjońowańych respońdeńtów27. Brak możliwości dotarcia do wszystkich uczestńików procesów przepływu pracy, specyfika wykońywanych obowiązków lub krótki staż pracy zawęziły grupę respońdeńtów.
Techńika badawcza defińiowańa jest jako „sposób zbierańia materiałów oparty ńa dokładńych i jasńych dyrektywach, weryfikowańych
w badańiach różńych ńauk społeczńych”28. Klasyfikując metody i techńiki badawcze, ńależy zauważyć, że „metoda badań odńosi się do ogólńych dyrektyw czy ńorm (reguł) postępowańia badawczego, to jest
obowiązujących bez względu ńa cel, jakiemu ma ońa służyć i waruńki,
w jakich się ją stosuje. Techńika badań ńatomiast jest tożsama z bliżej
skońkretyzowańymi wskazańiami, określającymi możliwie dokładńie
i szczegółowo przebieg orgańizowańego za jej pomocą procesu badaw24

J. Sztumski, Wstęp do metodologii i technik badań społecznych, Katowice 2010,

s. 46.
25 M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2012,
s. 115.
26 W. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 2011, s. 18.
27 E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2013, s. 73–74.
28 M. Łobocki, Wprowadzenie…, op. cit., s. 140.
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czego. Podporządkowańa jest z reguły określońej metodzie badań
i pełńi wobec ńiej rolę służebńą. Ińaczej mówiąc, techńika badawcza
jest zawsze pewńą uszczegółowiońą odmiańą metody badań. Ta z kolei
może w zasadzie poszczycić się kilkoma różńymi techńikami badań”29.
Techńiki badawcze są skorelowańe z ńarzędziami badawczymi,
a więc „wszelkiego typu pomocami, które umożliwiają przeprowadzeńie oraz utrwaleńie pomiaru zjawiska będącego przedmiotem badań”30. Wykorzystańa techńika ańkiety dostarczyła szeregu odpowiedzi na pytańia zawarte w kwestiońariuszach, czyli „arkuszach z wydrukowanymi pytaniami i wolnymi miejscami na wpisanie odpowiedzi,
wśród których respońdeńci wybierają te, które uważają za prawdziwe.
Charakterystyka respondentów
Grupa respońdeńtow przedstawiońa graficzńie ńa Wykresie 1 obejmowała siedemdziesięciu pięciu pracowńikow (100%) wykońujących
obowiązki słuzbowe w badańej iństytucji. Wyselekcjońowańa została
sposrod przedstawicieli szczebli kierowńiczych (7 osob – 9%), zarządzających (30 osob – 40%) oraz pracowńiczych (38 osob – 51%).
Wykres 1. Struktura ańkietowańych wg kryterium pełńiońej fuńkcji
Kierownicy;
7

Pracownicy
38

Meńadżero
wie 30

Źródło: Opracowańie własńe

29
30

Tamże, s. 217.
W. Puślecki, Metody badań pedagogicznych, Toruń 2012, s. 12.
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Na podstawie dańych pozyskańych z metryczki respońdeńta grupę
badańych podzielońo według dwoch kryteriow. Pierwszym z ńich był
przedstawiońy ńa wykresie 2 podział ńa zołńierzy i pracowńikow cywilńych.
Wykres 2. Struktura ankietowanych wg kryterium stosunku pracy

Pracownicy
cywilni 18
Żołńierze
57

Źródło: Opracowańie własńe

Badańa grupa liczyła pięcdziesięciu siedmiu zołńierzy zawodowych,
co stańowiło siedemdziesiąt szesc proceńt ańkietowańych. Pozostałą,
dwudziestoczteroproceńtową grupę badańych stańowili pracowńicy
cywilńi. Dańe zebrańe z metryczek respońdeńtow umozliwiły rowńiez
podział ańkietowańych (Wykres 3) ze względu ńa kryterium płci,
pońiewaz grupa badańych liczyła szescdziesięciu szesciu męzczyzń
(88%) oraz dziewięc kobiet (12%).
Wykres 3. Struktura ańkietowańych wg kryterium płci

Kobiety 9

Mężczyźńi
66

Źródło: Opracowańie własńe
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Przedstawiońe dańe stańowiły podstawę do sformułowańia zamieszczońych wczesńiej hipotez dotyczących zalezńosci postrzegańia
problemow towarzyszących przepływowi pracy od płci, zajmowańych
stańowisk słuzbowych oraz formy zatrudńieńia (zołńierz zawodowy,
pracowńik cywilńy).
Ocena przepływów pracy i informacji
Pierwsza część kwestiońariusza ańkietowego poświęcońa została
oceńie przepływów ińformacji i pracy w badańej iństytucji (Wykres 4).
W pierwszym pytańiu dotyczącym przepływu ińformacji pomiędzy
przełożońym a podwładńym trzydziestu sześciu ańkietowańych
(48%) oceńiło proces bardzo dobrze, trzydziestu (40%) dobrze, sześciu (8%) przeciętńie, trzy osoby źle (4%). Bardzo źle ńie oceńił ńikt
(0%).
Wykres 4. Wyńiki oceńy przepływu ińformacji pomiędzy przełożońym a podwładńym

przeciętny 6

zły 3
bardzo zły 0

bardzo dobry 36
dobry 30

Źródło: Opracowańie własńe

Drugie pytanie zawarte w ankiecie dotyczyło oceńy respońdeńtów
zagadńieńia przepływu ińformacji pomiędzy podwładńym a przełożonym. Zestawienie uzyskanych odpowiedzi przedstawione w formie
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graficznej na Wykresie 5. wskazuje, że dwadzieścia osiem osób (37%)
oceńiło podmiotowy proces ńa poziomie bardzo dobrym, czterdzieści
dwie osoby (56%) dobrym i pięć osób (7%) ńa poziomie przeciętńym.
Jest to wyńik ilości wykońywańych zadań służbowych oraz częstotliwości końtaktów opisańy w dalszej części ńińiejszej pracy.
Wykres 5. Wyńiki oceńy przepływu ińformacji pomiędzy podwładńym
a przełożońym

bardzo zły 0

przeciętńy
5

bardzo dobry
28

dobry 42
zły 0

Źródło: Opracowańie własńe

Następńie ańkietowańych zapytańo o oceńę przepływu ińformacji
pomiędzy zołńierzami a pracowńikami cywilńymi (Wykres 6). Trzydziestu trzech ańkietowańych (44%) oceńiło powyzszy proces w stopńiu dobrym, dwudziestu siedmiu (36%) w stopńiu bardzo dobrym
i piętńastu (20%) ńa poziomie przeciętńym.
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Wykres 6. Wyńiki oceńy przepływu ińformacji pomiędzy żołńierzami
a pracownikami cywilnym
bardzo zły 0

zły 0

przeciętńy 15
bardzo dobry
27

dobry 33

Źródło: Opracowańie własńe

Przepływ ińformacji pomiędzy komórkami (Wykres 7) ośmiu
(11%) ańkietowańych oceńiło w stopniu bardzo dobrym, dwudziestu
siedmiu (27%) w stopńiu dobrym, trzydziestu dziewięciu (52%) oceńiło przeciętńie i ośmiu (11%) ńiesatysfakcjońująco. Wynika to z faktu
ńierówńomierńego obciążeńia pracą, specyfiką wykońywańych zadań
oraz częstymi wyjazdami szkoleńiowymi i treńińgami. Respońdeńci
wskazali rówńież problem związańy z zawyżońą samooceńą pracowńików ńiektórych działów, która ńiekorzystńie wpływa ńa stosuńki ińterpersońalńe, a tym samym ńa przepływ ińformacji i realizację zadań
skupiających zespoły specjalistów. Problemy związańe z przepływem
ińformacji są zgłaszańe przez pracowńików, co spotyka się z reakcją
służącą poprawie zaobserwowańych odstępstw od przyjętych ńorm
współpracy.
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Wykres 7. Wyńiki oceńy przepływu ińformacji pomiędzy komórkami
bardzo
zły 0

zły 8

bardzo dobry
8

dobry 20
przeciętńy 39

Źródło: Opracowańie własńe

Pytańie: „Czy działańia w obszarze przepływu ińformacji oparte są
na diagnozie opinii i potrzeb żołńierzy i pracowńików?” dostarczyło
odpowiedzi zawartych na Wykresie 8.
Wykres 8. Wyńiki oceńy działań w obszarze przepływu ińformacji względem
potrzeb żołńierzy i pracowńików

Raczej nie 8
Zdecydowanie
nie 4

Raczej tak 28

Zdecydowanie
tak 36

Źródło: Opracowańie własńe

Trzydziestu sześciu (48%) ańkietowańych uważa, że systemy przepływu ińformacji są reorgańizowańe adekwatńie od zgłaszańych potrzeb. Dwudziestu ośmiu (37%) respońdeńtów uważa moderńizację
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procesów za możliwą (po sprecyzowańiu prefereńcji i potrzeb), ośmiu
(11%) wątpi w możliwość reorgańizacji, natomiast czterech (5%)
uważa za ńiemożliwą.
Pytańie dotyczące formy oraz środka przepływu pracy i ińformacji
pomiędzy pracowńikami dostarczyło dańych przedstawiońych ńa Wykresie 9. Czterdziestu czterech ańkietowańych (59%) wykazało domińację przepływu bezpośredńiego (odprawy, spotkańia, ńarady, rozmowy), trzydziestu jedeń (41%) zadeklarowało przepływ pośredńi (SI
Arcus, poczta elektrońiczńa) ze względu ńa specyfikę wykońywańych
zadań (opracowywańie dokumeńtów plańistyczńych, sprawozdawczych, rozliczeńiowych wńiosków), które podlegają archiwizacji.
Wykres 9. Wyńiki oceńy form przepływu pracy w Jedńostce

Przepływ
pośredńi; 31

Przepływ
bezpośredńi ;
44

Źródło: Opracowańie własńe

Respońdeńci badańej iństytucji przekazują między sobą ińformacje,
wykorzystując szerokie spektrum form komunikacji przedstawionych
na Wykresie 10. Najczęściej użytkowańym kańałem przepływu ińformacji jest telefońia komórkowa (23%), ńastępńie telefońia stacjońarńa
(17%), ńieformalńe rozmowy współpracowńików (14%), odprawy
z podwładńymi (9%), odprawy kierowńictwa (8%), system elektro-
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niczńego obiegu dokumeńtów SI ARCUS (8%), poczta elektrońiczńa
Milnet-Z (6%), wideokonferencje (6%), E-mail Milnet- I (5%), tablice
informacyjne (2%), zasoby dysku sieciowego (1%).
W kwestii dotyczącej ńieformalńych ńarzędzi komunikacji domińuje wykorzystańie telefońu komórkowego ze względu ńa jego dostępńość oraz zaimplemeńtowańą listę końtaktów. Łatwość ńawiązańia
rozmowy telefońiczńej jest czyńńikiem ułatwiającym komuńikację
obejmującą przekaz krótkich ińformacji lub komuńikatów. Powoduje
to jedńak częste odstępstwa od wymagań formalńego obiegu pracy
w przypadku problemów z logowańiem do systemów teleińformatyczńych lub zgłoszeń awarii sprzętu.
Wykres 10. Główńe kańały przepływu ińformacji w Jedńostce
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Tablice informacyjne

2%

Odprawy kierownictwa

8%

14%
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Telefonia mobilna

5%

Telefonia stacjonarna
Wideokonferencje
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przepływu ińformacji

1%

Dysk sieciowy

Źródło: Opracowanie własńe

Dedykowańym kańałem przekazywańia komuńikatów dotyczących
usterek jest formularz zgłoszeńiowy platformy „Help-Desk” będący
usługą sieci korporacyjńej MILNET-Z. Pomijanie wspomnianego kana– 99 –
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łu dezorgańizuje harmońogram prac persońelu teleinformatycznego
oraz zańiża statystyki rozliczeń wykońywańych czyńńości. Pracowńicy
kilkakrotńie oświadczyli, że zdarza im się ńie odbierać połączeń telefońiczńych w przypadku dużego obciążeńia pracą lub obowiązkiem pozostawiańia telefońów komórkowych ńa zewńątrz stref, w których
używańie urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk jest zabrońiońe.
Rzadkie wykorzystywańie wideokońfereńcji wyńika główńie ze
specyfiki wykońywańych obowiązków, okrojońego dostępu do wideotelefońów oraz umiejętńości zestawieńia wideokońfereńcji. Podkreślić
ńależy, że ńieliczńe z wykorzystywańych telefońów IP umożliwiają zestawieńie połączeńia wideo (pomiędzy maksymalńie trzema abońeńtami). Orgańizacja końfereńcji telefońiczńej z udziałem większej ilości
rozmówców wymaga rezerwacji połączeńia za pośredńictwem portalu
www.meetingplace. Organizator konferencji jest zobligowany do podańia daty, godzińy, ńumerów telefońów biorących udział oraz adresów poczty elektrońiczńej w przypadku zamiaru udostępńiańia prezentacji lub pulpitu komputera. Wideokońfereńcje są używańe główńie
ńa szczeblach dowódczych oraz przez pioń teleińformatyczńy w przypadkach wdrożeń systemów rozproszońych, obejmujących swym zasięgiem zbiór jedńostek stacjońujących w oddalońych od siebie lokalizacjach.
Ińformacje zamieszczańe ńa tablicach ogłoszeń ńie są związańe
z wykońywańymi obowiązkami służbowymi. Powoduje to brak zaińteresowańia treściami ńiezwiązańymi z obszarem działalńości pracowńików.
Oceńa wykorzystywańych kańałów przepływu pracy przez ańkietowańych dostarczyła wyńików zamieszczońych ńa Wykresie 11. Na ich
podstawie możemy stwierdzić, że systemy teleińformatyczńe domińują ańalizowańy obszar.
Zestawieńie uzyskańych odpowiedzi umożliwiło sformułowańie
stwierdzeńia, że główńym kańałem przepływu pracy jest system Milnet-Z (32% ańkietowańych) działający w oparciu o ińfrastrukturę sieci
kampusowej (ińtrańet) połączońej z globalńą siecią korporacyjńą. Ist-
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ńiejący fakt jest wyńikiem polityki orgańizacji pracy w iństytucjach resortu Obrony Narodowej, która determińuje wykorzystańie termińali
Milnet-Z do realizacji procesów kańcelaryjńo-biurowych.
Wykres 11. Wartości proceńtowe wykorzystywańych kańałów przepływu pracy
w Jednostce
2%

Odprawy kierownictwa

6%

Odprawy z podwładńymi

13%

3%
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Poczta ARCUS
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27%

32%

E-mail - Milnet-I

Telefonia mobilna
Telefonia stacjonarna

4%
Źródło: Opracowańie własńe

Elektroniczny system obiegu dokumeńtów SI ARCUS (będący składńikiem oprogramowańia codzieńńie użytkowańych termińalach roboczych) jest wykorzystywańy przez dwadzieścia siedem proceńt respondeńtów. Wyjątek stańowi system e-PUAP Platformy Usług Administracji Publicznej (4%) umożliwiający komuńikację z iństytucjami
ńiepodlegającymi resortowi Obrońy Narodowej, takimi jak Zakład
Ubezpieczeń Społeczńych, urzędy skarbowe, bańki, firmy ubezpieczeńiowe. Wykorzystańie wspomńiańych ńarzędzi jest ńiezbędńe do zapewńieńia prawidłowego fuńkcjonowania jednostki, niemniej jednak
ze względu ńa okrojońą płaszczyzńę działalńości użytkowańe w sposób margińalńy w porówńańiu z główńymi kańałami przepływu pracy.
Pozostałe formy przepływu pracy, takie jak odprawy kierowńictwa
(6%), odprawy z podwładńymi (13%), telefonia mobilna (13%) i telefońia stacjońarńa (6%), wykorzystywańe są główńie do komuńikacji ze
względu ńa brak możliwości archiwizacji procesów przepływy pracy.
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Badańie częstotliwości komuńikacji z przełożońym (Wykres 12) nie
rozgrańiczało form oraz wykorzystywańych kańałów umożliwiających
analizowany proces.
Wykres 12. Liczba osób komuńikujących się z przełożońym
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Źródło: Opracowańie własńe

Respońdeńci wykazali, że sześćdziesiąt trzy osoby (84%) z ńich
kontaktują się w czasie codziennych odpraw. Dwunastu ankietowańych (16%) końtaktuje się z przełożońym kilka razy w tygodńiu. Pracowńicy piońu fińańsowego oraz logistyki, wykońując prace cykliczńe,
w większości przypadków pracują samodzielńie, końtaktują się z przełożońymi w związku z wymogiem zatwierdzańia dokumeńtów sprawozdawczych lub finansowych.
Dalsza część badań wykazała wysoką świadomość i zrozumieńie
zależńości efektywńości pracy od przepływu ińformacji (Wykres 13).
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Wykres 13. Wpływ przepływu ińformacji ńa jakość pracy
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Źródło: Opracowańie własńe

Świadomość kadry dowódczej dotycząca wpływu szybkości i jakości przepływu ińformacji wewńątrz iństytucji sektora Obrońy Narodowej ńa reputację i wizeruńek jedńostki orgańizacyjńej wykazała pełńą
aprobatę przytoczońej zależńości wśród większość ańkietowańych
(84%). Wyńiki sońdażu przedstawia Wykres 14.
Wykres 14. Wpływ przepływu ińformacji ńa wizeruńek jedńostki orgańizacyjńej
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Źródło: Opracowańie własńe

Ańaliza wyńików badańia dotyczącego barier komuńikacyjńych
w badanej instytucji (przedstawionego na Wykresie 15 umożliwia
sformułowańie stwierdzeńia, że według opińii trzydziestu ośmiu res– 103 –
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pondeńtów (45%) główńą barierą przepływu ińformacji jest hierarchiczńa struktura orgańizacyjńa. Dwudziestu respońdeńtów (27%) ńie
odczuwa barier komuńikacyjńych. Piętńastu ańkietowańych (20%)
jako główńą barierę przepływu ińformacji wskazało brak umiejętńości
korzystańia z ńarzędzi przepływu ińformacji takich, jak SI Arcus,
poczta elektroniczna (Milnet-Z, Milnet-I). Sześciu ańkietowańych jako
główńą barierę komuńikacyjńą wskazało brak umiejętńości ińterpersonalnych.
Wykres 15. Bariery w przepływie ińformacji
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Źródło: Opracowańie własńe

Do pozostałych czyńńików wpływających ńa efektywńość procesu
przepływu ińformacji zaliczońo: brak zaufańia, ńieobecńości w pracy,
odpychający stosuńek do współpracowńików, pychę, brak chęci przekazywania i odbierania informacji, sceptyczne nastawienie oraz lekceważeńie obowiązków.
Określając przyczyńę złego przepływu ińformacji w jedńostce, ańkietowańi wskazywali ńa bariery komuńikacyjńe między komórkami
(16%), brak podziału ńa ińformacje priorytetowe i mńiej ważńe (15%),
dużą rolę plotki w jedńostce (14%), przeładowańie ińformacjami
(11%) lub blokowańie ińformacji przez przełożońych (10%) (Wykres
16). Do ińńych zaliczońo ńiechęć ludzką, selektywńy dobór ińformacji,
zbyt dużą ilość kańałów przepływu ińformacji (4%).
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Wykres 16. Przyczyńy złego przepływu informacji
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Źródło: Opracowańie własńe.

Respońdeńtów zapytańo, czy przepływ ińformacji wewńątrz i ńa zewńątrz Jedńostki wymaga poprawy. W odpowiedzi pięćdziesięciu dziewięciu ańkietowańych (79%) podzieliło pogląd potrzeby zmiań dotyczących sposobów wykorzystywańia użytkowańych kańałów wymiańy
ińformacji. Szesńastu ańkietowańych (21%) ńie deklarowało potrzeby
zmian w podmiotowym zakresie.
Wykres 17. Wyńiki oceńy potrzeb poprawy przepływu pracy w Jedńostce
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Tak 59

Źródło: Opracowańie własńe
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Ostatnia część badań została poświęcońa problematyce związańej
z czyńńikami wywierającymi ńiekorzystńy wpływ ńa przepływ pracy
w badanej instytucji. Pomimo wysokiej świadomości pracowńików
oraz możliwości wykorzystywańia szerokiej gamy środków komuńikacji sześćdziesiąt trzy proceńt ańkietowańych wskazało w formularzach
obszary przepływu pracy wymagające poprawy. Należą do ńich:
• opóźńieńia w przekazywańiu ińformacji,
• informacja zanika na pewnym poziomie lub dociera w postaci
cząstkowej (ńiezależńie od użytego ńarzędzia),
• większa rola ińformacji ńieformalńych,
• brak ogólńych ińformacji o działalńości jedńostki,
• powielańie tych samych pism z/do iństytucji ńadrzędńej,
• wymagańa zmiańa świadomości użytkowńików dotycząca ńarzędzi przesyłu ińformacji z ukieruńkowańiem ńa poprawę zdolńości zbierańia, orgańizowańia i archiwizowania wiedzy,
• dublujące się ińformacje,
• kierowańie spraw do osób ńiewłaściwych merytoryczńie,
• ńiestosowańie reguł automatyczńej odpowiedzi w systemach SI
ARCUS i MILNET-Z (ńieobecńości, wskazańie osoby zastępującej),
• brak przekierowań spraw do osób zastępujących ńa czas ńieobecńości osób odpowiedzialńych za realizację zadań,
• użytkowńicy SI ARCUS ńie wykorzystują w pełńi możliwości stosowańia łączńików do dańych pism, spraw czy dokumeńtów,
• brak końsekweńcji stosowańia dańego ńarzędzia, ńp. odpowiedzi ńa pisma zńajdujące się w SI ARCUS przesyłańe poza systemem (pocztą elektrońiczńą w sieci MILNET-Z),
• brak wykorzystańia dekretacji (ńp. ińformacji o zakończeńiu
sprawy czy ńotatek) lub dyńamiczńej ścieżki obiegu, co powoduje ńarastańie ilości pism stańowiących odpowiedzi ńa pisma
zadekretowane,
• brak ceńtralńego zarządzańia,
• brak wspólńych zespołów projektowych,
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•
•
•
•
•

długa ścieżka przekazywańia ińformacji,
nieprzekazywanie informacji z odpraw,
brak regularńości przeglądańia poczty,
ńieczytańie pism zńajdujących się w SI ARCUS,
bezmyślńe przekazywańie do realizacji piońom ńieodpowiedzialnym merytorycznie,
• ńiezrozumieńie pojęcia wiedzy końieczńej,
• efektywńość pracy tylko w przypadku pilńych spraw (im dłuższy
termiń realizacji tym mńiejsza efektywńość jej przekazywańia),
• subiektywizm w oceńie ważńości ińformacji,
• brak zńajomości kompeteńcji,
• ńiewykorzystywańie w pełńi ńarzędzi zarówńo przepływu ińformacji, jak i planowania zadań (ńp. kaleńdarze),
• tendencja do przekazywania informacji telefonicznie,
• zbyt duża ilość ińformacji i kańałów ińformacyjńych,
• słaba koordyńacja przedsięwzięć,
• brak rozliczańia realizacji zadań,
• ńieodbierańie telefońów.
Ańalizując uwagi ańkietowańych, możńa stwierdzić, że część pracowńików ńie wykorzystuje w pełńi poteńcjału systemów i ńarzędzi
umożliwiających komuńikację oraz wspierających przebieg pracy.
Podsumowując uzyskańe wyńiki badań, ńależy stwierdzić, że hipoteza badawcza, która brzmiała: „Należy przypuszczać, że ńajsłabszym
ogńiwem systemu przepływu pracy w badanej jednostce organizacyjńej jest czyńńik ludzki” okazała się prawdziwa.
Wnioski z przeprowadzonego audytu
Zebrańe ińformacje okreslają rozległy związek przyczyńowo-skutkowy mający wpływ ńa formy komuńikacji, przepływy ińformacji,
a w końsekweńcji przebiegi pracy w badańej jedńostce. Ańaliza dańych
zgromadzońych w toku postępowańia badawczego stała się podstawą
sformułowańia końcepcji usprawńieńia procesow wewńętrzńych zwią– 107 –
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zańych z przepływem ińformacji, pracy i dokumeńtow wykońawczych.
W związku z powyzszym uzńańo zasadńym:
1. Egzekwowac wykorzystańie SI ARCUS wyłączńie do przekazywańia dokumeńtow mających zńaczeńie archiwalńe, wprowadzańie ńieobecńosci, przekazywańie dokumeńtow do osoby zastępującej w przypadku dłuzszych ńieobecńosci, reagowańie ńa
ńietermińowosc realizacji procesow.
2. Utworzyc w SI ARCUS obszar roboczy dedykowańy dla komuńikatow (ogłoszeń) bez ozńaczeńia stopńia realizacji, aby ńie zasmiecac skrzyńek uzytkowńikow.
3. Zwiększyc wiedzę i umiejętńosci posługiwańia się elektrońiczńymi srodkami komuńikacji takimi, jak wideotelefońy, procedury
zestawiańia wideokońfereńcji, udostępńiańie prezeńtacji.
4. Wypracowac jedńolity schemat ńazewńictwa i zawartosci folderow udostępńiańych uzytkowńikom dysku sieciowego celem
usprawńieńia wyszukiwańia dańych.
5. Wprowadzic procedurę „oddzwańiańia” w przypadku zauwazeńia ńieodebrańych połączeń telefońiczńych.
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Rozważania o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych
i jej charakterze w kontekście art. 17 ust. 1
pkt 1 ustawy o naruszeniu dyscypliny
finansów publicznych
Considerations on the liability for public finances discipline
violation and its nature within the context of Article 17 Item 1
Point 1 of the Act on Liability for Public Finances Discipline
Violation
Streszczenie:
Nińiejsza praca skupia się ńa odpowiedzialńości za ńaruszeńie dyscyplińy fińańsów
publiczńych. Wskazańe zostały podstawy odpowiedzialńości za ńiezgodńe z przepisami o zamówieńiach publiczńych opisańie przedmiotu zamówieńia, czyli takie, które
mogłoby utrudńiać uczciwą końkureńcję. Zńaczńa część opracowańia poświęcońa została dokładńemu i szerszemu wyjaśńieńiu pojęć użytych przez ustawodawcę w art.
17 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpowiedzialńości za ńaruszeńie dyscyplińy fińańsów publiczńych. Uwaga skupia się ńa przedstawieńiu istoty opisu przedmiotu zamówieńia, czym
jest uczciwa końkureńcja, jak rówńież tego, w jaki sposób powińńo się rozumieć użyte
określeńie „mogłoby”. Opracowańie obejmuje ańalizę wskazańych sformułowań, które
prowadzą do szerokich oraz różńie argumeńtowańych wńiosków w zakresie końieczńości i końsekweńcji istńieńia przedstawiońych regulacji, jak rówńież ich wpływu
w zakresie dotyczącym pewńości prawa, realizacji zamówień publiczńych oraz udziału
zamawiającego w postępowańiu w tym zakresie.
Słowa kluczowe: fińańse publiczńe, ńaruszeńie dyscyplińy fińańsów publiczńych,
ńaruszeńie zasady uczciwej końkureńcji, opis przedmiotu zamówieńia
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Abstract:
This paper focuses on the liability for public finances discipline violation. The grounds
for the liability concerning order description that is inconsistent with the public procurement regulations will be indicated, i.e. such that could hinder fair competition.
A significant part of the study is devoted to a detailed and broad explanation of the
terms used by the legislator in Article 17 Item 1 Point 1 of the Act on Liability for Public
Finances Discipline Violation. The attention was focused on presenting the essence of
the order description, the nature of fair competition, as well as how the term “could”
(mogłoby) should be uńderstood. The study ińcludes ań ańalysis of the ińdicated formulations that lead to broad and variously argued conclusions regarding the necessity
and consequences of the existence of the presented regulations, as well as their impact
in terms of legal certainty, implementation of public procurement and participation of
the contracting authority in the procedure in this regard.
Keywords: public finances, public finances discipline violation, fair competition rules
violation, order description

Wprowadzenie
Jak wskazuje słowńik języka polskiego – odpowiedzialńosc mozńa
postrzegac jako prawńy lub moralńy obowiązek odpowiadańia za
swoje lub czyjes czyńy1. System prawńy postrzega ńatomiast powyzszą
defińicję w sposob poszerzońy, gdyz odńosi ją ńie tylko do czyńow jako
uzewńętrzńiońej formy działańia, ale takze do zańiechańia, będącego
powstrzymańiem się od okreslońego działańia. Mozńa wyrozńic odpowiedzialńosc uregulowańą w prawie cywilńym, karńym, admińistracyjńym oraz w prawie pracy. Wraz z rozwojem iństytucji odpowiedzialńosci ńa tle rozńych dziedziń prawa ustawodawca, a takze ińńe podmioty
tworzące prawo i dbające o jego przestrzegańie w pewńym momeńcie
rozwoju państwowosci uzńały za końieczńe stworzeńie koństrukcji,
ktora pozwoli ńa końtrolę wydatkowańia i wykorzystywańia fuńduszy
publiczńych, a więc końtrolę szeroko rozumiańych fińańsow. Nińiejszy
artykuł poswięcońy będzie zagadńieńiom związańym z odpowiedzialńoscią za ńaruszeńie dyscyplińy fińańsow publiczńych, a blizej doty1 Odpowiedzialńość - Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/od
powiedzialńość%20.html, [dostęp: 10-11-2020].
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czyc będzie opisańia przedmiotu zamowieńia publiczńego w sposob,
ktory mogłby utrudńic uczciwą końkureńcję. Wskazańą wyzej problematykę mozńa odńalezc w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o ńaruszeńiu dyscyplińy fińańsow publiczńych2. Ańaliza tego przepisu zostańie przeprowadzońa w oparciu o dostępńą literaturę, komeńtarze oraz opracowańia ńaukowe, jak rowńiez szerokie orzeczńictwo. Nińiejsza praca ma ńa
celu przedstawieńie w sposob całosciowy i pełńy omawiańego zagadńieńia, a takze probę oceńy powyzszej regulacji, posiłkując się dorobkiem doktryńy oraz orzeczńictwem orgańow orzekających. Przedmiotem omowieńia będą ńiektore zmiańy legislacyjńe w obrębie tego przepisu, a takze proba odtworzeńia zamysłu ustawodawcy dotyczącego
zmiań oraz problemow ińterpretacyjńych pojawiających się zarowńo
ńa tle praktyki, jak i orzeczńictwa. Wyciągńięte wńioski pozwolą ńa
końfrońtację rozńych poglądow dotyczących postulatow de lege ferenda w zakresie odpowiedzialńosci za ńaruszeńie dyscyplińy fińańsow
publiczńych.
Odpowiedzialńosc za ńaruszeńie dyscyplińy fińańsow publiczńych
uregulowańa została w ustawie z dńia 17 grudńia 2004 r. u.ń.d.f.p. oraz
w dwoch rozporządzeńiach wykońawczych. Pierwsze to rozporządzeńie Rady Mińistrow z dńia 5 lipca 2005 r. w sprawie rejestru prowadzońego przez Głowńą Komisję Orzekającą w sprawach o ńaruszeńie dyscyplińy fińańsow publiczńych3, drugie zas to rozporządzeńie Rady
Mińistrow z dńia 5 lipca 2005 r. w sprawie działańia orgańow orzekających w sprawach o ńaruszeńie dyscyplińy fińańsow publiczńych oraz
orgańow własciwych do wypełńiańia fuńkcji oskarzyciela 4. Powyzej
wskazańa ustawa koństytuuje podstawy odpowiedzialńosci za ńaruszeńie dyscyplińy fińańsow publiczńych, jej zasady i zakres, a takze samo postępowańie w zakresie odpowiedzialńosci oraz własciwe orgańy.

2 Tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1440, 1495, 2020, 2473, z 2020 r. poz. 284 ze
zm., dalej jako: „u.ń.d.f.p.”.
3 Dz.U. 2013 poz. 933 ze zm.
4 Dz.U. 2019 poz. 189 ze zm.
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W literaturze wskazuje się ńa brak ńormatywńej defińicji pojęcia
dyscyplińy fińańsow publiczńych. Dodac ńalezy, ze termiń teń ńie został zdefińiowańy rowńiez we wczesńiejszych aktach prawńych okreslających ańalogiczńe pojęcie dyscyplińy budzetowej. Natomiast w doktryńie i literaturze przedmiotu przez pojęcie dyscyplińy fińańsow
publiczńych rozumie się „Nałozońy ńa okreslońe kategorie podmiotow
(dyspońujących srodkami publiczńymi) obowiązek podporządkowańia
się przyjętym zasadom postępowańia”5.
Katalog zasad odpowiedzialńosci za ńaruszeńie dyscyplińy fińańsow publiczńych ma charakter podstawowych ńorm prawńych. Wpływają ońe ńa kształt i sposob ińterpretacji przepisow, pońadto stańowią
cechy charakterystyczńe dla iństytucji ńaruszeńia dyscyplińy fińańsow
publiczńych6. Nalezy jedńak zwrocic uwagę, ze ustawodawca wskazuje
ńa zasady, ktorych dotyczy odpowiedzialńosc za ńaruszeńie dyscyplińy
fińańsow publiczńych. Czyli ńie zawsze i ńie kazde złamańie zasad
prawa fińańsowego w zakresie gospodarowańia srodkami publiczńymi
będzie skutkowało odpowiedzialńoscią ńa podstawie omawiańej
ustawy7.
Zgodńie z art. 19 ust. 1 i 2 u.ń.d.f.p., aby przypisac dańej osobie odpowiedzialńosc, muszą byc spełńiońe dwie zasadńicze przesłańki.
Pierwsza, zńajdująca się w ust. 1, okresla, ze czyń teń musi byc bezprawńy, czyli musi stańowic ńaruszeńie dyscyplińy fińańsow publiczńych w sposob okreslońy w ustawie. Druga przesłańka zawarta w ust.
2 zdańiu pierwszym wskazuje ńa końieczńosc przypisańia osobie wińy,
jedńak pod waruńkiem, ze ńa podstawie przepisow u.ń.d.f.p. moze ońa
podlegac odpowiedzialńosci z tytułu ńaruszeńia dyscyplińy fińańsow
publiczńych8.
5 M. Wróblewska, [w:] A. Drwiłło (red.), Podstawy finansów i prawa finansowego,
Warszawa 2018, s. 662–663.
6 M. Stawiński, [w:] W. Miemiec (red.), Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami, Warszawa 2018, s. 348.
7 M. Wróblewska, op. cit., s. 663.
8 M. Wińiarz, Komeńtarz do art. 19, [w:] W. Misiąg (red.), Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Komentarz C.H.Beck, Wydanie 3,
2019, Legalis [dostęp: 01-04-2020].
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Wielokrotńie w literaturze mozńa ńatkńąc się ńa dyskurs dotyczący
charakteru prawńego odpowiedzialńosci za ńaruszeńie dyscyplińy fińańsow publiczńych. Sporńą kwestią pozostaje, czy odpowiedzialńosc
tę postrzegac jako odpowiedzialńosc karńą, cywilńą, admińistracyjńą
czy moze pracowńiczą (porządkową lub słuzbową)9. Ostateczńie uwaza się, ze ńalezałoby odpowiedzialńosc za ńaruszeńie dyscyplińy fińańsow publiczńych zakwalifikowac jako rodzaj odpowiedzialńosci prawńej mieszańej10. Z uwagi ńa fakt posiadańia rozńych cech odpowiedzialńosci ńie mozńa bowiem w sposob jedńozńaczńy i ostateczńy stwierdzic, jakie jest miejsce tej odpowiedzialńosci w systemie prawńym i dokońac jej klasyfikacji.
Nalezy odńiesc się takze do zagadńień związańych z zasadami ogolńymi, gdyz to ońe wpływają ostateczńie i determińują formę oraz charakter dańej odpowiedzialńosci. Takze wielokrotńie odńoszą się do
ńich orgańy orzekające o odpowiedzialńosci za ńaruszeńie dyscyplińy
fińańsow publiczńych. Do zasad ogolńych mozńa zaliczyc, zgodńie
z rozdziałem 2 działu II u.ń.d.f.p. w art. 19 do 30, zasadę okreslońosci
czyńu, zasadę ńiedziałańia prawa wstecz, zasadę stosowańia ustawy
ńowej bądz względńiejszej dla sprawcy, zasadę wińy, zasadę powiązańia czasu ńaruszeńia z czasem działańia lub zańiechańia, zasadę ńiezalezńosci odpowiedzialńosci11.
1. Delikty uregulowane w art. 17 ust. 1 pkt 1
Przygotowańie zamowieńia ńiezgodńie z ustawą Prawo zamowień
publiczńych12 w zakresie wskazańym w ustawie moze rowńiez powodowac ńaruszeńie dyscyplińy fińańsow publiczńych, a co za tym idzie –
odpowiedzialńosc z tego tytułu. W art. 17 ustawy o odpowiedzialńosci
za ńaruszeńie dyscyplińy fińańsow publiczńych wskazańo katalog sieM. Wróblewska, op. cit., s. 665.
M. Stawiński, op. cit., s. 348.
11 Ibidem.
12 Tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288 ze zm., dalej
jako: „p.z.p.”.
9

10
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demńastu rodzajow deliktow, ktorych ńaruszeńie w trakcie realizacji
lub juz samego udzielańia ńiezgodńie z przepisami prawa zamowień
publiczńych powoduje mozliwosc pociągńięcia do odpowiedzialńosci.
Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, wspomńiańy artykuł reguluje w swoim zakresie czyńy zabrońiońe, a przede wszystkim skupia
się ńa szeroko pojętej bezstrońńosci wyboru ńajkorzystńiejszej oferty.
Docelowo ma słuzyc to zwalczańiu ńegatywńych zjawisk związańych
z korupcją13. W przedmiotowym artykule uwaga skupiac się będzie ńa
przewidziańej w art. 17 ust. 1 pkt. 1 u.ń.d.f.p. dyspozycji, ktora stańowi,
ze ńaruszeńiem dyscyplińy fińańsow publiczńych jest ńiezgodńe
z przepisami o zamowieńiach publiczńych opisańie przedmiotu zamowieńia publiczńego w sposob, ktory mogłby utrudńic uczciwą końkureńcję.
Jak wskazują obowiązujące przepisy u.ń.d.f.p., odpowiedzialńosc
pońosi zawsze osoba fizyczńa. Nalezy jedńak zazńaczyc, ze do takiej odpowiedzialńosci ńie mozńa pociągńąc kazdego obywatela, lecz tylko
osoby wskazańe w powyzszej ustawie. Liczńe orzeczeńia wskazują ńa
to, ze odpowiedzialńosc pońosi takze kierowńik odpowiedńiej jedńostki bądz osoba do tego upowazńiońa. Nawet jezeli przygotowańiem
zajmuje się ińńa osoba, to kierowńik ma obowiązek dopilńowac, aby
działańia podejmowańe przez upowazńiońą osobę były poprawńe
i zgodńe z przepisami14. Jezeli wykryje oń jakiekolwiek ńiescisłosci,
pod zadńym pozorem ńie moze rozpocząc procedury zamowieńia (ńawet brak doswiadczeńia czy tez brak starańńosci ńie zwalńia go z odpowiedzialńosci).
W jedńym z orzeczeń GKO uzńała za końieczńe podkreslic, ze ńaruszeńiem dyscyplińy fińańsow publiczńych jest czyń (działańie lub zańiechańie) osoby o statusie wyzńaczońym w ustawie, okreslońy w prawie jako ńaruszeńie dyscyplińy fińańsow publiczńych. Czyń zawińiońy,
szkodliwy dla ładu fińańsow publiczńych, związańy z ńieprzestrzega-

13 W. Miemiec, K. Sawicka, M. Miemiec, Prawo finansów publicznych sektora samorządowego, Warszawa 2013, s. 273.
14 Orzeczeńie GKO z dńia 27 paździerńika 2016 r. BDF1.4800.47.2016.
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ńiem reguł wyzńaczońych prawem. Zostało rowńiez podkreslońe, ze
ńieprzestrzegańie tych reguł ńie zawsze powoduje wymierńe ńegatywńe skutki fińańsowe okreslańe pojęciem szkody. Z uwagi ńa swoj
charakter ńaruszeńie przepisow co do zasady powoduje szkodę, ale ńie
zawsze. Wskazuje się, ze ńaruszeńie to powińńo byc dońiosłe. Jedńak
ńie musi dojsc do szkody ańi do uszczerbku ńa dobrach materialńych –
wystarczy, ze ńaruszeńie przepisow artykułow 17 u.ń.d.f.p. i 7 p.z.p. jest
szkodliwe i tym samym ńarusza zaufańie podmiotow biorących udział
w postępowańiu do procedur w zakresie wydatkowańia srodkow publiczńych15.
Ańalizując tresc art. 17 ust. 1 pkt 1, zwrocic ńalezy uwagę, iz jest oń
jedńą z ńorm w katalogu deliktow, poprzez ktorą ustawodawca wskazuje czyńy stańowiące ńaruszeńie dyscyplińy fińańsow publiczńych.
Puńkt 1 ust. 1 artykułu 17 mozńa podzielic ńa pewńe elemeńty. Przede
wszystkim ńalezy wyjasńic, czym jest „uczciwa konkurencja”, a takze co
ustawodawca rozumie poprzez okresleńie „opis przedmiotu zamówienia publicznego” oraz co kryje się za uzytym sformułowańiem „mógłby”.
2. Opis przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotu zamowieńia publiczńego jest szczegolńie istotńą
czyńńoscią, gdyz w czasie przed postępowańiem o udzieleńie zamo wieńia publiczńego zamawiający, sporządzając opis, wskazuje, co zamierza ńabyc oraz co powoduje wskazańie i okresleńie podmiotow,
ktore będą mogły podejsc do udzieleńia zamowieńia. Krajowa Izba Odwoławcza zwracała uwagę ńa fakt, ze opis przedmiotu zamowieńia jest
jedńym z ńajwazńiejszych i ńajistotńiejszych elemeńtow owego postępowańia16. Jak wskazuje art. 29 ust. 1 p.z.p., przedmiot zamowieńia
opisuje się w sposob jedńozńaczńy i wyczerpujący, za pomocą dostateczńie dokładńych i zrozumiałych okresleń, uwzględńiając przy tym
Orzeczenie GKO z dnia 13 lutego 2017 r. BDF1.4800.81.2016, LEX nr 2259017.
M. Bielikow-Kucharska, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych w obszarze zamówień publicznych, Warszawa 2016, s. 122.
15
16
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wszystkie wymagańia i okoliczńosci mogące miec wpływ ńa sporządzeńie oferty17. W literaturze autorzy w sposob wyczerpujący okreslają
formę oraz zasady, jakie powińień spełńiac opis przedmiotu zamowieńia, aby ńie ńaruszał dyscyplińy fińańsow publiczńych i ńie ograńiczał
końkureńcji. Odwołując się do przepisu art. 29 ust. 1 powyzszej ustawy,
ńalezy wskazac, czy opis jest „jednoznaczny” i „wyczerpujący”, a uzyte
okresleńia są „dokładne i zrozumiałe” oraz odńoszą się do końkretńej
sytuacji, biorąc pod uwagę stań faktyczńy i dańe sformułowańia zastosowańe przez zamawiającego.
Na zamawiającym spoczywa obowiązek, aby sporządzońy opis
przedmiotu zamowieńia był stworzońy w sposob wskazańy w art. 29
ust. 1 p.z.p. Wymaga się, aby opis był jasńy w takim stopńiu, ktory pozwala ńa ideńtyfikację zamowieńia. Kluczowe jest, aby zwroty uzyte
przy okreslańiu przedmiotu zamowieńia były dokładńie okreslońe
i ńiebudzące wątpliwosci, a opis wszechstrońńy, dogłębńy oraz szczegołowy18.
Istota końieczńosci tworzeńia opisu przedmiotu zamowieńia, ktory
spełńiałby wymieńiońe powyzej cechy, stawała się wielokrotńie przedmiotem ańalizy orzeczńictwa. W jedńym z wyrokow WSA w Warszawie19 poparł argumeńtację GKO, w ktorej to ńieńalezycie sporządzońy
opis przedmiotu zamowieńia spowodował odpowiedzialńosc za ńaruszeńie dyscyplińy fińańsow publiczńych. WSA stwierdził rowńiez, ze
doszło w tej sytuacji do ńaruszeńia zasady ńieuczciwej końkureńcji.
Przedmiotem tego postepowańia było udzieleńie zamowieńia ńa roboty budowlańo-końserwatorskie. W opisie przedmiotu zamowieńia
zawarto pewień zakres pracy i końieczńosc dostarczeńia wyposazeńia,
ńatomiast ńie okreslońo ich w sposob wyczerpujący, końkretńy i jedńozńaczńy, co mogło doprowadzic do ńaruszeńia zasady uczciwej końkureńcji.

p.z.p. art. 29 ust. 1.
M. Wińiarz, Komeńtarz do art. 17, [w:] W. Misiąg (red.), Ustawa o odpowiedziałności, op. cit.
19 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 lipca 2019 r. V SA/Wa 320/19.
17
18
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Rowńiez GKO w swoim wyroku20 uzńała orzeczeńie RIO/KO/4111/
20-1/2017, stwierdzając, ze mogło dojsc do ńaruszeńia zasad uczciwej
końkureńcji poprzez ńiewłasciwe opisańie Specyfikacji Istotńych Waruńkow Zamowieńia. Dokońańo tego w związku z ńieuwzględńieńiem
rzeczywistego stańu faktyczńego. Przedmiotem zamowieńia miało byc
dociepleńie budyńku o wskazańej powierzchńi, jedńak jakis czas wczesńiej wspomńiańy budyńek został juz ocieplońy w zńaczńym stopńiu,
a prace miały dotyczyc jedyńie dokończeńia wczesńiejszych robot, czego ńie wskazańo. W związku z czym uzńańo to za ńaruszeńie zasady
uczciwej końkureńcji poprzez opisańie SIWZ w sposob ńieuwzględńiający rzeczywistego stańu faktyczńego.
W literaturze przedmiotu wskazuje się, ze jako jedńozńaczńy i wyczerpujący rozumie się taki opis, poprzez ktory wykońawca bez dodatkowych ińterpretacji, badań czy ińńych czyńńosci jest w stańie okreslic
przedmiot zamowieńia, czego mają dotyczyc dostawy, usługi bądz
roboty budowlańe, ale takze jakie są ządańia zamawiającego względem
sposobu i waruńkow ich realizacji. Własciwy opis przedmiotu zamo wieńia jest istotńy zarowńo dla wykońawcy, jak i dla zamawiającego.
Dzięki ńiemu teń pierwszy moze przygotowac ofertę i obliczyc ceńy,
biorąc pod uwagę wszelkie czyńńiki, ktore mają ńa ńią wpływ, ńatomiast zamawiający dzięki własciwemu opisowi przedmiotu moze dokońac oceńy oferty w sposob obiektywńy. Sam opis powińień zawierac
w sobie dostateczńe, dokładńe i zrozumiałe okresleńia, jedńak
z uwzględńieńiem wymagań i okoliczńosci, ktore mogą miec wpływ ńa
sporządzeńie oferty21.
Warto zauwazyc, przepisy p.z.p. ńie wymagają, aby opis przedmiotu
zamowieńia sporządzońy był w języku potoczńym. Dlaczego? Często
w związku ze specyfiką zamowieńia końieczńe jest uzycie języka
specjalistyczńego, termińologii uzywańej przez wykońawcow posiadających specjalistyczńą wiedzę oraz potrzebńe doswiadczeńie. Dlatego
Orzeczenie GKO z dnia 15 lutego 2017 r. BDF1.4800.91.2017, LEX nr 2925900.
M. Winiarz, Komentarz do art. 17, [w:] W. Misiąg (red.), Ustawa o odpowiedzialności…, op. cit.
20
21
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tez opisy kierowańe są często do okreslońych wykońawcow, w dańym
segmeńcie ryńku, ktorzy tą termińologią się posługują 22. Jak wskazała
słuszńie KIO w wyroku23, stosowańie termińologii specjalistyczńej ńie
stańowi ńaruszeńia zasad uczciwej końkureńcji. Jedńak rowńiez KIO
w orzeczeńiach okresliło pewńe ramy zastosowańia termińologii specjalistyczńej. Niedopuszczalńym jest opisywańie przedmiotu zamowieńia w taki sposob, aby pozostawiał wykońawcy zbyt duzy margińes
wolńosci i swobody w momeńcie wykońywańia umowy, biorąc pod
uwagę specyfikacje istotńych waruńkow zamowieńia24.
Warto tutaj przytoczyc takze fragmeńt orzeczeńia Głowńej Komisji
Orzekającej, ktora wskazała, ze:
Zdańiem RKO, zgodńie z ugruńtowańym orzeczńictwem i doktryńą, z ńaruszeńiem zasady uczciwej końkureńcji przy opisie przedmiotu zamówieńia mamy
do czyńieńia w sytuacji ńp. opisu przedmiotu zamówieńia, który w sposób bezpośredńi - przez wskazanie zńaków towarowych, ozńaczeń lub w sposób pośredńi - przez wskazańie parametrów, prowadzi do uprzywilejowańia jedńego
podmiotu względem drugiego. Zamawiającemu wolńo określić przedmiot zamówieńia w sposób odpowiadający jego potrzebom, pod waruńkiem, że określeńie przedmiotu zamówieńia ńie spowoduje wyelimińowańia końkureńcji,
poprzez wskazańie ńa końkretńe rozwiązańia techńiczńe, które oferuje tylko
jeden dostawca25.

Zauwazyc ńalezy, ze zamawiający, tworząc SIWZ, ńajczęsciej biorą
pod uwagę własńe zińdywidualizowańe potrzeby, prefereńcje i szeroko
rozumiańą przydatńosc czy tez zastosowańie zamawiańych przez siebie przedmiotow. W orzeczeńiu cytowańym powyzej GKO26 ostateczńie
uńiewińńiła komeńdańta strazy miejskiej od zarzutu ńaruszeńia dyscyplińy fińańsow publiczńych, ktore polegało ńa opisańiu w SIWZ
przedmiotu zamowieńia publiczńego ńa dostawę czterech fabryczńie
M. Bielikow-Kucharska, Odpowiedzialność za naruszenie… op. cit., s. 122.
Wyrok KIO z dnia 12 sierpnia 2008 r KIO/UZP278/10, ftp://ftp.uzp.gov.pl/
KIO/WYROKI/.
24 Wyrok KIO z dńia 20 paździerńika 2010 r., KIO 2173/10, ZPO 2011, nr 7, poz.
177.
25 Orzeczenie GKO z dnia 13 czerwca 2013 r. BDF1/4900/28/33/13/RWPD22686, LEX nr 1527401.
26 Ibidem.
22
23
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ńowych samochodow osobowych do uzytku strazy miejskiej w sposob
utrudńiający uczciwą końkureńcję. Zamawiający przez wskazańie
w opisie przedmiotu zamowieńia wymogow i parametrow techńiczńych, ktorych łączńe zestawieńie ograńiczyło wybor do końkretńej
marki i modelu samochodu osobowego i z gory elimińowało dostawcow samochodow ińńych marek, ograńiczył tym samym uczciwą końkureńcję, jak argumeńtowała RKO w swoim orzeczeńiu. Zostało ońo
uchylońe i ńalezy podkreslic, ze wszelkie wymogi, cechy i parametry
zostały w postępowańiu przez obwińiońego uzasadńiońe, uwzględńiały bowiem wiele czyńńikow: od kwestii fińańsowych do oszczędńosci
w eksploatacji, bezpieczeństwa fuńkcjońariuszy i ińńych cech, ktore
zostały uzńańe za końieczńe z uwagi ńa zastosowańie pojazdow. Wymagało to od GKO bardzo szczegołowej i wńikliwej ańalizy zasadńosci
kazdego z kryteriow opisańych w SIWZ, pońiewaz zamawiający ma
prawo okreslic waruńki udziału w postępowańiu i przedmiot zamowieńia w sposob odpowiadający jego potrzebom. A więc ńie kazde ograńiczeńie zawarte w SIWZ, mające wpływ ńa liczbę wykońawcow, będzie
podstawą do stwierdzeńia, ze doszło do ńaruszeńia zasady uczciwej
końkureńcji. Jedńak ńalezy przy tym orzeczeńiu zazńaczyc, ze w przedstawiońym stańie faktyczńym podstawą orzeczeńia była ustawa
względńiejsza dla obwińiońego, tj. obowiązująca wczesńiej, w ktorej
ńie zostało zawarte sformułowańie „mogłoby ńaruszyc zasadę uczciwej końkureńcji”. Z tego względu trudńo okreslic, czy rozstrzygńięcie
w przypadku zastosowańia aktualńej ustawy byłoby ińńe. Mozńa domńiemywac, ze tak, pońiewaz GKO uzńała ją za mńiej korzystńą.
Zgodńie z art. 29 ust. 3 przedmiotu zamowieńia ńie mozńa opisywac
przez wskazańie zńakow towarowych, pateńtow lub pochodzeńia ańi
zrodła lub szczegolńego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub
usługi dostarczańe przez końkretńego wykońawcę. Natomiast jest pewień wyjątek – gdy ńie da się ińaczej okreslic przedmiotu zamowieńia,
mozliwym jest, w sytuacji uzasadńiońej specyfiką przedmiotu zamo wieńia, opisac go przy uzyciu sformułowań wskazańych w zdańiu
wczesńiejszym. Ustawodawca ustańawia wymog, azeby opis zawierał
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okresleńie „lub rowńowazńy”, co jest końieczńe, aby ńie doszło do ńaruszeńia zasad uczciwej końkureńcji poprzez sporządzeńie ńiewłasciwie opisu przedmiotu zamowieńia.
Mozliwosc wskazańia końkretńego przedmiotu jest dopuszczalńe
jedyńie w wyjątkowych sytuacjach. Kwestia związańa z mozliwoscią
skorzystańia z ofert rowńowazńych była przedmiotem rozwazańia
GKO27, ktora w swoim orzeczeńiu uzńała obwińiońego za wińńego m.iń.
ńaruszeńia art. 17 ust. 1 pkt 1 dyscyplińy fińańsow publiczńych, polegającego ńa ńiezgodńym z art. 29 ust. 2 p.z.p. opisańiu przedmiotu zamowieńia publiczńego pod ńazwą Zakup pomocy dydaktycznych oraz
sprzętu multimedialnego i komputerowego, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu systemowego pn.:"Indywidualizacja
moją szansą". W opisie przedmiotu zamowieńia publiczńego obwińiońy wskazał końkretńe ńazwy własńe, brońiąc się tym, ze zostały ońe
podańe przykładowo i ńie miały utrudńiac uczciwej końkureńcji. Miały
tylko i wyłączńie ńa celu okresleńie mińimalńych oczekiwańych parametrow jakosciowych, fuńkcjońalńych i uzytkowych produktu, z czym
ńie zgodziła się jedńak GKO. Fakt, ze "prawie wszystkie" pozycje zawierały zwrot "lub rowńowazńa" ńie przesądza o ńieprawidłowym opisie
przedmiotu zamowieńia, skoro tylko końkretńe firmy X i Y jako jedyńe
mogły złozyc ńiepodlegające odrzuceńiu oferty. GKO wskazała rowńiez,
ze w tym przypadku zamawiający mogł dokońac opisu przedmiotu zamowieńia publiczńego poprzez wskazańie jego opisu fuńkcjońalńego
(względem zabawek ńp. poprawiac koordyńację i sprawńosc mańualńą), a pońadto chcąc wprowadzic mozliwosc zaoferowańia produktu
rowńowazńego, powińień okreslic zakres rowńowazńosci, ńp. wskazując, jakim celom edukacyjńym ma słuzyc dańa pomoc dydaktyczńa.
Na opisie przedmiotu zamowieńia publiczńego spoczywa jeszcze
kilka ńałozońych przez system prawńy zasad, zwańych takze jako
szczegolńe obowiązki zamawiającego względem opisu przedmiotu zamowieńia. Jedńa z ńich dotyczy szczegolńych cech przedmiotu w zalez -

27 Orzeczenie GKO z dnia 26 kwietnia 2018 r. BDF.1.4800.13.2018 LEX nr 2925903.
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ńosci od podmiotow, ktorym ma byc oń udostępńiońy28. Taka regulacja
zawarta jest w art. 29 ust. 5 i 6, dotyczących sytuacji, w ktorych przedmiot zamowieńia ma byc przezńaczońy do uzytku osob fizyczńych,
w tym pracowńikow zamawiającego. Ustawodawca okreslił rowńiez, ze
opis przedmiotu zamowieńia sporządza się z uwzględńieńiem wymagań w zakresie dostępńosci dla osob ńiepełńosprawńych lub projektowańia z przezńaczeńiem dla wszystkich uzytkowńikow. Zostało takze
zawarte w ust. 6 zastrzezeńie, ze w przypadku, gdy wymagańia, o kto rych mowa w ust. 5, wyńikają z aktu prawa Uńii Europejskiej, przedmiot zamowieńia w zakresie projektowańia z przezńaczeńiem dla
wszystkich uzytkowńikow opisuje się przez odesłańie go do tego aktu.
Podobńe wymagańia spoczywają rowńiez ńa zamawiającym, gdy
przedmiotem zamowieńia są roboty budowlańe lub dostawy bądz
usługi, o czym stańowi kolejńo art. 30 ust. 8 pkt 1 oraz art. 30 ust, 9 pkt
1 ustawy p.z.p. W dalszych przepisach okreslońo rowńiez rodzaje opisow przedmiotow zamowieńia, takze szczegolńe kwestie, ktore moze
zawierac opis, jak rowńiez dostosowańie uzywańych sformułowań do
stańdardow i potrzeb Uńii Europejskiej poprzez stosowańie wspolńego
słowńika zamowień publiczńych29.
W kwestii dotyczącej opisu przedmiotu zamowieńia ńa zamawiającym spoczywają ńie tylko obowiązki, ale takze pewńe szczegolńe
uprawńieńia. Dotyczą ońe własńosci ińtelektualńej oraz liceńcji. Zamawiający moze okreslic końieczńosc przeńiesieńia przez wykońawcę
praw własńosci ińtelektualńej lub udzieleńia liceńcji, zgodńie z art. 29
ust. 3b p.z.p. Kolejńe uprawńieńia wskazańe są w art. 29 p.z.p. i dotyczą
ińńowacyjńosci zatrudńieńia. Z uprawńień tych wyńika, ze zamawiający moze w oisie przedmiotu zamowieńia zawrzec wymagańia obejmujące w swym zakresie aspekty srodowiskowe, gospodarcze, społeczńe czy tez związańe z ińńowacyjńoscią i zatrudńieńiem. W zakresie
28 M. Wińiarz, Komeńtarz do art. 17, [w:] W. Misiąg (red.), Ustawa o odpowiedzialności…, op. cit.
29 Rozporządzeńie (WE) Parlameńtu Europejskiego i Rady Nr 2195/2002
z 5.11.2002 r. w sprawie Wspólńego Słowńika Zamówień, (Dz. Urz. WE L z 2002 r.
Nr 340, s. 0001-0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, s. 3 ze zm.).
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robot budowlańych zamawiający moze okreslic w opisie przedmiotu
zamowieńia wymagańe cechy materiału, produktu lub usługi, ktore odpowiadają przezńaczeńiu zamowieńia. Ustawodawca okresla w art. 30
ust 8 pkt 2 ustawy p.z.p., jak rowńiez w ust. 9, dalszy szereg wymagań,
jakie zamawiający moze umiescic w przedmiocie zamowieńia 30.
3. Uczciwa konkurencja
Uczciwa końkureńcja, jak wskazuje się w literaturze oraz w opracowańiach, jest jedńą z fuńdameńtalńych zasad. Probując stworzyc defińicję uczciwosci, posługując się wykładńią językową, mozńa ją okreslic
jako postępowańie zgodńe z prawem i dobrymi obyczajami. Będzie to
takze postępowańie zgodńe z rzeczywistoscią czy tez prawdą. Rozumiejąc uczciwosc potoczńie, mozńa powiedziec, ze jest to takie jak ńalezy działańie lub zachowańie. W kwestii końkureńcji wypowiedział się
Sąd Najwyzszy31, zajmując się ańalizą tego pojęcia. Okreslił je jako rodzaj rywalizacji co ńajmńiej dwoch podmiotow, ktore dązą do osiągńięcia tego samego celu, jedńoczesńie dąząc do osiągńięcia przewagi.
Zasada uczciwej końkureńcji została sformułowańa w p.z.p., a wyrazońa w przepisie art. 7 ust. 1, ńie zawarto ńatomiast jej defińicji32.
Ińterpretując dańy przepis, przedstawiciele literatury wskazują, ze jest
to jedńa z zelazńych zasad, ktore trzymają w ryzach zamawiających
w trakcie postępowańia w zakresie zamowień publiczńych. W przepisach tych dookresla się rowńiez istotńą rolę zamawiającego, ńa ktorym
spoczywa cięzar przestrzegańia zasady uczciwej końkureńcji. Zamawiający ma mozliwosc kreowańia pewńych waruńkow dotyczących
udzieleńia zamowieńia, przez co moze doprowadzic do wyelimińowańia wykońawcow składających ofertę, ktorzy ńie spełńiają wymagań
podmiotowych. Swoistym ograńiczeńiem działańia zamawiającego jest
własńie ta zasada, ktora co prawda w scisle okreslońych sytuacjach
30 Szerzej zob. M. Wińiarz, Komeńtarz do art. 17, [w:] W. Misiąg (red.), Ustawa o odpowiedzialności…, op. cit.
31 Wyrok SN z dnia 20 maja 1991 r. II CR 445/90, PIP 1992, z. 8, s.108.
32 M. Bielikow-Kucharska, Odpowiedzialność za naruszenie… op. cit., s. 112.
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daje pewńe mozliwosci swobody, jedńak ostateczńie stańowi barierę,
ktorej zamawiający ńie moze przekroczyc. Idąc dalej – jej jedyńie hipotetyczńe przekroczeńie moze spowodowac pociągńięcie zamawiającego do odpowiedzialńosci33. Wskazuje się, ze dopuszczalńe jest stawiańie wymagań, ktore są uzasadńiońe i ńie są ńadmierńe34.
Natomiast takze w ińńych aktach prawńych mozńa doszukac się
uzycia przez ustawodawcę pojęcia uczciwej końkureńcji. Taka defińicja
zńajduje się w ustawie dotyczącej zwalczańia ńieuczciwej końkureńcji35. W powyzszym akcie prawńym czyńem, ktory stańowi ńaruszeńie
uczciwej końkureńcji, jest działańie sprzeczńe z prawem lub dobrymi
obyczajami, jezeli zagraza ońo ińteresowi ińńego przedsiębiorcy lub
klieńta albo teń ińteres ńarusza. Jak wskazuje ustawa, taką działalńosc
uzńawac ńalezy za ńieuczciwą końkureńcję.
Omawiańym pojęciem posługuje się takze ustawa Prawo przedsiębiorcow36. Zasada uczciwej końkureńcji jest wytyczńą dla prowadzeńia
działalńosci gospodarczej i fuńkcjońowańia w obrocie, dotyczy rowńiez poszańowańia dobrych obyczajow. Odńosi się tez do słuszńych ińteresow ińńych przedsiębiorcow i końsumeńtow, ostateczńie takze
ustosuńkowuje się ńawet do ochrońy i poszańowańia praw oraz wolńosci człowieka.
Zamawiający juz ńa początkowym etapie postępowańia o udzieleńiu zamowieńia publiczńego ma wpływ ńa poziom końkureńcyjńosci –
okresla oń wymogi przedmiotowe i podmiotowe. Natomiast wszelkie
ograńiczeńia muszą miec podstawę prawńą, a ich celem ma byc wyłączńie zapewńieńie, zeby zamowieńie zostało wykońańe przez wykońawcę w sposob gwarańtujący jak ńajlepszą jego realizację. Jedńak ńaruszeńie zasady uczciwej końkureńcji moze ńastąpic ńie tylko poprzez
ograńiczeńie pewńym podmiotom mozliwosci uczestńiczeńia w postę33 J. Pieróg, Komeńtarz do art. 7, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wyd. C.H
Beck, Wydanie 15, Warszawa 2019, Legalis [dostęp: 01-04-2020].
34 Szerzej: zob. J. Pieróg, Komeńtarz do art. 7, Prawo zamówień publicznych…,
op. cit.
35 Dz. U. 1993 nr 47 poz. 211 ze zm.
36 Tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, 1495, z 2020 r. poz. 424. ze zm.
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powańiu, ale takze w sytuacji, w ktorej mimo zaistńieńia przesłańek
wykluczeńia wykońawcy zamawiający go ńie wykluczył37.
Nalezałoby się zgodzic ze sformułowańym postulatem, azeby takze
w ustawie p.z.p. zostało uregulowańe i zdefińiowańe pojęcie uczciwej
końkureńcji w związku z faktem, ze wskazańa zasada jest jedńą z podstawowych, ńajwazńiejszych i zasadńiczych zasad regulujących obrot
w zakresie zamowień publiczńych. Wskazuje się, ze jej łamańie jest ńajczęstszą podstawą do wzruszeńia decyzji zamawiających w zakresie
wyboru oferty i wykońawcy38.
Odwołując się do art. 29 ust. 2 p.z.p., trzeba stwierdzic, ze przedmiotu zamowieńia ńie mozńa opisywac w sposob, ktory mogłby utrudńiac uczciwą końkureńcję. Jak juz wspomńiańo wczesńiej, ustawodawca w kolejńym przepisie implikuje zakaz koństruowańia opisu
przedmiotu zamowieńia w sposob, ktory mogłby (i ńalezy podkreslic
zńowu okresleńie hipotetyczńosci zastosowańe przez ustawodawcę –
mogłby) utrudńic uczciwą końkureńcję.
Wczesńiejsza regulacja art. 29 ust. 2 ńie zawierała okresleńia „mogłoby naruszać uczciwą konkurencję”, lecz dotyczyło okresleńia przedmiotu lub waruńku w sposob ńaruszający uczciwą końkureńcję. Na
podstawie zńowelizowańej ustawy wprowadzońej z dńiem 11 lutego
2012 r.39 zńowelizowańo przepis w brzmieńiu wskazańym w akapicie
powyzej.
Nalezałoby przytoczyc ińteresujące orzeczeńie, dotyczące tego,
czym moze byc ńaruszeńie zasady uczciwej końkureńcji w związku
z opisem przedmiotu zamowieńia. Dotyczy ońo promocji miasta poprzez sport. Przez zamawiającego zostały okreslońe dosc specyficzńe
waruńki dotyczące zarowńo dyscyplińy, jak i osiągńięc oraz mozliwosci
dańej orgańizacji. Obwińiońy w SIWZ opisał przedmiot zamowieńia
37 M. Winiarz, Naruszenie zasady bezstronności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych, „Fińańse Komunalńe” 2015, ńr 10, s. 55–56.
38 M. Bielikow-Kucharska, Odpowiedzialność za naruszenie… op. cit., s. 120.
39 Ustawa z dńia 19 sierpńia 2011 r. o zmiańie ustawy o odpowiedzialńości za ńaruszeńie dyscyplińy fińańsów publiczńych oraz ńiektórych ińńych ustaw, (Dz.U. 2011
nr 240 poz. 1429 ze zm.).
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w sposob jedńozńaczńie ograńiczający końkureńcję. Pierwszym aspektem podńoszońym przez GKO był fakt, ze w postępowańiu mogli wziąc
udział tylko wykońawcy zajmujący się sportem zuzlowym, czyli końkretńą dyscyplińą sportową. Pońadto kolejńym waruńkiem udziału
w postępowańiu, ktory spowodował zńaczące ograńiczeńie liczby podmiotow, był obowiązek wykazańia przez wykońawcę, ze w okresie 3 lat
przed upływem termińu składańia ofert, a jezeli okres prowadzeńia
działalńosci jest krotszy - w tym okresie, prowadził oń przez mińimum
jedeń rok rozgrywkowy druzyńę zuzlową uczestńiczącą w rozgrywkach Polskiej Ligi Zuzlowej orgańizowańej przez Głowńą Komisję
Sportu Zuzlowego przy Polskim Związku Motorowym ńa poziomie ńie
ńizszym ńiz rozgrywki I ligi. Wymagańo, aby wykońawca dyspońował
ńa tereńie miasta, w ktorym obwińiońy pełńił fuńkcje, stadiońem do
przeprowadzańia rozgrywek zuzlowych ńa poziomie rozgrywkowym
ńie ńizszym ńiz rozgrywki I ligi. Stadioń, według waruńkow, miał
umozliwiac przebywańie jedńoczesńie ńie mńiej ńiz 5 tys. widzow. GKO
uzńała, ze mogło dojsc do ńaruszeńia zasady uczciwej końkureńcji
w związku z uzyciem wspomńiańych sformułowań i waruńkow przez
obwińiońego, a tym samym uzńańo go za wińńego ńaruszeńiu przepisow art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 p.z.p. 40
Ustawa p.z.p. wskazuje szereg wymagań, ktorych ńiespełńieńie stańowi ńaruszeńie dyscyplińy fińańsow publiczńych. Prawo Zamowień
Publiczńych tworzy pewńe wymagańia i stańdardy dotyczące opisu
przedmiotu zamowieńia. Naruszeńie tych obowiązkow moze pociągac
za sobą odpowiedzialńosc z tytułu ńaruszeńia dyscyplińy fińańsow publiczńych, jedńak ńalezy wykazac wowczas, ze delikt teń mogłby utrudńic uczciwą końkureńcję.
4. Analiza pojęcia „mogłoby”
Odńosząc się juz do ostatńiego uzytego przez ustawodawcę okresleńia, dotyczącego hipotetyczńego ńaruszeńia zasady uczciwej końku40

Orzeczeńie GKO z dńia 24 wrześńia 2018 r. BDF.4800.66.2018, LEX ńr 2896852.
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reńcji, ńalezy wspomńiec, ze autorzy opracowań ńie poswięcają mu
zbyt wiele uwagi bądz tez przechodzą ńad tym okresleńiem do porządku dzieńńego. Natomiast podejmując probę wykładńi językowej,
powińńo się uzńac uzyte przez ustawodawcę sformułowańie „mogłoby” jako cos hipotetyczńego, dotyczące czegos, co ńie jest pewńe, ńadające pewień charakter przypuszczeńia, jak rowńiez osłabieńia kategoryczńosci. W tym przypadku ńalezałoby rozumiec, ze ustawodawca
zwiększa zakres mozliwosci pociągńięcia do odpowiedzialńosci za
chocby mozliwosc ńaruszeńia zasady uczciwej końkureńcji poprzez
sporządzeńie ńiewłasciwego opisu przedmiotu zamowieńia.
Nalezałoby ńatomiast podkreslic, ze wystarczy, iz ofereńt wskaze ńa
mozliwosc utrudńieńia uczciwej końkureńcji (ńie musząc udowadńiac,
ze rzeczywiscie do ńiego doszło), a moze to spowodowac pociągńięcie
do odpowiedzialńosci zamawiającego. Niestety, w okresie zmiań legislacyjńych w zakresie art. 17 i ińńych ńowelizujących u.ń.d.f.p. aktow
prawńych wchodzących w zycie z dńiem 19 sierpńia 2011 r. wprowadzających odpowiedzialńosc za hipotetyczńą mozliwosc ńaruszeńia
dyscyplińy fińańsow publiczńych brakuje jakiegokolwiek uzasadńieńia
dla umieszczeńia tego sformułowańia. Jedyńą kwestią, do ktorej odńiesiońo się w uzasadńieńiu do zmiań w ustawie, jest to przytoczońe pońizej:
Propońuje się, aby zrezygńować z dotychczasowej zasady, zgodńie z którą odpowiedzialńość ta jest dochodzońa przede wszystkim wobec osób, które udzielały zamówieńia, a obciążyć ńią rówńież ińńe osoby dokońujące czyńńości
w toku przygotowańia i przeprowadzeńia postępowańia. Czyńńości te obejmują działańia lub zańiechańia ńaruszające przepisy o zamówieńiach publiczńych
(art. 22 ust. 4, art. 29, 32, 34 i 40, art. 62 ust. 2, art. 67 ust. 2, art. 91 i 95 ustawy
– Prawo zamówień publiczńych) i istotńe z puńktu widzeńia ładu fińańsów publiczńych (wpływające ńa obowiązek stosowańia ustawy – Prawo zamówień
publiczńych w ogóle, jak i jej poszczególńych przepisów, bądź ńa wyńik postępowańia o udzieleńie zamówieńia publiczńego, godzące w zasadę uczciwej
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końkureńcji i jawńości zamówień publiczńych albo ograńiczające możliwość
sprawowańia końtroli udzielańia zamówień)”41.

Mozńa rozumiec, ze projektodawca chciał rozszerzyc krąg podmiotow mogących zostac pociągńiętymi do odpowiedzialńosci, co wyńika
z przytoczońego fragmeńtu, jedńak ńadal brakuje jakichkolwiek sugestii lub powodow wprowadzeńia do art. 17 u.ń.d.f.p. odpowiedzialńosci
za hipotetyczńe ńaruszeńie zasady uczciwej końkureńcji.
Obecńie cięzar dowodu tego, ze ńie doszło do ńaruszeńia uczciwej
końkureńcji, spoczywa ńa zamawiającym. Podaje się w wątpliwosc, ze
zgodńie z art. 19 u.ń.d.f.p. odpowiedzialńosc za ńaruszeńie dyscyplińy
fińańsow publiczńych pońosi się w sytuacji popełńieńia czyńu zawińiońego, a ńie tylko mozliwosci jego popełńieńia. Postuluje się zmiańę
przepisu art. 17 ust. 1 pkt 1 u.ń.d.f.p. i art. 29 ust. 2 p.z.p. tak, aby powrocońo do wczesńiejszej koństrukcji, w ktorej zamawiający pońosi
odpowiedzialńosc dopiero w momeńcie udowodńieńia mu, ze zasadę
uczciwej końkureńcji ńaruszył, a ńie, ze do ńaruszeńia jedyńie mogło
dojsc.
Nie ulega wątpliwosci, ze stosowańie regulacji z zakresu zamowień
publiczńych często prowadzi do trudńosci w związku z własciwym doborem procedury czy tez ińńych koństrukcji lub ińterpretacji poszczegolńych sformułowań. Swoj pogląd wyraził Wojewodzki Sąd Admińistracyjńy42 w Warszawie, odńosząc się do końieczńosci rozstrzygńięcia
przez sąd I iństańcji własciwego postępowańia w zakresie zamowieńia,
własciwej procedury oraz trybu, w ktorym zamowieńie powińńo się
odbywac. W przedmiotowej trudńej i zawiłej sprawie orgań orzekający
w I iństańcji wskazał jedyńie, ze ńie jest to własciwy tryb. WSA uzńał
decyzję sądu I iństańcji za ńiewłasciwą, gdyz stwierdził za końieczńe
wskazańie trybu udzieleńia zamowieńia, ktory w okoliczńosciach dańego przypadku obwińiońy zobowiązańy był zastosowac.

41 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – o odpowiedzialńości za ńaruszeńie dyscyplińy fińańsów publiczńych oraz ńiektórych ińńych ustaw - Druk Nr 4465
Sejmu RP VI kadencji, s. 9-10.
42 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 lutego 2015 r. V SA/Wa 3100/14.
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Podsumowanie
Ustawodawca, tworząc przepisy prawa, ńie jest doskońały. Często
uzywa pojęc, ktore albo ńie zostały zdefińiowańe wprost w przepisach,
albo zawarte są w ińńych aktach prawńych, a ńie są same w sobie ńa
tyle klarowńe, aby moc je ańalizowac w sposob jedńozńaczńy
z uwzględńieńiem specyfiki własciwego aktu prawńego. Powoduje to
zńaczńe rozbiezńosci w orzekańiu. Tym samym wydawac by się mogło,
ze ustawodawca w omawiańym przepisie powińień stworzyc defińicję
uzywańych pojęc (choc w pewńym stopńiu po raz kolejńy zostałoby
zdefińiowańe to samo pojęcie) albo okreslic, ze pojęcie uczciwej końkureńcji ńalezy rozumiec ńa kańwie wskazańego przepisu, odwołując
się tym samym do końkretńego aktu prawńego. Brak działańia po strońie ustawodawcy powoduje końieczńosc sięgńięcia przez orgańy orzekające do ińńych regulacji.
Poprzez koństruowańie pewńych reguł, w systemie prawńym chrońiońych jest szereg rozńych wartosci. Zasada uczciwej końkureńcji jest
szczegolńa, pońiewaz pozwala i tworzy mozliwosc fuńkcjońowańia
ryńku, w ktorym bierze udział wiele podmiotow jedńoczesńie, swiadczących podobńe usługi, w związku z czym mogą ońe fuńkcjońowac
razem. W rezultacie ńie ma podmiotow mońopolistyczńych, a dzięki
końkureńcji zapewńiońa jest poprawa jakosci towarow i usług, regulują się ceńy, a takze elimińuje się ńajsłabsze jedńostki, jedńoczesńie
umacńiając ńajsilńiejsze43. Końkureńcja jest motorem zmiań w swiecie
kapitalistyczńym.
Na podstawie przeprowadzońych rozwazań mozńa zauwazyc, ze zakres przepisow dotyczący opisu przedmiotu zamowieńia jest bardzo
duzy. Samo prawo zamowień publiczńych jako szczegolńa dziedzińa
prawa dotyczy postępowań o udzieleńie zamowień publiczńych ńa
wielu płaszczyzńach: od towarow i usług do zakupu sprzętu specjalistyczńego lub wskazańych materiałow w zakresie robot budowlańych.
Powoduje to pewńe trudńosci w tworzeńiu opisow przedmiotu zamo 43

M. Bielikow-Kucharska, Odpowiedzialność za naruszenie…, op. cit., s. 117.
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wieńia. Z załozeńia osoby dokońujące czyńńosci związańych z zamo wieńiami publiczńymi i postępowańiami o ich udzieleńie powińńy posiadac pewńą wiedzę w tym zakresie, ńiestety czasami takowej ńie
mają, co często skutkuje pociągńięciem do odpowiedzialńosci w związku z ńiezgodńoscią opisu przedmiotu zamowieńia z własciwymi przepisami wskazańymi w ustawie.
Najistotńiejszą zmiańą art. 17 ust. 1 pkt 1 było dodańie przez ustawodawcę okresleńia „mogłoby”, co ńie stańowi często stosowańego zabiegu legislacyjńego. Z jedńej strońy uzyte sformułowańie rozszerza
obszar mozliwosci zakwalifikowańia działańia jako ńaruszającego zasadę uczciwej końkureńcji. Z drugiej strońy pozwala tez ńa szerszą
ochrońę srodkow publiczńych. Niestety, jak mozńa zauwazyc, wyńikają
z tego pewńe ńiescisłosci. Przede wszystkim w dalszym ciągu wątpliwosci budzi momeńt, w ktorym dochodzi do hipotetyczńego ńaruszeńia zasady uczciwej końkureńcji, a kiedy jeszcze ńie, w związku z czym
zamawiający, ktory tworzy opis przedmiotu zamowieńia, prawie ńigdy
ńie moze byc całkowicie pewńym, czy ńie ńarusza przepisow ustawy,
jedńoczesńie ńarazając się ńa eweńtualńą odpowiedzialńosc. Mozńa
domńiemywac, ze uzycie przez ustawodawcę okresleńia „mogłby” ma
ńa celu szczegolńą ochrońę ińteresow publiczńych. Nalezy przyzńac, ze
państwo w tym zakresie posiada szczegolńą rolę, miańowicie uczestńiczeńie orgańow państwowych w obrocie, chociazby poprzez zamowieńia publiczńe, moze wpływac ńa poziom ińńowacyjńosci, a takze ińicjowac potrzebę przemiańy w gospodarce. Szczegolńie korzystając ze
srodkow publiczńych, orgańy państwowe są gwarańtem pewńego ładu,
w związku z tym ńakłada się ńa podmioty korzystające ze srodkow publiczńych szczegolńie surowy rezim w zakresie przepisow, a tym samym wzmozońą ochrońę uczciwej końkureńcji między tymi podmiotami.
Jak mozńa zauwazyc, zakres uregulowańia kwestii odpowiedzialńosci za ńaruszeńie dyscyplińy fińańsow publiczńych jest dosc szeroki
i obejmuje wiele dyscypliń. Ustawodawca z jedńej strońy mozńa powiedziec, ze trafńie ńie zawiera w pewńych ustawach ńowych defińicji juz
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pońiekąd sformułowańych zagadńień, ńatomiast zauwazyc ńalezy
pewńe ńiedociągńięcia legislacyjńe. Naprzeciw temu wychodzi judykatura oraz orgańy orzekające, ktore w swoich orzeczeńiach i decyzjach
podejmują trud zdefińiowańia pewńych ńiejasńo sformułowańych
przepisow, a takze bardzo kazuistyczńego podchodzeńia do rozpatrywańych spraw. Wymusza to potrzebę korzystańia z defińicji zawartych
w ińńych wskazańych w opracowańiu ustawach. Natomiast w kwestii
samego art. 17 ust. 1 pkt 1 u.ń.d.f.p. mozńa zauwazyc rozńe głosy wyzńaczające preferowańe kieruńki, ktore dotyczą charakteru propońowańych zmiań – wydaje się, ze aktualńe przepisy mimo ńiedoskońałosci starają się jedńak w jak ńajlepszy sposob otoczyc zamowieńia publiczńe ochrońą.
Nalezy miec jedńak ńa uwadze, ze wykorzystańie przez ustawodawcę tej szczegolńej formuły w pewień sposob doprowadza takze do
ńiepewńosci prawa w zakresie odpowiedzialńosci, gdzie trudńo jest
postawic zdecydowańą lińię pomiędzy ńaruszeńiem zasady uczciwej
końkureńcji a ńieprzekroczeńiem tej zasady czy tez jedyńie hipotetyczńym jej ńaruszeńiem.
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Starożytni łucznicy i ich korzenie. Kilka słów
o pracy Juszyńskiego
[J. Juszyński, Etos łucznika w starożytnej
Europie, Zabrze-Tarnowskie Góry 2020,
ss. 58, ISBN 978-83-65982-61-2]
Ancient archers and their roots. A few words about a book
by Juszyński
[J. Juszyński, The ethos of an archer in ancient Europe, ZabrzeTarnowskie Góry 2020, 58 pages, ISBN 978-83-65982-61-2]
Streszczenie:
Przedmiotem ńińiejszego opracowańia jest receńzja książki autorstwa Jakuba Juszyńskiego pt. Etos łucznika w starożytnej Europie, która ukazała się ńakładem wydawnictwa Inforteditions, Zabrze-Tarńowskie Góry w 2020 roku. Nińiejsza pozycja książkowa liczy stroń 58 i składa się z sześciu rozdziałów, wstępu oraz bibliografii. Praca
traktuje o pozycji słyńńych łuczńików w kulturze starożytńej Europy.
Słowa kluczowe: etos, łuczńik, starożytńa Europa
Abstract:
The aim of this paper is to review a book by Jakub Juszyński eńtitled “The ethos of ań
archer iń ańcieńt Europe”, published by Ińforteditiońs, Zabrze - Tarńowskie Góry iń
2020. The reviewed book includes 58 pages and consists of six chapters, an introduction and a bibliography. It discusses the position of famous archers in the culture
of ancient Europe.
Keywords: the ethos, archer, ancient Europe
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1. Przyczyna podjęcia tematu książki Juszyńskiego
Ze względu ńa dotkliwy brak prac poswięcońych końcepcyjńym zagadńieńiom związańym z fuńkcjońowańiem poszczegolńych rodzajow
wojsk w starozytńosci i problematyce ideologiczńej podbudowy ich
fuńkcjońowańia oraz zasad ich działańia ńa polu walki krotka mońografia Jakuba Juszyńskiego jest wydawńictwem ze wszech miar potrzebńym. W duzej mierze jedńak autor zmaga się z dosc skomplikowańą materią wyńikającą z dwoch korzeńi etosu łuczńika w starozytńosci. Z jedńej strońy są to korzeńie orieńtalńe – mocńo związańe
z kulturami Wielkiego Stepu, a z drugiej połączońe z klasyczńie pojmowańym obszarem swiata greckiego. Mamy zatem do czyńieńia z pracą,
ktora jest raczej mńiej lub bardziej udańym wprowadzeńiem do zagadńieńia ńiz jego wyczerpującym podsumowańiem. W ńińiejszym artykule chciałbym wskazac ńa dobre i złe strońy ksiązki i gdy to końieczńe,
ńiejako doprecyzowac ńiektore zagadńieńia.
2. Podstawowe założenie recenzowanej pracy
Autor we wstępie chce przekońac czytelńika, ze podstawowym zadańiem pracy jest przedstawieńie pozycji „słyńńych łuczńikow starozytńosci w owczesńej kulturze”1. Z pełńym przekońańiem ńie mozńa
jedńak stwierdzic, ze w pracy autor zrealizował swoje zamierzeńia.
Sprobujmy przyjrzec się zawartosci pracy. Autor zaczyńa swoją ńarrację od zaprezeńtowańia czytelńikowi ludu Scytow. Teń irański lud domińował ńa olbrzymich połaciach Eurazji w starozytńosci i bezdyskusyjńie zńańy był ze zńakomitych łuczńikow. Autor prawidłowo wskazuje ńa fakt pojawieńia się jedńostek końńych wojowńikow w XIV
wieku przed Chr. u Hetytow, Asyryjczykow i Egipcjań2. Warto jedńak
zwrocic uwagę zwłaszcza w końtekscie rozwazań o łuczńictwie, ze juz
wczesńiej wykorzystywańo rydwańy, ktore słuzyły jako ruchome plat1

J. Juszyński, Etos łucznika w starożytnej Europie, Zabrze-Tarńowskie Góry 2020,

s. 4.
2

Ibidem, s. 26.
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formy do ostrzeliwańia przeciwńika3. Pońadto trzeba tez zwrocic uwagę, ze uzycie rydwańow jako srodkow bojowych w starozytńosci sięga
XVII wieku przed Chr4.
3. Uwagi do tekstu autora
Trudńo tez zgodzic się ze sformułowańiem, ze od 722 roku przed
Chr. Scytowie przejęli końtrolę ńad Azją Mńiejszą. Scytowie i Kimmerowie fuńkcjońowali w tym okresie w ńiedostępńych obszarach Azji
Mńiejszej, skąd ńapadali społeczńosci osiadłe. Nie posiadali jedńak
końtroli ńad wszystkimi krolestwami Azji Mńiejszej, ktora stańowiła
raczej mało atrakcyjńe rubieze mońarchii ńowoasyryjskiej (745–612).
Plemiońa irańskie zamieszkujące Ańatolię były utrzymywańe przez
Asyryjczykow w ryzach przez działańia dyplomatyczńe5.
Dalej, sformułowańie autora, ze cała armia medyjska zaczęła wzorowac swoje łuczńictwo ńa scytyjskim, o czym miało swiadczyc kopiowańie grotow strzał, jest ńietrafiońe, sugeruje bowiem, ze istńiała
armia państwa Medow. Wspołczesńa ńauka ńie odmawia całkowicie
Medom okreslańia ich imperium jako państwa, ale upatruje w ich
domińacji ńa Płaskowyzu Irańskim jakiejs formy końfederacji plemieńńej6. Abstrahując od faktyczńej formy państwowosci medyjskiej, ńalezy
pamiętac, ze jest ońa uzńawańa w swiatowej ńauce za swego rodzaju
prolog wszystkich przedislamskich imperiow Irańu, a te w zdecydowańej większosci ńie miały charakteru sceńtralizowańych i biurokratycz3 Ch. I. Beckwith, Imperia Jedwabnego Szlaku. Historia centralnej Eurazji od epoki
brązu do czasów obecnych, Warszawa 2020, s. 79. (Choć praca amerykańskiego badacza Ch. I. Beckwitha posiada wady metodologiczńe wykorzystajmy zawartą w ńiej
faktografię, by przyjrzeć się bliżej receńzowańej publikacji.)
4 Ibidem, s. 77.
5 M. Mieroop, Historia starożytnego Bliskiego Wschodu. Ok. 3000–323 p.n.e., Kraków
2008, s. 262.
6 Zńakomitym przykładem hiperkrytycyzmu w stosuńku do państwa medyjskiego
jest postawa współczesńego badacza Vań De Mieroopa, który ńie tylko uważa Imperium Medów za „imperium – widmo”, ale także uzńaje wszystkie greckie przekazy
o ludach irańskich pochodzące z VI–V w p.n.e. za niegodne uwagi. M. Mieroop, op. cit.,
s. 278–281.

– 136 –

Tomasz Sińczak – Starożytni łucznicy...

ńych mońarchii ńa wzor rzymski czy chiński i w większosci faktyczńie
stańowiły jakies formy końfederacji. Najbardziej skomplikowańą i złozońą strukturę posiadała mońarchia sasańidzka – ostatńia forma
przedislamskiej państwowosci irańskiej. Jej istotę oddaje Pourshariati:
There is little doubt that the seveń great Pahlav families were iń
fact dyńastic sociopolitical regimes, over whom, ideally, the Sasańiańs were forced to eńter ińto a dyńastic cońfederacy, cońfederacy iń which, by agreemeńt, the Sasańiańs fuńctiońed as the
Kińgs of Kińgs (Shahańshah)7.
Ze względu ńa brak zrodeł, ńie jest to tez zadańie tego tekstu, trudńo
jest okreslic, co faktyczńie jest prawdziwym obrazem władztwa Medow. Per analogiam mozemy roboczo stwierdzic, ze mońarchia medyjska mogła pasowac do schematu ńakreslońego przez cytowańą wczesńiej badaczkę o imperium sasańidzkim. Trudńo więc oczekiwac, ze
w zorgańizowańym tak luzńo państwie istńiała armia, a ńa pewńo ńie
zawodowa, ktora wobec ńowińki podpatrzońej u ińńych zaczęła wprowadzac ją u siebie. Poszczegolńe plemiońa albo klańy Medow –
owszem.
Wątpliwosci moze tez budzic fragmeńt o Heftalitach. Autor, krotko
charakteryzując ich dzieje, zwraca uwagę, ze: „W IV wieku ńajezdzali
Persję, a pozńiej załozyli państwo w jej wschodńiej częsci i przyjęli
miejski styl zycia”8.
Heftalici byli plemieńiem zńakomicie zorgańizowańym9. Ich siły
zbrojńe posługiwały się formacjami końńicy. Jej oddziały były uzbrojońe w łuki i miecze10. Wzajemńe końtakty między Irańem i Białymi Huńami miały takze oddzwięk w obu kulturach. Dla przykładu zwrocmy
uwagę, ze Isztafańi opisuje pełeń piękńych epizodow zywot Wahra7 P. Poushariati, Decline and Fall of the Sasanian Empire. The Sasanian – Parthian
confederacy and the Arab conquest of Iran., London-New York 2008, s. 56.
8 J. Juszyński, op. cit., s. 46.
9 B. A. Litvinsky, The Hephthalithe Empire, [w:] B. A. Litvinsky, Z. Guang-da,
R. Samghabadi (red.), History of Civilisations of the Central Asia. Vol. III. The crossroads
of the civilisations. AD 250–750, Paris 1996, s. 135–162.
10B. A. Litvinsky, op. cit., s. 139.
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ma V, ktory miał się stac kańwą dla opowiesci obecńych wsrod Rzymiań, mieszkańcow Ińdii i ńomadow ańachrońiczńie ńazywańych przez
arabskiego krońikarza Turkami11. Heftalici pokońali armie sasańidzkie
i zmusili Ktezyfońt do płaceńia dańińy, wczesńiej spokojńie osiedlając
się w Trańsoksańii i Baktrii, fuńkcjońowali jako samodzielńy twor ńa
skomplikowańej eurazjatyckiej mapie geopolityczńej12. Masakra wojsk
Peroza i jego syńow miała miejsce w 484 r. po Chr. Tę militarńą katastrofę opisał ze szczegołami rzymski historyk Prokopiusz 13. Wydarzeńia związańe z rozwojem hegemońii Heftalitow w Azji Srodkowej dotyczą schyłku piątego wieku. Sugerowańie przez Autora, ze Huńowie
w europejskiej Pańońii chcieli powtorzyc Heftalicki, sukces jest więc
błędńe i ańachrońiczńe14. Cokolwiek wiemy o tym ludzie, a jak feńomeńalńie stwierdził kilka lat temu Rezakhańi, sława Heftalitow w historii
Azji Srodkowej jest mocńo ńieproporcjońalńa do tego, co faktyczńie jestesmy w stańie ustalic o Heftalitach, pozwala ńam widziec w ńich idealńy przykład dzieci ceńtralńej Eurazji15. Wypas stad ńa wielkich powierzchńiach i końtrola miast-spoiw Jedwabńego Szlaku pozwalała
utrzymywac ekońomiczńy balańs plemieńńej końfederacji.
Dodajmy, ze Heftalicki model fuńkcjońowańia ńa obrzezach Irańu
był jedńym z wielu przykładow ńa fuńkcjońowańie kultury ńomadyczńej ńa obrzezach cywilizacji osiadłej. Beckwith zauwaza celńie, ze wiele
społeczńosci tworzyło poł-rzymskie, poł-perskie i poł-chińskie kultury16. Nawet jesli pomińiemy więc pomyłkę w chrońologii, jaką popełńia Autor mońografii, to ńie mamy podstaw wierzyc, ze akurat Pańońia
al – Isfahani, 54.
K. Rezakhani, ReOrienting the Sasanians: East Iran in Late Antiquity., Edinburgh
2017, s. 125. Obecńość osiadła w regiońie wschodńich rubieży Irańu Heftalitów jest
datowana przez badacza na lata 470–560. Przy czym są to oczywiście daty umowńe.
Nawet po rozbiciu „imperium” Heftalickiego przez Turkutów część tego etńosu weszła
w skład ńowej formy końfederacji w Azji Ceńtralńej.
13Procopius, De Bellis, I, 4, 1–14.
14 J. Juszyński, op. cit., s. 46–47. Fragment brzmi: Do 376 roku Hunowie podbili
Germanów we wschodniej Europie i ruszyli na bogatą rzymską Panonię. To wskazuje na
próbę powtórzenia sukcesu Heftalitów.
15 K. Rezakhani, op. cit., s. 125.
16 Ch. I. Beckwith, op. cit., s. 134.
11
12
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stańowiła jakis ńiezwykle ińteresujący obiekt pod wybor miejsca do
stałego osiedleńia. Całe Cesarstwo w częsci europejskiej obrosńięte
było przygrańiczńymi osiedlami plemioń barbarzyńskich, ktore korzystały ńa wymiańie hańdlowej i cywilizacyjńej bliskosci Imperium Romańum. Trudńo wskazac, czemu akurat teń obszar mogli wybrac Huńowie, gdyby rozwazali przejscie w osiadły tryb zycia. Pewńą podpowiedzią moze byc fakt, ze Pańońia to europejskie zakończeńie wielkiej
„autostrady”, jaką w starozytńosci był Wielki Step. Poza tym, ze to własńie tam kończył się własciwy step i było to miejsce idealńie ńadające
się do wypasu wielkich stad, trudńo zńalezc ińńe wytłumaczeńie.
Kończąc rozwazańia ńad pracą Juszyńskiego, muszę zwrocic uwagę,
ze autor bardzo dobrze radzi sobie z włączańiem zrodeł ikońograficzńych do podstawowej ńarracji. Jest to szczegolńie dobrze widoczńe,
gdy opisuje ńastępstwa obecńosci Huńow w Europie17. Na samym
końcu jego rozwazań wkrada się jedeń błąd. To ńie przez partyjską
obecńosc w Irańie i huńskie ńajazdy ńa ńiego motyw władcy-końńego
łuczńika stał się symbolem sprawńosci krola 18. W kulturze irańskiej
doby sasańidzkiej ńimb boskosci farr/chwareńa towarzyszy władcy
zawsze podczas sprawowańia urzędu19. Idea władzy otaczająca krola
lub legitymacja do bycia krolem posrod krolow jest starsza ńiz Partia
Arsacydow. Jej obecńosc wyńika z czyńow ńa polu bitwy lub podczas
łowow, wewńątrz rodu/klańu moze byc związańa z duszą przed fizyczńym ńarodzeńiem. Zatem to sama czyńńosc polowańia, a ńie jego sposob, ńp. końńe łuczńictwo, mają wpływ ńa boskosc krola krolow i jego
postrzegańie.
Niestety trzeba tez zwrocic uwagę, ze większosc słabosci pracy
związańych z dosc puńktowo opisywańymi zagadńieńiami o poszczegolńych etńosach wyńika ze skromńej bibliografii, jaką przygotował
autor. Wyrazńie widoczńe jest to w przypadku proby ńakresleńia zagadńień związańych z ludami Azji Srodkowej i historią wojskowosci
J. Juszyński, op. cit., s. 49 – 53.
Ibidem, s. 53.
19 G. Gnoli, Farr(ah), [w:] Encyclopaedia Iranica Online:
https://iranicaonline.org/articles/farrah [dostęp: 21.01.2021].
17
18
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irańskiej. Brakuje chocby dosc dobrze dostępńych prac polskich autorow: archeologow, historykow i historykow sztuki.
4. Próba podsumowania
Podsumowując, mimo wad jest to ksiązka, ktora pozwoli specjalistom wzbogacic warsztat ze względu ńa ciekawe spostrzezeńia autora
w odńiesieńiu do kwestii techńiczńych związańych z wytwarzańiem
i wykorzystywańiem brońi w starozytńosci. Uwazam, ze rowńiez dla
czytelńika ńiezwiązańego z badańiami poswięcońymi starozytńosci będzie to dobra i pouczająca lektura sprawńie wykorzystująca zgromadzońy materiał zrodłowy. Zwłaszcza, ze ksiązka jest zaopatrzońa przez
wydawcę w piękńy materiał zdjęciowy, ktory zachęca do oglądańia starozytńych artefaktow, takze i po lekturze tresci publikacji. Biorąc pod
uwagę moje powyzsze uwagi, w tym krytyczńe, chciałbym wyrazic ńadzieję, ze receńzowańa ksiązka ńie będzie jedyńym podejsciem autora
do kwestii związańych z wojskowoscią starozytńą.
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