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Wstęp

Oddajemy w ręce Czytelników kolejny, już VIII tom Zeszytów Naukowych 
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie „Res Politicae”. Podobnie jak 
poprzednie wydania, także to najnowsze ma charakter interdyscyplinarny, gdyż 
skupia publikacje z obszaru nauk humanistycznych, społecznych, w tym nauk 
o polityce oraz o bezpieczeństwie. Ta ostatnia dziedzina jest swoistym łączni-
kiem zespalającym wieloaspektowe tematy artykułów zawartych w tym tomie.

Na uwagę zasługują opracowania poświęcone najbardziej istotnym proble-
mom współczesnego świata, takim jak: tożsamość, terroryzm, migracje, bezpie-
czeństwo socjalne, pozycja kobiet i polityka wobec rodziny. Większość tekstów 
jest poświęcona Polsce, a także innym krajom europejskim, takim jak Francja 
i Hiszpania, a nawet państwu Dalekiego Wschodu – Singapurowi. Zamiesz-
czono także artykuły dotyczące klasyków geopolityki, struktur bezpieczeństwa 
wojskowego oraz studium porównawcze narodowych strategii bezpieczeństwa. 

Andrzej Ciupiński
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Dariusz J. GREGORCZYK
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Joanna GREGORCZYK

Wybrane zagadnienia z działalności Sekretariatu 
Generalnego Obrony i Bezpieczeństwa 

Narodowego Francji (Secrétariat Général de la 
Défense et de la Securité Nationale SGDSN)

Streszczenie

Problem zapewnienia Francji i jej obywatelom należytego bezpieczeństwa, szczególnie po 
ostatnich zamachach terrorystycznych, stał się obecnie priorytetowym aspektem w życiu tego 
państwa. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kluczowych zadań Sekretariatu Ge-
neralnego Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego (SGDSN), który w szczególny sposób odpo-
wiada, a także kreuje politykę bezpieczeństwa w Republice Francuskiej. Ze względu na zakres 
i specyfikę funkcjonowania Sekretariatu w strukturach bezpieczeństwa można stwierdzić, że 
jest on organem koordynującym i animującym prace różnych ministerstw. Na tej płaszczyźnie 
także ściśle współpracuje z głową państwa i szefem rządu. Poza koordynacją do zadań SGDSN 
należy także analiza, przygotowywanie decyzji w zakresie obrony i bezpieczeństwa oraz kon-
trola wprowadzania ich w życie. Sekretariat bierze także aktywny udział w debatach dotyczą-
cych ujednolicenia zasad bezpieczeństwa w krajach wspólnot europejskich.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo narodowe, koordynacja międzyministerialna, zamachy 
terrorystyczne, polityka bezpieczeństwa, profilaktyka bezpieczeństwa, informacje niejawne.

Wstęp

Francja należy obecnie do najważniejszych i najbardziej liczących się świa-
towych potęg militarnych, politycznych i gospodarczych. Aktywność polityki 
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francuskiej, prowadzonej praktycznie we wszystkich zapalnych rejonach nasze-
go globu, jak również jej ambicje powodują, że Republika stała się obszarem, 
który jest narażony na wszelkiego rodzaju zagrożenia. Powyższa sytuacja wy-
musza od elit rządzących i administracji państwowej realizowanie skutecznej 
polityki bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa. Problem właściwej ochrony 
interesów Francji, a zwłaszcza jej obywateli, przed zagrożeniami zewnętrznymi 
i wewnętrznymi uwidocznił się szczególnie na przestrzeni ostatniego okresu.

Polityka bezpieczeństwa Republiki Francuskiej opiera się na długotermi-
nowych strategiach, które zostały wypracowane w dużej mierze na podsta-
wie długoletniej tradycji, oraz nabytych i wypracowanych doświadczeniach 
w zakresie funkcjonowania struktur administracji bezpieczeństwa. Należy 
jednak zaznaczyć, że stosowane algorytmy kierowania polityką w sferze bez-
pieczeństwa Francji uwzględniają systematyczne wprowadzanie nowych ele-
mentów strategicznych, świadczących o elastyczności w dostosowywaniu się 
do współczesnych realiów i wymagań w tym zakresie. Instytucje mające na 
celu zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego Republiki 
biorą pod uwagę nie tylko przemiany, jakie dokonały się na płaszczyźnie poli-
tycznej, militarnej czy ekonomicznej, ale uwzględniają również konieczność 
współdziałania w zwalczaniu zagrożeń międzynarodowych – w tym konflik-
tów lokalnych – z innymi państwami.

Działania władz Republiki w obszarze skutecznego zapewnienia bezpieczeń-
stwa zewnętrznego i wewnętrznego są wyznaczone przez głowę państwa francu-
skiego. To właśnie prezydent akceptuje główne kierunki polityki bezpieczeństwa 
państwa, które są realizowane w oparciu o długoterminowe strategie, publiko-
wane w tzw. Białych Księgach (Les Livres Blancs) – dokumentach definiujących 
cele, wyznaczających ramy i strategie działań w polityce publicznej w określo-
nym czasie. W przedmowie do najnowszego wydania Białej Księgi ówczesny 
prezydent Nicolas Sarkozy wskazał na główne założenia prowadzonej francuskiej 
polityki bezpieczeństwa, dotyczące m.in. tego, że Francja pozostanie potęgą mili-
tarną i dyplomatyczną, a niepodległość państwa i wszystkich jej obywateli będzie 
chroniona wszelkimi dostępnymi działaniami1. Zakładane cele miały być za-
gwarantowane poprzez skuteczne działania aparatu administracji państwowej, 
a przede wszystkim dzięki ścisłej współpracy (po raz pierwszy) jednostek sek-
tora bezpieczeństwa i obrony. Jednakże okazało się, że w kontekście serii prze-
prowadzonych zamachów terrorystycznych we Francji w 2015 r. skala proble-
mu zaskoczyła wszystkie służby i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
kraju i obywateli. Minister Obrony Narodowej Jean-Yves Le Drian w swoim 

1 Por. Od Białej Księgi Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego do Prawa o programowaniu 
militarnym, „Défense & Stratégie” 2008, nr 24 – 3e, s. 10–14. 
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wystąpieniu z 11 marca 2015 r. podkreślał, że „nigdy jeszcze w najnowszej hi-
storii Francji nie istniały tak silne związki między bezpośrednimi zagrożeniami 
na terytorium francuskim a tymi, które mnożą się poza naszymi granicami”2.

Na obszarze Francji ciężar związany z realizacją działań dotyczących sze-
roko rozumianego bezpieczeństwa i obrony państwa spoczywa w dużej mie-
rze na Sekretariacie Generalnym ds. Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego 
(Secrétariat Général de la Défense et de la Securité Nationale SGDSN).

Rys historyczny

Początki Sekretariatu Generalnego ds. Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego 
sięgają pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Na podstawie dekretu z 3 kwiet-
nia 1906 r. (le Décret du 3 avril 1906) władze francuskie powołały do życia 
Wysoką Radę Obrony Narodowej (le Conseil Supérieur de la Défense Natio-
nale CSDN)3. Zgodnie z art. 1 powyższego dekretu „CSDN bada wszystkie 
zagadnienia, które wymagają współpracy dwóch lub więcej departamentów mi-
nisterialnych”4. We wstępnych założeniach Rada pełniła przede wszystkim rolę 
organu badawczego i analitycznego wspierającego głowę państwa i rząd Repu-
bliki Francuskiej w kwestiach bezpieczeństwa kraju. Na podstawie posiadanych 
uprawnień obradami CSDN kierował jej przewodniczący, a w określonych przy-
padkach – prezydent Republiki. Do pierwszej wojny światowej w skład Rady 
wchodzili ministrowie wojny, floty, kolonii i spraw zagranicznych. W obradach 
i spotkaniach CSDN brali także udział, ale tylko w roli konsultacyjnej, szefo-
wie sztabu wojennego i morskiego (les chefs d’état-major de l’Armée et de la 
Marine) oraz generalny przewodniczący komitetu konsultacyjnego ds. obrony 
kolonii (général président du Comité consultatif de la Défense des colonies)5.

2 Wystąpienie ministra obrony J.-Y. Le Driana 11 marca 2015 r., http://www.defense.gouv.
fr/ministre/prises-de-parole-du-ministre/prises-de-parole-de-m.-jean-yves-le-drian/conferen-
ce-de-presse- -de-jean-yves-le-drian-intervention-liminaire [dostęp: 12.09.2015].

3 P. Vial, La genèse du poste de chef d’état-major des armées Entre nécessité et inquiétude, 
de la veille de la Première Guerre mondiale à la fin de la guerre d’Indochine, https://rha.re-
vues.org/1573 [dostęp: 15.10.2016]; F. Guelton, Charles de Gaulle au SGDN 1931–1937, http://
www.charles-de-gaulle.org/pages/lhomme/dossiers-thematiques/1890-1940-la-genese/un-offi-
cier-non-conformiste/analyses/charles-de-gaulle-au-sgdn-1931-1937.php [dostęp: 15.10.2016].

4 P. Carre, Conseil supérieur de la Défense nationale 1906–1940, Sous-série GR 2 NN 
RÉPERTOIRE NUMÉ-RIQUE DETAILLÉ Service historique de la Defense Centre historique 
des archives, Vincennes 2015, http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/
files/SHDGR2NN_CSDN_IR.pdf [dostęp: 20.10.2016].

5 O. Forcade, E. Duhamel, P. Vial, Militaires en République 1870–1962. Les officiers, le 
pouvoir et la vie publique en France. Actes du colloque international tenu au Palais du Luxem-
bourg et à la Sorbonne les 4, 5 et 6 avril 1996, Publications de la Sorbonne 1999, s. 54.
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W okresie międzywojennym zakres zadań Wysokiej Rady Obrony Naro-
dowej uległ rozszerzeniu. Doświadczenia wyniesione z toczącej się wojny lat 
1914–1918 spowodowały, że głównym zadaniem stojącym przed CSDN było 
opracowanie planów i mechanizmów działania w zakresie przygotowania 
i wykorzystania zasobów ludzkich, gospodarczych oraz administracyjnych na 
wypadek wybuchu wojny. Sytuacja międzynarodowa oraz rosnące zagrożenie 
interesów Francji spowodowało, że na mocy dekretu z dnia 23 lutego 1929 r. 
(le Décret du 23 février 1929)6 rozszerzono skład Rady na wszystkich mini-
strów Republiki Francuskiej. Można zatem stwierdzić, że od tego momentu 
CSDN nie była „niczym innym jak Radą ministrów obradujących w sprawach 
obrony narodowej i powołującą w swoim gronie, tytułem konsultacji, wice-
przewodniczących trzech Rad wyższych wojskowych i wiceprzewodniczące-
go Komisji Badań”7. Warto także wspomnieć, iż generał Charles de Gaulle 
przed II wojną światową był również członkiem Rady.

W kontekście funkcjonowania Wysokiej Rady Obrony Narodowej należy 
zwrócić uwagę na rolę i zadania, jakie zostały nałożone na tzw. Komisję Ba-
dań (la Commission d’études), która składała się z czterech sekcji odpowie-
dzialnych za następujące obszary:
1. Przygotowanie państwa na czas wojny (sekcja pierwsza).
2. Prowadzenie wojny (sekcja druga).
3. Zaopatrzenie i transport (sekcja trzecia).
4. Produkcję (sekcja czwarta)8.

W działalności CSDN istotne jest to, że jej przedstawiciele kierowali się 
dwoma ważnymi aspektami dotyczącymi spraw bezpieczeństwa Republi-
ki w sytuacji zagrożenia, które pomimo upływu czasu są w dalszym ciągu 
aktualne. Chodzi mianowicie o proces koordynacji pracy poszczególnych 
ministerstw w sprawach związanych z obroną państwa oraz ważność prowa-
dzonych badań i analiz mających ogromne znaczenie dla sprawnego funkcjo-
nowania aparatu państwowego. Mimo upływu czasu, a co się z tym wiąże – 
zmiany rzeczywistości, w jakiej musi funkcjonować państwo – oba te aspekty 
są w dalszym ciągu kluczowe dla działalności dzisiejszego SGDSN.

Po drugiej wojnie światowej zmieniono charakter tego organu, powołując 
w jego miejsce Sztab Generalny (l’état – major Général de la Défense Nationale) 

6 Introduction. D’une guerre à l’autre, l’évolution des hautes instances militaries, Inventaire 
sommaire des ar-chives de la Guerre Série N 1872–1919, s. 6, http://www.servicehistorique.sga.
defense.gouv.fr/sites/default/files/SHDGR_INV_1N_6N_1920_1940_T1_0.pdf.

7 F. Guelton, Charles de Gaulle au SGDN 1931–1937, op. cit.: „…rien d’autre que le conseil 
des ministres siégeant à propos de la défense nationale et appelant en son sein, à titre consultatif, les 
vice-présidents des trois conseils supérieurs militaires et le vice-président de la Commission d’études”.

8 F. Guelton, Charles de Gaulle au SGDN 1931–1937, op. cit.
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składający się z przedstawicieli francuskich sił zbrojnych. Stan ten nie trwał 
jednak długo, gdyż już w 1950 r. powrócono do poprzedniej koncepcji funk-
cjonowania Rady. Ponownie wprowadzono rozdział ról pomiędzy Sekretaria-
tem Generalnym Obrony Narodowej a Sztabem Generalnym dowództwa wojsk 
francuskich. Zwierzchnikiem obu instytucji został premier rządu Republiki 
Francuskiej. Dwanaście lat później, tj. w 1962 r., powstał Sekretariat Generalny 
Obrony Narodowej (Secrétariat Général de la Défense Nationale SGDN) w for-
mie, którą w znacznej mierze znamy w obecnych czasach9.

W dniu 13 stycznia 2010 wszedł w życie dekret nr 2009-1657 z 24 grud-
nia 2009 r. o Radzie Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego oraz o Sekretaria-
cie Generalnym Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego (Conseil de Défense 
et de Sécurité Nationale et au Secrétariat Général de la Défense et de la Sé-
curité National)10. Na jego mocy Sekretariat Generalny Obrony Narodowej 
(SGDN) został przemianowany na Sekretariat Generalny Obrony i Bezpie-
czeństwa Narodowego (SGDSN), co było zgodne z założeniami zawartymi 
w Białej Księdze z 2008 r. Zmiana ta spowodowała rozszerzenie uprawnień 
tego organu o kwestie związane z szeroko rozumianą strategią obrony i bez-
pieczeństwa, a przede wszystkim o politykę powstrzymywania, planowania 
bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwo gospodarcze i energetyczne, 
walkę z terroryzmem oraz planifikację reakcji w obliczu kryzysu.

Działalność SGDSN

W związku z przeobrażeniami dokonującymi się w dzisiejszym świecie, a tak-
że z nowymi wyzwaniami i zagrożeniami, zmianie uległa dotychczasowa kon-
cepcja obrony państwa francuskiego, co przełożyło się również na działalność 
SGDSN. Dostosowanie tej instytucji do nowych realiów odbyło się nie tylko 
poprzez reformy w jej strukturze organizacyjnej, ale także poprzez rozszerzenie 
działalności w odniesieniu do spraw dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego 
i zewnętrznego Francji. Stąd wynika też charakter funkcjonowania Sekretariatu 
Generalnego Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego jako organu koordynującego 
i animującego prace różnych ministerstw prowadzoną przy współpracy z głową 

9 Qu’est-ce que le SGDSN? Historique de l’institution, http://www.sgdsn.gouv.fr/site_ru-
brique93.html [dostęp: 24.10.2016].

10 Décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009 relatif au Conseil de Défense et de Sécu-
rité Nationale et au Secré-tariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale. NOR: 
PRMX0928467D, http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=01308C82574FB5
D80337ABFA57418045.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000021533568&categorieLien=id 
[dostęp: 25.11. 2015].
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państwa11. Poza koordynacją do zadań SGDSN należy także analizowanie i przy-
gotowywanie decyzji w zakresie obrony i bezpieczeństwa oraz kontrola wprowa-
dzania ich w życie. Kompetencje, a także obowiązki Sekretariatu Generalnego 
zostały sformułowane w Kodeksie obrony (Code de la Défense) w artykułach od 
R*1132-1 do R*1132-3 oraz od D1132-4 do D1132-612.

Ze względu na zakres i specyfikę funkcjonowania Sekretariatu w struk-
turach bezpieczeństwa Republiki Francuskiej można wyróżnić siedem głów-
nych zadań, jakie obecnie realizuje SGDSN. 

Obszary działań Sekretariatu Generalnego Obrony 
i Bezpieczeństwa Narodowego

SGDSN

OCHRONA TAJEMNICY 
PAŃSTWOWEJ

SYSTEMY INFORMACYJNE

TERRORYZM

PROLIFERACJA BMR
KRYZYSY 

I  KONFLIKTY 
MIĘDZYNARODOWE

TRANSFER TECHNOLOGII 
WRAŻLIWYCH

ZAGROŻENIA: NUKLEARNE, 
RADIOLOGICZNE, SANITARNE, 

EKOLOGICZNE,
EPIDEMIOLOGICZNE

Źródło: opracowanie własne

Po pierwsze wspomaga sekretariat przy Radzie Obrony i Bezpieczeństwa Na-
rodowego (le Conseil de Défense et de Sécurité Nationale CDSN) podczas obrad 
plenarnych, specjalistycznych i zamkniętych. CDSN jest również organem inter-
ministerialnym, któremu przewodniczy głowa państwa. W skład Rady wchodzi 
premier, a także właściwi ministrowie ds. obrony narodowej, spraw wewnętrz-
nych, gospodarki i finansów, budżetu oraz minister ds. międzynarodowych. 

11 SGDSN koordynuje przede wszystkim działalność następujących ministrów: obrony 
narodowej, spraw zagranicznych i europejskich, wewnętrznych, sprawiedliwości, gospodarki, 
finansów, przemysłu, zdrowia, badań i transportu.

12 Code de la Défense, Version à venir au 4 juillet 2010, http://www.legifrance.gouv.fr/
affichCode.do;jsessionid=5B4C6FF275398139BE3F2E86CDC26DA6.tpdjo02v_1?cid-
Texte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=20100704 [dostęp: 26.10.2016].



Wybrane zagadnienia z działalności Sekretariatu Generalnego… 17

W określonych przypadkach do udziału w obradach Rady Obrony i Bezpieczeń-
stwa Narodowego zapraszani są ministrowie odpowiedzialni za resorty, których 
sprawy są omawiane w trakcie posiedzeń Rady. Obszary kompetencji tej instytu-
cji to: planowanie militarne, polityka odstraszania, planowanie i projektowanie 
bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwo gospodarcze i energetyczne, 
walka z terroryzmem i planowanie strategii przeciwdziałania kryzysom. W wyżej 
wymienionych obszarach CDSN koordynuje, rozwija, a także ocenia skuteczność 
przedsięwziętych środków i zastosowanych działań. W określonych sytuacjach 
związanych z bezpieczeństwem państwa Rada, na mocy dekretu nr 2009-1657 
z 24 grudnia 2009 r.13, może obradować w tzw. składzie ograniczonym – Con-
seil de Défense restreint (CDR), bądź wyspecjalizowanym – Conseil de Défense 
spécialisé (CDS). Jednakże w tym ostatnim przypadku podczas posiedzeń Rady 
poruszane są kwestie dotyczące wywiadu lub sprawy związane z potencjałem 
atomowym. Należy także nadmienić, że SGDSN zapewnia obsługę Międzyresor-
towego Komitetu ds. Wywiadów (Comité interministériel renseigner CIR), który 
funkcjonuje w ramach urzędu premiera Francji14.

O elastyczności działań Rady i dostosowaniu polityki do aktualnych po-
trzeb państwa świadczą chociażby decyzje podjęte podczas obrad CDSN 
z dnia 6 kwietnia 2016 r. uwzględniające zwiększenie liczby funkcjonariuszy 
w stosunku do założeń przyjętych na lata 2017–201915 (dyspozycje wydane po 
zamachach terrorystycznych w 2015 r., zakładające zwiększenie liczby przed-
stawicieli służb bezpieczeństwa – o 800 osób w stosunku do planowanych 
10 tys.). Ponadto było to spełnienie deklaracji rządowych dotyczących utrzy-
mania dotychczasowej ilości pracowników w resorcie obrony aż do 2019 r.16 
W związku z tym zwracano uwagę na konieczność zwiększenia skuteczności 
jednostek operacyjnych oraz służb odpowiedzialnych za cyberobronę. W trak-
cie obrad Conseil de Défense restreint z dnia 26 października 2016 r. oma-
wiano kwestie przedłużenia działań francuskiej grupy powietrzno-morskiej 
oddelegowanej do misji w Syrii i Iraku do połowy grudnia bieżącego roku. 

13 Décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009 relatif au Conseil de défense et de sécu-
rité nationale et au Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. NOR: 
PRMX0928467D, http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=01308C82574FB5
D80337ABFA57418045.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000021533568&categorieLien=id 
[dostęp: 27.10.2016].

14 A. Furgała, D. Szlachter, A. Tulej, P. Chomentowski, System Antyterrorystyczny Republi-
ki Francuskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2010, nr 3 (10), s. 32–33. 

15 Conseil de defence et de Securite nationale, http://www.elysee.fr/communiques-de-pres-
se/article/conseil-de-defense-et-de-securite-nationale-3/ [dostęp: 2.10.2016].

16 A. Peyrach, Hollande annonce la création de 800 postes supplémentaires dans l’armée, 
http://www.lefigaro.fr/politique/2016/04/06/01002-20160406ARTFIG00273-hollande-an-
nonce-la-creation-de-800-postes-supplementaires-dans-l-armee.php [dostęp: 18.10.2016].
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Przed podjęciem decyzji „Rada badała zagadnienia wojskowe, ludzkie i poli-
tyczne dotyczące bezpieczeństwa, które towarzyszą odbiciu Mosulu […]”17.

Kolejnym zadaniem SGDSN w polityce bezpieczeństwa Republiki jest za-
pewnienie ochrony terytorium państwa. Odnosi się to do wielu aspektów dzia-
łalności Sekretariatu, w tym do analizy ryzyka, tworzenia planów uwzględ-
niających użycie zarówno środków prewencyjnych, jak i interwencyjnych 
oraz realizacji przyjętych założeń w sytuacjach kryzysowych. Przykładem tej 
działalności jest nieustana analiza i modyfikacja takich programów, jak np. 
Vigipirate czy Pirate. Vigipirat to program narodowy, którego celem jest:
— zapewnienie bezpieczeństwa państwa, społeczeństwa oraz francuskich in-

teresów politycznych i ekonomicznych przed atakami terrorystycznymi,
— ograniczenie efektów działań terrorystycznych poprzez udoskonalanie 

współpracy pomiędzy wszystkimi organami państwowymi celem wzmoc-
nienia ochrony, ułatwiania skutecznych działań interwencyjnych oraz za-
pewnienia ciągłości witalnych działań państwa,

— skuteczna, tj. szybka, precyzyjna i dobrze skoordynowana interwencja in-
stytucji bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia, które ma znamiona działal-
ności terrorystycznej wymierzonej w bezpieczeństwo Republiki Francu-
skiej i jej obywateli18.
Po listopadowych zamachach terrorystycznych w 2015 r. oraz tych ze stycznia 

bieżącego roku Vigipirat został poddany wnikliwej analizie, a następnie zmody-
fikowany i udoskonalony. W tym zakresie władze podjęły decyzje o ujawnieniu 
części planu i udostępnieniu jego założeń społeczności francuskiej w celu lepsze-
go zrozumienia prowadzonych antyterrorystycznych działań rządowych. Ponadto 
uruchomiono kampanię informacyjną o sposobie zachowywania się w sytuacji 
zagrożenia terrorystycznego mającego miejsce np. w centrum handlowym, szko-
le czy jednostkach użyteczności publicznej19. Przekazano również odpowiednie 
dyspozycje władzom publicznym oraz służbom o znaczeniu strategicznym. W ra-
mach zwiększenia skuteczności planu Vigipirat zostały uruchomione akcje pilota-
żowe testujące skuteczność przedsięwziętych środków bezpieczeństwa.

Warto również wspomnieć o szczególnych środkach bezpieczeństwa wpro-
wadzonych w miejscach dużych skupisk ludności, takich jak centra handlowe, 

17 Conseil restreint de Défense, http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/con-
seil-restreint-de-defense-21/ [dostęp: 18.10.2016]. 

18 Plan VIGIPIRATE: vigilance dans les établissements recevant du public, http://www.
economie.gouv.fr/economie/plan-vigipirate-vigilance-dans-etablissements-recevant-public 
[dostęp: 14.10.2016]; A. Furgała, D. Szlachter, A. Tulej, P. Chomentowski, System Antyterrory-
styczny Republiki Francuskiej, op. cit., s. 34–36.

19 Szczegóły dotyczące tej kwestii są dostępne na: http://www.gouvernement.fr/reagir-at-
taque-terroriste. 
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parki, sklepy o dużych powierzchniach czy popularne miejsca turystyczne. 
W ramach realizacji podstawowych założeń planu Vigipirat np. w centrach han-
dlowych czy w dużych sklepach ochrona jest zobowiązana do obserwowania 
wchodzących, a w szczególności ich zachowania na terenie obiektu20. W prak-
tyce pracownicy ochrony najczęściej kontrolują zawartość toreb, czasem też 
posługują się urządzeniem do wykrywania metalu.

Działania Sekretariatu Generalnego Obrony i Bezpieczeństwa Narodowe-
go, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa terytorium państwa, odnoszą się 
ponadto do następujących zagadnień: 
— ochrona przed zagrożeniami nuklearnymi i radiologicznymi. W tej kwestii 

SGDSN stanowi zaplecze dla sekretariatu Komitetu Interministerialnego 
ds. Kryzysów Nuklearnych i Radiologicznych (le Comité interministériel 
aux crises nucléaires et radiologiques) utworzonego w 2003 r. oraz czuwa 
nad spójnością przyjmowanych środków w tym zakresie21. Ponadto ani-
muje prace związane z ochroną przed zagrożeniami nuklearnymi, radio-
logicznymi i chemicznymi (NRBC), m.in. poprzez nakreślanie doktryny 
bezpieczeństwa w przypadku wymienionych zagrożeń,

— przygotowanie państwa na zagrożenia epidemiologiczne i sanitarne. Naj-
lepszym przykładem działań Sekretariatu w tym przypadku jest np. po-
wierzenie SGDSN opracowania planu przeciw pandemii grypy (le plan 
Pandémie grippale),

— przeprowadzanie regularnych ćwiczeń weryfikujących plany dotyczące 
ochrony państwa na poziomie lokalnym, ogólnokrajowym, jak również 
tych, które wynikają z międzynarodowej współpracy Francji z instytucja-
mi, np. z Unią Europejską i NATO22. 
Kolejnym obszarem działalności Sekretariatu jest szeroko rozumiany sys-

tematyczny monitoring potencjalnych kryzysów i konfliktów międzynarodo-
wych. W tej sferze pracownicy SGDSN przeprowadzają bieżącą analizę pro-
blemów dotyczących strategii i bezpieczeństwa w Europie, a w szczególności 
tych niebezpieczeństw, które mogą zagrażać bezpośrednio Francji23. Celem 

20 Plan VIGIPIRATE, op. cit.; doświadczenia własne autora z pobytu we Francji w maju 2016 r. 
21 Décret n° 2003-865 du 8 septembre 2003 portant création du comité interministériel aux 

crises nucléaires ou radiologiques (Dekret nr 2003-865 z 8 września 2003 o utworzeniu Komi-
tetu interministerialnego ds. kryzysów nuklearnych i radiologicznych) NOR: PRMX0306819D. 
Version consolidée au 24 avril 2007, http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=-
JORFTEXT000000231694&dateTexte= [dostęp: 16.10.2016].

22 Les missions du SGDSN, http://www.sgdsn.gouv.fr/site_rubrique50.html [dostęp: 15.09.2016].
23 W ramach prowadzonych działań w tym zakresie przy SGDSN powstała specjalna ko-

mórka monitorująco-alarmująca, która funkcjonuje siedem dni w tygodniu przez całą dobę. Dla 
zwiększenia efektywności działania tej jednostki stworzono mechanizmy pozwalające na ścisłą 
jej współpracuję z Interministerialnym Centrum Tłumaczeniowym.
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tych działań jest skuteczne zwalczanie terroryzmu, który zagraża nie tylko 
bezpieczeństwu terytorialnemu Francji, ale także jej interesom poza granica-
mi kraju. Z tego względu sekretarz generalny SGDSN jest członkiem Rady 
Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego (Le conseil de Défense et de Sécurité 
nationale CDSN)24.

Do zadań Sekretariatu Generalnego Obrony i Bezpieczeństwa Narodo-
wego należy wzmacnianie ochrony i bezpieczeństwa sieci oraz systemów in-
formatycznych/teleinformatycznych państwa i służb publicznych, zarówno na 
szczeblu centralnym, jak i lokalnym. Działania te są realizowane we współ-
pracy z operatorami, a polegają na identyfikowaniu i monitorowaniu zagro-
żeń, takich jak: „intruzi w sieci”, przejęcie komunikatów i wiadomości przez 
osoby niepożądane/nieupoważnione, rozprzestrzenianie wirusów, manipulo-
wanie informacjami. W tym wymiarze – zgodnie z dekretem z 31 lipca 2001 r. 
(le Décret du 31 juillet 2001) – została utworzona Dyrekcja Centralna ds. 
Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych (la Direction Centrale de la Sécu-
rité des Systèmes d’Information DCSSI)25, a następnie – w 2009 r. – Agencja 
Narodowa Systemów Bezpieczeństwa Informacji (Agence nationale de la Sé-
curité des Systèmes d’Information ANSSI)26.

Agencja ta wspiera organy administracji publicznej poprzez inspekcję 
oraz porady w tym zakresie. Ponadto do jej zdań należy ocena i kontrola 
bezpieczeństwa sieci oraz systemów teleinformatycznych funkcjonujących 
w służbach publicznych, zatwierdzanie/certfikowanie sprzętu szyfrującego – 
chroniącego dane sklasyfikowane, oraz przygotowanie i wprowadzanie środ-
ków bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, m.in. planów Vigipirate 
i Piranet27. Poza wymienionymi wyżej działaniami na tym obszarze SGDSN 
przeprowadza także akcje informacyjne, których celem jest uwrażliwienie 
władz i społeczeństwa francuskiego na problematykę bezpieczeństwa sieci. 
W kontekście zamachów, jakie miały miejsce we Francji w 2015 r., warto 

24 Organ międzyministerialny, uprzednio Rada ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego (le con-
seil de la Sécurité intérieure), któremu przewodniczy prezydent Francji. Wytycza cele oraz 
koordynuje politykę bezpieczeństwa i obrony. Więcej na: http://www.lesechos.fr/30/12/2009/
LesEchos/20583-077-ECH_le-conseil-de-defense-et-de-securite-nationale-voit-le-jour.htm 
oraz http://fidesjustice.free.fr/html/secur4.html [dostęp 5.10.2016].

25 Décret n°2001-693 du 31 juillet 2001 créant au secrétariat général de la défense natio-
nale une direction centrale de la sécurité des systèmes d’information. NOR: PRMX0100093D. 
Version consolidée au 09 juillet 2009 (Abrogé), http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
do?cidTexte=LEGITEXT000005631295&dateTexte=20100526 [dostęp: 15.10.2016].

26 Organ odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa informacji wrażliwych dla pań-
stwa powstały na mocy dekretu nr 2009-834 z 7/7/2009 (le Décret n° 2009-834 du 7 juil-
let 2009). Por. stronę oficjalną, http://www.ssi.gouv.fr.

27 Plan rządowy – zaklasyfikowany jako tajny – dotyczy bezpieczeństwa i ochrony syste-
mów informacji elektronicznej, http://www.sgdsn.gouv.fr/site_rubrique99.html.
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wspomnieć o cyberataku na francuską stację telewizyjną TV5. Jak informo-
wały media, „program TV5Monde został zdjęty z wizji w kwietniu 2015 roku. 
Do ataku hakerskiego przyznało się wtedy ugrupowanie CyberKalifat, któ-
re podejrzewane jest o związki z tzw. Państwem Islamskim. W połowie 
czerwca niemiecki dziennik „Der Spiegel”, powołując się na krajowe służby 
specjalne, pisał jednak, że w rzeczywistości może to być grupa rosyjskich 
hakerów powiązanych z Kremlem. W ataku wykorzystano złośliwe opro-
gramowanie, którego zadaniem było zniszczenie telewizyjnej sieci […]”28. 
Atak hakerski na telewizję francuską był przygotowywany prawdopodobnie 
od stycznia 2015 r. Właśnie w tym okresie udało się hakerom dostać do sieci 
telewizyjnej i poznać stosowane zabezpieczenia oraz ustalić dane dotyczące 
sposobu nadawania sygnału. Ponadto hakerom udało się zamieścić na kontach 
TV5Monde oraz na portalach społecznościowych następujące groźby pod ad-
resem francuskich żołnierzy i ich rodzin: „Żołnierze, trzymajcie się z daleka 
od Państwa Islamskiego! Wykorzystajcie szansę, by ratować swoje rodziny!”, 
„Cyber-kalifat będzie kontynuował swój cyber-dżihad przeciwko wrogom 
Państwa Islamskiego”29. Dopiero następnego dnia instytucjom odpowiedzial-
nym za bezpieczeństwo informatyczne udało się usunąć te materiały.

Następnym obszarem działania SGDSN jest kontrola eksportu broni, trans-
feru technologii wrażliwych oraz walka z proliferacją broni masowego rażenia. 
W tym zakresie SGDSN przewodniczy obradom Komisji Interministerialnej ds. 
Badań nad Eksportem Broni (la Commission interministérielle pour l’étude des 
exportations de matériel de guerre CIEEMG). Do zadań Sekretariatu należy tak-
że koordynacja prac przygotowawczych nad dyrektywami wydawanymi przez 
premiera w zakresie eksportu sprzętu wojskowego i technologii wrażliwych.

Innym istotnym obszarem funkcjonowania Sekretariatu Generalnego Obro-
ny i Bezpieczeństwa Narodowego jest koordynowanie akcji analizy gospo-
darczej Republiki Francuskiej. Polityka publiczna analizy biznesowej została 
wprowadzona w 2003 roku, a jej priorytetowym celem było wzmocnienie kon-
kurencyjności gospodarki francuskiej na światowych rynkach. Sukces został 
osiągnięty dzięki skutecznej koordynacji międzyministerialnej – poprzez ścisłą 
współpracę podmiotów gospodarczych i administracyjnych.

Sekretariat wspiera również badania naukowe i kształci specjalistyczne ka-
dry w zakresie obrony, czego dowodem jest współpraca z Instytutem Studiów 

28 „Byliśmy kilka godzin od utraty całej stacji na dobre”. Kulisy cyberataku, http://www.
tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/tv5monde-hakerzy-niemal-zgladzili-francuska-telewi-
zje,682642.html [dostęp: 26.10.2016].

29 Cyber-kalifat atakuje francuską telewizję. „Wykorzystajcie szansę, by ratować swoje ro-
dziny!”, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/hakerzy-zaatakowali-francuska-tv-panstwo-
islamskie-stoi-za-atakiem,531692.html [dostęp: 26.10.2016].
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Wyższych Obrony Narodowej (l’Institut des hautes études de défense nationale 
IHEDN). To właśnie Sekretariat Generalny Obrony i Bezpieczeństwa Narodo-
wego opracował system wsparcia bezpośredniego, indywidualnego i sperso-
nalizowanego dla pracowników naukowych specjalizujących się w dziedzinie 
obrony i bezpieczeństwa. Są oni wybierani na podstawie dossier skonstruowa-
nego przez komitet rekrutacyjny IHEDN. 

Do obowiązków Sekretariatu – jako narodowej władzy w sprawach bez-
pieczeństwa – należy także ochrona tajemnic państwowych i dokumentów 
klasyfikowanych30, tj. określanie i przestrzeganie ustalonych zasad w proce-
durze sprawdzającej, wytwarzaniu, przechowywaniu i obrocie dokumentami 
klasyfikowanymi oraz kontrolowanie dostępu do miejsc, w których przecho-
wywane są informacje stanowiące tajemnicę państwową31. Warto podkreślić, 
iż działania w tej dziedzinie nie ograniczają się wyłącznie do problematyki 
wewnątrzpaństwowej. Stąd też aktywne współuczestnictwo Sekretariatu w de-
bacie europejskiej nad ujednoliceniem zasad w tej dziedzinie oraz negocjo-
wanie umów międzypaństwowych związanych z bezpieczeństwem i ochroną 
informacji niejawnych. Ponadto w ramach pełnomocnictwa nadanego przez 
premiera SGDSN może kontrolować dostęp do informacji klasyfikowanych 
na poziomie Très Secret-Défense. W ramach ochrony informacji niejawnych 
SGDSN współpracuje z urzędnikami ds. obrony i bezpieczeństwa (Les hauts 
fonctionnaires de défense et de sécurité HFDS)32.

Podsumowanie

Sekretariat Generalny Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego jest organem 
administracyjnym, który odpowiada zarówno za planifikację, jak i przygoto-
wanie decyzji oraz wprowadzanie ich w życie w zakresie bezpieczeństwa Re-
publiki Francuskiej. W tym celu ściśle współpracuje z ministerstwami, m.in. 

30 D. Gregorczyk, J. Gregorczyk, Wybrane aspekty francuskiej polityki bezpieczeństwa 
w dziedzinie ochrony informacji niejawnych wg założeń Białej Księgi Obrony i Bezpieczeństwa 
Narodowego, [w:] BEZPEČNOSŤ A BEZPEČNOSTNÁ VEDA. Zborník vedeckých a odbor-
ných prác, red. L. Hofreiter, Liptovský Mikuláš – Liptovský Ján, 2009, s. 278–293.

31 J. Gregorczyk, Wybrane zagadnienia ochrony informacji niejawnych we Francji i w Pol-
sce, [w:] Administracja jako czynnik bezpieczeństwa. Doświadczenia historyczne i uwarunkowa-
nia współczesne, ponadnarodowe, narodowe i regionalne. Materiały z konferencji zorganizowanej 
przez Koło Naukowe przy Międzynarodowej Szkole Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach 26 maja 2008 r., red. R. Jankowska, D. Gregorczyk, MSNP, Katowice 2009, s. 71–82.

32 D. Gregorczyk, J. Gregorczyk, Ochrona informacji niejawnych we Francji – postępo-
wanie sprawdzające, [w:] Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych. 
Materiały V Kongresu, red. A. Szewc, T. Szewc, Katowice 2009, s. 49–60.
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z Ministerstwem Obrony, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Europej-
skich, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Ministerstwem Sprawiedliwości 
itd. Można zatem stwierdzić, że jest to organ koordynujący i synergizujący 
działania międzyministerialne. Z uwagi na tematykę niniejszego artykułu na-
leży podkreślić strategiczne znaczenie tej instytucji w zapewnieniu ciągłości 
prac rządowych poprzez proponowanie kierunków polityki w dziedzinie bez-
pieczeństwa i obrony. Zakres działań Sekretariatu jest szeroki i nie ogranicza 
się tylko do problematyki wewnątrzpaństwowej. Należy zaznaczyć, że Se-
kretariat Generalny Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego aktywnie współ-
uczestniczy w debacie europejskiej nad ujednoliceniem zasad bezpieczeństwa 
dla ochrony i obrony krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej i Pakcie Pół-
nocnoatlantyckim.
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Selected issues on the activities of the General Secretariat 
for National Defense and Security of France (Secrétariat 

Général de la Défense et de la Securité Nationale SGDSN)

Summary

The issue of ensuring the safety to France and its citizens, particularly after recent terrorist 
attacks, has become the priority task of authorities and the security forces. The aim of this ar-
ticle is to present fundamental duties of General Secretariat of Defence and National Security 
(GSDNS), which corresponds and creates the security policy in the French Republic in the 
specific way. Due to the range and the specificity of the Secretariat operating in the security 
structures, it can be concluded that it is a coordinating authority which fosters tasks of various 
ministries, led in cooperation with the head of state and the Chief Executive. The GSDNS’s 
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tasks, apart from coordiantion, comprise analysis, decision making in security and defence of 
France and control implementation. The Secretariat actively participates in debates concerning 
safety rules unification in the countries of the European Community.

Keywords: National security, inter-ministerial coordination, security policy, terrorist at-
tacks, security prevention, undisclosed information.
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Miejsce strategii bezpieczeństwa narodowego 
w porządku prawnym Polski i Hiszpanii

Streszczenie

Treść artykułu koncentruje się na zagadnieniu miejsca zajmowanego przez strategie bezpie-
czeństwa narodowego w porządku prawnym Polski i Hiszpanii. Przedstawiono w nim proces 
legislacyjny, w wyniku którego powstają strategie bezpieczeństwa w obu krajach. Ponadto do-
konano oceny faktycznej mocy prawnej tych dokumentów oraz tego, czy niosą one za sobą 
skutki wykonawcze. Ocenie poddane zostało miejsce omawianych dokumentów w systemie 
prawnym obu krajów, a więc to, czy stanowią one część szerszej strategii, czy raczej są odręb-
nymi elementami systemu. Wybór tych właśnie państw uzasadniony jest porównywalną liczbą 
ludności i powierzchnią, a co za tym idzie potencjałem w ramach UE, jak również faktem, że są 
to zewnętrzne kraje strefy Schengen. Z drugiej strony różnicuje je fakt, iż położone są na dwóch 
skrajnych punktach Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, strategia bezpieczeństwa, Polska, Hiszpania, prawo, 
porządek prawny

We współczesnym świecie kwestie związane z bezpieczeństwem odgrywają 
coraz większą rolę, można pokusić się nawet o stwierdzenie, że w polityce 
państw jest to rola kluczowa. Dzieje się tak z dwóch głównych, wzajemnie 
powiązanych przyczyn. Z jednej strony mamy do czynienia z nowym, holi-
stycznym paradygmatem bezpieczeństwa, które pojmowane jest bardzo sze-
roko, już nie tylko w tradycyjnym rozumieniu militarnym, ale także w kate-
goriach społecznych, gospodarczych, ekologicznych czy kulturowych. Wiąże 
się to również z procesem sekurytyzacji, w ramach którego w zasadzie każde 
zagadnienie może urosnąć do rangi problemu czy zagrożenia bezpieczeństwa. 
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Dzieje się tak w dużej mierze za sprawą środków masowego przekazu, ule-
gających coraz dalej posuniętej tabloidyzacji. Przejawem tego jest m.in. ukie-
runkowanie przekazu medialnego na sensację i demonizowanie odmiennych 
światopoglądowo postaw, zachowań czy różnych wydarzeń1. Z drugiej stro-
ny mamy do czynienia z wciąż globalizującym się światem, w którym sieć 
wzajemnych powiązań staje się coraz gęstsza. W dobie Internetu i cyberprze-
strzeni, wojen hybrydowych i międzynarodowego terroryzmu, przyjmującego 
przeróżne oblicza, ale także katastrof naturalnych i ekologicznych, świato-
wych kryzysów finansowych czy problemów społecznych granice pomiędzy 
zagrożeniami wewnętrznymi a zewnętrznymi, militarnymi a pozamilitarnymi 
zacierają się. W konsekwencji wpływa to na zmianę paradygmatu bezpieczeń-
stwa i zmusza nas do postrzegania tego zagadnienia dużo szerzej niż tylko 
w kategoriach obronności. Do takiego stanu rzeczy walnie przyczyniły się 
zamachy z 11 września 2001 r., w których wykorzystano cywilne samoloty 
rejsowe. Data ta stanowi symboliczny punkt zmiany paradygmatu bezpie-
czeństwa i będzie stanowić cezurę czasową dla niniejszego artykułu.

Jedną z konsekwencji takiego stanu rzeczy jest przyjmowanie przez kolej-
ne państwa strategii bezpieczeństwa narodowego. Dokumenty te odzwiercie-
dlają zmianę, która dokonała się w postrzeganiu bezpieczeństwa przez społe-
czeństwo i polityków. Traktują one bezpieczeństwo narodowe w kategoriach 
systemowych jako całość, na którą składa się szereg elementów różnego typu, 
powiązanych licznymi relacjami i sprzężeniami zwrotnymi2. Jednocześnie 
nie jest to jedynie moda czy „znak czasów”. Tworzenie strategii bezpieczeń-
stwa narodowego stało się realną koniecznością, stanowią one ważny element 
systemów bezpieczeństwa państw i społeczeństw funkcjonujących w złożo-
nym, zglobalizowanym świecie, ponieważ nadają wspólny kierunek i integru-
ją działania wszystkich działów administracji państwowej3.

Są to dokumenty dość ogólne, pozwalające na uwzględnienie licznych 
aspektów bezpieczeństwa. Zarysowują długofalowe interesy i cele państw, 
prognozowane zagrożenia dla tych interesów oraz sposoby minimalizowa-
nia ryzyka. Wynika to z faktu, że bezpieczeństwo narodu to przede wszyst-
kim swobodna możliwość realizacji jego interesów oraz nieskrępowanego 

1 Szerzej: K. Trofimowicz-Kalinowska, Sekurytyzacja – teoria budowania strachu, „Magazyn 
Publicystyczno-Naukowy”, http://dknuwnazwa.wordpress.com/sekurytyzacja-teoria-budowania-
strachu-katarzyna-trifimowicz-kalinowska [dostęp: 1.12.2016].

2 T. Aleksandrowicz, Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, https://wszystkoconajwa-
zniejsze.pl/tomasz-aleksandrowicz-strategia-bezpieczenstwa-narodowego-rp/ [dostęp: 1.12.2016].

3 Na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez autorkę z gen. Miguelem Angelem Ba-
llesterosem Martínem, dyrektorem Hiszpańskiego Instytutu Studiów Strategicznych (Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, IEEE), 7 listopada 2016 w Madrycie.
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rozwoju4. Strategie stanowią punkt wyjścia dla dalszego działania różnych 
działów administracji państwowej, skupiając i porządkując jednocześnie in-
formacje z nich napływające. Pełnią też często rolę informacyjną w stosun-
ku do społeczeństwa, charakteryzują się więc na ogół zwięzłością i jasnością 
przekazu. Są w końcu wyrazem tendencji do myślenia i działania strategicz-
nego. Dostrzeżono bowiem, iż w wielu dziedzinach to właśnie długofalowe 
perspektywy rozwoju przynoszą najlepsze efekty5.

W nauce nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja strategii bez-
pieczeństwa narodowego, jest ich wiele. Podobnie liczne są próby określenia, 
czym jest bezpieczeństwo6. Większość definicji słowa „strategia” odnosi się 
do kwestii militarnych, a – jak już wspomniano – dokumenty te odnoszą się 
do obszaru dużo szerszego niż tylko obronność7. W zależności od przyjętego 
w danym państwie paradygmatu bezpieczeństwa strategie będą różnić się za-
kresem oddziaływania. Za Miguelem Alonso Baquerem przyjmijmy, że „stra-
tegia odnosi się do zdolności znalezienia najlepszego sposobu osiągnięcia 
określonych celów przy zastosowaniu określonych środków”8. Szczegółowe 
przykłady definicji strategii bezpieczeństwa narodowego zostaną rozwinięte 
w niniejszym artykule na przykładzie Polski i Hiszpanii.

Wybór tych dwóch krajów uzasadnia zbliżona wielkość ich terytoriów 
oraz podobna liczba ludności, a co za tym idzie, porównywalny potencjał, 
który wiąże się z kolei z pozycją obu państw w Unii Europejskiej. Dalsze 
podobieństwa uzasadniające takie zestawienie to fakt, iż Polska i Hiszpania 
są zewnętrznymi krajami UE i strefy Schengen, przez co na te państwa spada 
szczególny ciężar ochrony granic wspólnoty. Strategie obu państw będą miały 
wiele cech wspólnych także z uwagi na fakt przynależności do NATO.

Jednocześnie położenie geostrategiczne i uwarunkowania polityczne, geo-
graficzne i historyczne obu krajów różnią się, co przekłada się na rozbieżności 

4 M. Lutostański, Kultura i logika tworzenia przepisów normujących problematykę bez-
pieczeństwa. Refleksji kilka, [w:] System bezpieczeństwa narodowego RP. Wybrane problemy, 
red. W. Kietler, K. Drabik, I. Szostek, Warszawa 2014, s. 81.

5 J. Pawłowski, Ewolucja strategii bezpieczeństwa narodowego RP, [w:] Strategia bezpie-
czeństwa narodowego Polski, red. J. Gryz, Warszawa 2013, s. 158.

6 Definicji bezpieczeństwa możemy znaleźć w literaturze przedmiotu bardzo wiele. Zob. 
np. J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2012, 
s. 13, 22–23, 39; R. Zięba, Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzyna-
rodowych, „Sprawy Międzynarodowe” 10/1989, s. 50; S. Sulowski, O nowym paradygmacie 
bezpieczeństwa w erze globalizacji, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagad-
nienia, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Warszawa 2009, s. 12–13.

7 M.A. Ballesteros Martín, En busca de una Estrategia de Seguridad Nacional, Ma-
dryt 2016, s. 25–45.

8 M. Alonso Baquer, ¿En qué consiste una estrategia?, Madryt 2000, s. 16.
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w priorytetach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Obiektywnie ogrom-
ne znaczenie odgrywa w tym przypadku położenie geograficzne. Zestawienie 
Hiszpanii i Polski, krajów z południa i z północnego-wschodu UE, przedstawi-
cieli tzw. starej i nowej Unii, daje szeroki obraz postrzegania kwestii bezpie-
czeństwa w krajach UE.

Pojęcie strategii bezpieczeństwa narodowego

Na potrzeby niniejszego artykułu przyjęte zostaną definicje strategii bezpie-
czeństwa narodowego zaprezentowane przez Biuro Bezpieczeństwa Narodo-
wego (BBN) dla Polski i gen. Miguela Ángela Ballesterosa Martína, dyrektora 
Hiszpańskiego Instytutu Studiów Strategicznych dla Hiszpanii. Wymienione 
instytucje zaangażowane są w proces tworzenia strategii. Wykorzystując de-
finicje niejako oficjalne, urzędowe, sprawdzona zostanie ich kompatybilność 
z definicjami zaprezentowanymi w samych strategiach, a tym samym spój-
ność pojęciowa systemu bezpieczeństwa. 

W opracowaniu pt. Minisłownik BBN: Propozycje nowych terminów 
z dziedziny bezpieczeństwa spotkać się można z następującym określeniem 
strategii bezpieczeństwa narodowego: „obowiązująca w państwie koncepcja 
zapewniania jego bezpieczeństwa, zawierająca w szczególności identyfika-
cję interesów narodowych i celów strategicznych, ocenę przyszłościowego 
kształtowania się strategicznego środowiska bezpieczeństwa oraz zasady 
i sposoby osiągania celów strategicznych w przewidywanych warunkach 
(realizacji zadań operacyjnych), a także przygotowywania (utrzymywania 
i transformacji) systemu bezpieczeństwa narodowego (realizacji zadań pre-
paracyjnych)”9. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2007 r. (dalej: 
SBN RP 2007) zawiera „oficjalną wykładnię polskich interesów narodowych, 
określa cele strategiczne Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeń-
stwa wraz z koncepcją ich osiągania, uwzględniającą zadania dla poszczegól-
nych podsystemów wykonawczych. Wskazuje również zasady utrzymywania 
oraz kierunki transformacji systemu bezpieczeństwa narodowego”10. Z kolei 
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2014 r. (SBN RP 2014) „iden-
tyfikuje interesy narodowe i cele strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa 
[…], określa potencjał bezpieczeństwa narodowego oraz ocenia środowisko 

9 Mini(słownik) BBN: propozycje nowych terminów z dziedziny bezpieczeństwa, https://
www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe/minislownik-bbn-propozy/6035,MINISLOW-
NIK-BBN-Propozycje-nowych-terminow-z-dziedziny-bezpieczenstwa.html [dostęp: 3.12.2016].

10 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2007 r., pkt 146, http://
www.msz.gov.pl/resource/7d18e04d-8f23-4128-84b9-4f426346a112 [dostęp: 11.03.2017].
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bezpieczeństwa Polski w wymiarze globalnym, regionalnym i krajowym, 
a także prognozuje jego trendy rozwojowe. Przedstawia działania państwa 
niezbędne dla osiągnięcia zdefiniowanych interesów i celów oraz wskazuje 
kierunki i sposoby przygotowania systemu bezpieczeństwa narodowego”11. 
Obie zawierają więc, zgodnie z definicją BBN, takie elementy, jak interesy 
narodowe i cele strategiczne, sposoby ich osiągnięcia oraz kierunki rozwoju 
systemu bezpieczeństwa narodowego. W SBN z 2007 r. zabrakło elementu 
oceny środowiska bezpieczeństwa, wymieniono w niej jedynie wyzwania 
i zagrożenia bezpieczeństwa. Podsumowując, obie wspomniane strategie są 
spójne z definicją przyjętą przez BBN, natomiast w dwóch wcześniejszych 
(z 2000 i 2003 r.) nie znajdziemy tego rodzaju definicji.

Generał Ballesteros określa strategię bezpieczeństwa narodowego jako 
„sposób, za pomocą którego polityka państwa kieruje, orientuje i koordy-
nuje wszystkie siły i środki narodu, w celu ochrony interesów narodowych 
przed ryzykami, zagrożeniami i wyzwaniami zewnętrznymi i wewnętrznymi, 
a jednocześnie pozwala państwu wypełniać swoje zobowiązania międzyna-
rodowe”. Elementy, które składają się na strategię, to: interesy narodowe, 
ryzyka, zagrożenia i wyzwania zewnętrzne i wewnętrzne, cele strategiczne 
i chronione interesy, określenie sposobu wykorzystania zasobów narodowych 
oraz środki konieczne do zrealizowania strategii12. Definicja sformułowana 
jest tu inaczej niż w wyżej analizowanym przypadku, nacisk położony jest 
na ochronę interesów przed zagrożeniami. Elementy, które powinny znaleźć 
się w strategii, pokrywają się jednak z tymi, które wymienia się w polskich 
projektach. W hiszpańskich strategiach bezpieczeństwa narodowego nie ma 
zawartego określenia, czym są tego rodzaju dokumenty, przedstawiają one 
natomiast ich elementy w sposób bardziej opisowy, duży nacisk kładziony jest 
na wypełnienie zobowiązań międzynarodowych.

Na koniec tych rozważań warto wspomnieć o definicji bezpieczeństwa na-
rodowego przedstawionej w hiszpańskiej strategii bezpieczeństwa narodowe-
go z 2013 r. Takowa pojawia się tu po raz pierwszy w oficjalnym dokumencie, 
jest jednak dość specyficzna. Brzmi następująco: „bezpieczeństwo narodo-
we jest działaniem państwa nakierowanym na ochronę wolności i dobrobytu 
obywateli, na zapewnienie obrony Hiszpanii, jej zasad i wartości konstytu-
cyjnych, a także na wypełnianie przyjętych zobowiązań poprzez wspieranie 
bezpieczeństwa międzynarodowego wraz z naszymi sojusznikami”13. Zgodnie 

11 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r., pkt 2, https://
www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf [dostęp: 11.03.2017].

12 M.A. Ballesteros Martín, En busca…, op. cit., s. 65–66.
13 Estrategia de Seguridad Nacional. Un proyecto compartido, 2013, http://www.lamoncloa.

gob.es/documents/seguridad_1406connavegacionfinalaccesiblebpdf.pdf, s. 8 [dostęp: 11.03.2017].
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z tą definicją bezpieczeństwo narodowe postrzegane jest jako działanie. Nie-
stety w ten sposób mylone są cele ze środkami, gdyż zapewnienie bezpie-
czeństwa narodowego jest celem, do którego dąży się przez działanie pań-
stwa14. W opracowaniach hiszpańskiej Akademii Obrony Narodowej (Centro 
Superior de Estudios de la Defensa Nacional, CESEDEN) bezpieczeństwo 
narodowe jest jednak definiowane w sposób najczęściej spotykany, a więc 
jako sytuacja, w której możliwe jest zapewnienie suwerenności i integralno-
ści terytorialnej państwa, wolności obywateli, ich działalności we wszelkich 
sferach oraz unikanie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych15.

Miejsce strategii bezpieczeństwa narodowego 
w systemie prawnym RP

W Polsce w latach 2001–2016 obowiązywały trzy strategie bezpieczeństwa 
narodowego. Pierwsza przyjęta została w 2003 r., kolejna w 2007 r., ostatnia 
w 2014 r. Nie sposób pominąć także pierwszej polskiej strategii bezpieczeństwa, 
przyjętej w 2000 r., a więc jeszcze przed zamachem na World Trade Center. Jej 
powstanie związane było z przystąpieniem Polski do NATO w 1999 r. Nie ozna-
cza to, że wcześniej mieliśmy do czynienia z próżnią legislacyjną w zakresie 
dokumentów strategicznych. Choć bardzo niedoskonałe, były one przyjmowane. 
Po 1989 r. Polska musiała zmierzyć się ze stworzeniem od podstaw systemu 
bezpieczeństwa narodowego w nowych warunkach geopolitycznych i strategicz-
nych oraz z brakiem wzorców w tworzeniu omawianego typu dokumentów.

Pierwszym z nich była Doktryna Obronna Rzeczypospolitej Polskiej, 
przyjęta uchwałą Komitetu Obrony Kraju (KOK) z 21 lutego 1990 r., nie-
aktualna w swej treści już w momencie przyjęcia16. Następnie Prezydent RP 
powołał zarządzeniem z 5 sierpnia 1991 r. zespół, który opracował Założe-
nia polskiej polityki bezpieczeństwa oraz Politykę bezpieczeństwa i strategię 
obronną Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty te zostały przyjęte przez KOK 
2 listopada 1992 r. i obowiązywały przez cały okres samodzielności obronnej 
Polski. Po przystąpieniu Polski do NATO, w marcu 1999 r., w wyniku braku 

14 L. de la Corte Ibáñez, J.M. Blanco Navarro, Seguridad nacional, amenazas y respuestas, 
Madryt 2014, s. 33.

15 Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), Hacía una Estrategia 
de Seguridad Nacional para España, Madrid 2009, http://www.defensa.gob.es/ceseden/Gale-
rias/destacados /publicaciones/docSegyDef/ficheros/025_HACiA_UNA_ESTRATEGIA_DE_
SEGURIDAD_NACIONAL_PARA_ESPANA.pdf, s. 9 [dostęp: 3.12.2016].

16 Szerzej zob. Z. Nowakowski [et al.], Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski na tle 
strategii bezpieczeństwa wybranych państw, Warszawa 2014, s. 247–249.
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regulacji odnośnie opracowywania strategii oraz sporów kompetencyjnych na 
linii Prezydent – Rada Ministrów, powstały dwa odrębne dokumenty: Strate-
gia Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej (styczeń 2000) oraz Strategia 
Obronności Rzeczypospolitej Polskiej (maj 2000). Kolejne strategie bezpie-
czeństwa tworzone były już na podstawie zapisów znowelizowanej w 2002 r. 
Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej17.

Przyjęcie obowiązującej obecnie strategii bezpieczeństwa narodowego 
z 2014 r. poprzedziły dwa ważne wydarzenia: wdrożenie przez Radę Mini-
strów nowego systemu planowania i zarządzania długoterminowym roz-
wojem państwa (opartego na nowej kategorii dokumentów strategicznych) 
oraz zorganizowanie pierwszego kompleksowego Strategicznego Przeglądu 
Bezpieczeństwa Narodowego18. Jego przeprowadzenie zostało przewidziane 
w SBN z 2007 r.19, a rezultaty wpłynęły na powstanie nowej SBN w 2014 r. 

Z kolei znowelizowana w 2006 r. ustawa o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju oraz stworzony na jej podstawie system zarządzania rozwojem Polski 
miały zreformować politykę rozwojową państwa. Plan uporządkowania strategii 
rozwoju z 2009 r. przyjęty przez Radę Ministrów zakładał konsolidację oraz 
ograniczenie dokumentów planistycznych, składających się na średnio- i długo-
okresową strategię rozwoju państwa. Jednym z takich dokumentów miała być 
również SBN RP20. Oznaczało to połączenie SBN i dotychczasowej polityki bez-
pieczeństwa z nową polityką rozwoju społeczno-gospodarczego. Problem stano-
wił tu ustawowy obowiązek zatwierdzania SBN przez Prezydenta RP (o czym 
dalej), co nadaje dokumentowi szczególną rangę. Rozwiązano to poprzez za-
chowanie SBN RP jako dokumentu koncepcyjnego, definiującego cele i inte-
resy narodowe oraz przez przyjęcie dodatkowo Strategii rozwoju systemu bez-
pieczeństwa narodowego RP (SRSBN) zatwierdzanej przez Radę Ministrów21. 
Spowodowało to jednak rozmnożenie dokumentów o randze strategii w zakresie 

17 Szerzej zob. A. Sroka, K. Trofimowicz, Terrorism and Political Radicalism in the Security 
Strategies of Poland and Spain versus Public Opinion, [w:] Radicalism and Terrorism in the 
21st Century. Implications for Security, red. A. Sroka, F. Castro-Rial Garrone, R.D. Torres Kum-
brián, Frankfurt am Main 2017, s. 140–144; R. Kupiecki, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 
RP 2014 jako instrument polityki państwa. Uwarunkowania zewnętrzne i aspekty procesowe, 
„Bezpieczeństwo narodowe” 33/2015, s. 18–25; S. Koziej, A. Brzozowski, 25 lat polskiej stra-
tegii bezpieczeństwa, „Bezpieczeństwo narodowe” 30/2014.

18 R. Kupiecki, op. cit., s. 25.
19 SBN RP z 2007 r., pkt 148.
20 Plan uporządkowania strategii rozwoju, przedłożony przez ministra rozwoju regionalne-

go, https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/plan-uporzadkowania-strategii-roz-
woju-przedlozony-przez-ministra-rozwoju.html [dostęp: 4.12.2016].

21 Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2022 została przyjęta w kwiet-
niu 2013 r. przez Radę Ministrów, https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/ strategia_rozwoju_syste-
mu_bezpieczenstwa_narodowego _rp_2022.pdf [dostęp: 5.12.2016]; R. Kupiecki, op. cit., s. 27.
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jednolitej polityki bezpieczeństwa państwa. Zbyt krótki czas ich funkcjonowa-
nia w ramach równoległych ścieżek „polityka rozwojowa” i „polityka bezpie-
czeństwa” nie pozwala na dokonanie oceny, czy zabieg ten służy optymalizacji 
działań w obu tych sferach i wytworzeniu efektu synergii22.

Przy przyjmowaniu wspomnianych dokumentów mieliśmy do czynienia ze 
swoistym odwróceniem kolejności działań. Otóż SRSBN z 2013 r., opracowana 
na bazie założeń SBN z 2007 r., poprzedziła nowelizację tej ostatniej, która wobec 
SRSBN – jako substrategii polityki rozwojowej – pełni przecież rolę nadrzędną23.

Ważnym dla strategii bezpieczeństwa procesem był przeprowadzony w latach 
2010–2012 Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego (SPBN). Był to 
pierwszy tak kompleksowy przegląd bezpieczeństwa narodowego, koordynowa-
ny przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, z udziałem ekspertów z różnych 
dziedzin bezpieczeństwa, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej 
oraz organizacji pozarządowych. Rezultatem tych prac był niejawny Raport Ko-
misji SPBN, podsumowujący pracę czterech zespołów problemowych. Zawierał 
on w szczególności wyniki analiz oraz rekomendacje w zakresie bezpieczeństwa 
RP. Informacja o rezultatach przeglądu została przyjęta przez Radę Bezpieczeń-
stwa Narodowego w listopadzie 2012 r. Jedną z rekomendacji wspomnianego ra-
portu było opracowanie nowej strategii bezpieczeństwa narodowego, która zastą-
piłaby dokument obowiązujący od 2007 r. Innym ważnym wynikiem Przeglądu 
była opublikowana w maju 2013 r. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego 
Rzeczypospolitej Polskiej. Treści zawarte w obu tych dokumentach wykorzystane 
zostały w opracowaniu nowej strategii bezpieczeństwa narodowego24.

Prezes Rady Ministrów zarządzeniem nr 63 z 4 września 2013 r. powołał 
Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Strategii Bezpieczeństwa Na-
rodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Na jego przewodniczącego został wyzna-
czony wiceminister obrony narodowej, a wiceprzewodniczącymi zostali pod-
sekretarze stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych. Członkami Zespołu byli wysokiej rangi przedstawiciele mini-
sterstw25, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędów centralnych (AW, ABW, 

22 R. Kupiecki, op. cit., s. 28.
23 Ibidem.
24 Ibidem, s. 28–29. 
25 Administracji i Cyfryzacji, Edukacji Narodowej, Finansów, Gospodarki, Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Obrony Narodowej, Pracy i Polityki 
Społecznej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rozwoju Regionalnego, Skarbu Państwa, Sportu i Tury-
styki, Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Środowiska, Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Zdrowia; Zarządzenie Nr 63 Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 4 września 2013 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Stra-
tegii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. 2013 poz. 719), http://isap.
sejm.gov.pl/Download?id=WMP20130000719&type=2 [dostęp: 5.12.2016].
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RCB) oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W pracach mogli brać udział 
także zaproszeni przedstawiciele parlamentu (Sejmu i Senatu), innych instytucji 
oraz ośrodków naukowych. Organizacyjną i merytoryczną obsługę prac zapewnił 
sekretariat wyłoniony z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON. 
Zespół – jako organ pomocniczy Rady Ministrów – zobowiązany został między 
innymi do określenia interesów narodowych i celów strategicznych Rzeczypo-
spolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa, dokonania analizy i prognozy 
kształtowania się zewnętrznych i wewnętrznych warunków bezpieczeństwa na-
rodowego, sformułowania głównych kierunków i sposobów działania państwa 
(w tym przygotowań systemu bezpieczeństwa), a w efekcie opracowania projektu 
Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP i przedłożenia go Radzie Ministrów26. 
W pracy nad projektem SBN wykorzystano i zaktualizowano propozycje zawarte 
w Białej Księdze, a tym samym skorzystano z dorobku SPBN, w którego prace 
zaangażowana była znaczna część polskich ekspertów.

W październiku 2014 r., po zakończeniu procedury związanej z uzgodnie-
niem dokumentu, projekt został przyjęty przez Radę Ministrów, a 5 listopada 
Prezydent RP zatwierdził nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

W tym miejscu warto zastanowić się nad faktyczną mocą prawną SBN RP. 
Powstanie tego dokumentu przewidziano w ustawie o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Głosi ona: „Prezydent Rzeczpospolitej Pol-
skiej […] zatwierdza, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, strategię bezpieczeń-
stwa narodowego” (art. 4a), natomiast „do zadań Rady Ministrów […] należy 
[…] opracowywanie projektów strategii bezpieczeństwa narodowego” (art. 6). 
Trzy organy zostały więc powołane do udziału w tworzeniu SBN: Prezydent RP, 
Prezes Rady Ministrów oraz Rada Ministrów (kwestia szczegółowego określenia 
podmiotów przygotowujących projekt jest zależna od ustaleń wewnątrz tego or-
ganu27). Ustawa nie precyzuje, co w takiej strategii miałoby się znaleźć28.

Charakter prawny strategii jest jednak niedookreślony. Zgodnie z regulami-
nem pracy Rady Ministrów SBN należy do tzw. dokumentów rządowych29. Kwe-
stia trybu opracowywania dokumentów rządowych jest zależna od każdorazowej 

26 R. Kupiecki, op. cit., s. 29–30.
27 L. Grzonka, Status normatywny Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, [w:] Strategia 

bezpieczeństwa narodowego Polski, red. J. Gryz, Warszawa 2013, s. 276.
28 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Pol-

skiej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1534), http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19670440220&ty-
pe=3 [dostęp: 5.12.2016].

29 Uchwała Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy 
Rady Ministrów (M.P. 2013 poz. 979), par. 19.2, http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WM-
P20130000979&type=2 [dostęp: 5.12.2016].
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decyzji Prezesa Rady Ministrów. Stała jest tu zasada konsensusu – dokumenty 
te powinny być uzgadniane przez wszystkich członków rządu – oraz zasa-
da zgodności z prawem UE. Dokumenty rządowe przyjmowane są w drodze 
uzgodnienia, ale brak w prawie określenia rodzaju aktu kończącego postępo-
wanie, co skutkuje problemem z określeniem mocy prawnej SBN. Nie jest 
ona uchwałą, gdyż zgodnie z nazewnictwem przyjętym w konstytucji są one 
źródłami prawa wewnętrznie obowiązującego30. 

Następnie SBN zatwierdzana jest przez Prezydenta. Zgodnie z art. 142 kon-
stytucji Prezydent wydaje postanowienia (w zakresie tych kompetencji, w ra-
mach których nie wydaje rozporządzeń i zarządzeń), zgodnie zaś z art. 144 ust. 1 
wydaje akty urzędowe. Te drugie wymagają kontrasygnaty, należy uznać więc, 
że zatwierdzenie SBN następuje w drodze postanowienia31.

SBN nie stanowi źródła prawa w rozumieniu Konstytucji RP, w związku 
z czym nie spełnia wprost funkcji normatywnej i sama w sobie nie może być 
podstawą działania organów administracji państwowej, gdyż zgodnie z kon-
stytucją działają one na podstawie i w granicach prawa. SBN pełni jednak 
funkcję programową i wskazuje ogólne kierunki działania wszystkim pod-
miotom wykonującym zadania w państwie. Jest przygotowywana przez Radę 
Ministrów, która to, wraz z Prezydentem RP zatwierdzającym strategię, jest 
kluczowym organem w zakresie formułowania norm w obszarze bezpieczeń-
stwa w Polsce. Treść SBN wyraża więc najważniejsze (strategiczne) cele, do 
których dążą te organy32.

Z drugiej strony SBN stanowi koncepcyjną bazę dla Strategii rozwoju sys-
temu bezpieczeństwa narodowego RP33, a także tworzy ramy merytoryczne do 
opracowania strategii sektorowych w najważniejszych dziedzinach bezpieczeń-
stwa i obronności państwa (wojskowej, ekonomicznej, informacyjnej itp.)34. 
Dokumenty wykonawcze do SBN obecnie obowiązujące to: Strategia rozwoju 
systemu bezpieczeństwa narodowego 2020 z 2013 r., Polityczno-strategiczna 
dyrektywa obronna z 2015 r. (dokument tajny), Doktryna cyberbezpieczeń-
stwa Rzeczpospolitej Polskiej z 2015 r. Na zatwierdzenie czeka projekt Strate-
gii cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2016–2020. Trwają 
również prace nad projektem Strategii bezpieczeństwa morskiego RP. Warto 
podkreślić informacyjną i edukacyjną rolę SBN w stosunku do społeczeństwa, 
które ma możliwość zapoznania się z głównymi kierunkami i celami polityki 

30 L. Grzonka, op. cit., s. 277.
31 Ibidem. 
32 Szerzej na temat statusu normatywnego SBN w: L. Grzonka, op. cit., s. 274–290.
33 Plan uporządkowania strategii rozwoju, http://www.kigeit.org.pl/FTP/PRCIP/Literatu-

ra/004_Plan _reasumpcja_decyzji_12_07_2012.pdf [dostęp: 5.12.2016].
34 J. Pawłowski, op. cit., s. 177.
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bezpieczeństwa państwa. Współpraca obywateli z organami administracji jest 
niezbędna w tej dziedzinie.

W przyszłości należałoby zastanowić się nad uregulowaniem statusu nor-
matywnego SBN, gdyż obecny negatywnie wpływa na jej prestiż i skutecz-
ność. Podobnie byłoby w sytuacji wydawania SBN w formie rozporządzenia. 
Warto rozważyć tworzenie jej na poziomie ustawodawcy, gdyż opracowywanie 
SBN przez organy władzy wykonawczej rodzi pytanie o jej skuteczność wobec 
Sejmu i Senatu. Ponadto, mimo ograniczenia w 2009 r. liczby dokumentów 
planistycznych z 42 do 9, w połączeniu z dokumentami wykonawczymi, stra-
tegiami sektorowymi, wciąż mamy do czynienia z mnogością dokumentów 
wydawanych przez różne instytucje. Zauważalny jest tu brak jednego organu, 
który koordynowałby powstawanie tych dokumentów, a także skupiał je w jed-
nym miejscu, uwzględniając schemat zależności między nimi.

SBN z 2007 i SBN z 2014 r. przewidują uporządkowanie i zintegrowanie sys-
temu bezpieczeństwa państwa35. W strategii z 2014 r. (pkt 111) wskazuje się na 
konieczność instytucjonalnego wzmocnienia Rady Ministrów w zakresie kiero-
wania bezpieczeństwem narodowym poprzez powołanie organu pomocniczego, 
którego zadaniem byłoby usprawnienie koordynacji służb specjalnych i nadzoru 
nad nimi. Następnie możliwe byłoby rozszerzenie kompetencji takiego organu. 
SBN nie wymienia tu jednak żadnej konkretnej nazwy ani precyzyjnego miej-
sca w strukturze Rady Ministrów. Taka wzmianka nie pojawiała się w poprzed-
niej strategii. W ramach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów działa Departament 
Bezpieczeństwa Narodowego, który realizuje zadania w zakresie, m.in. obsługi 
merytorycznej, organizacyjnej i prawnej Ministra – Koordynatora Służb Specjal-
nych w realizacji nadzoru, kontroli i koordynowania działalności służb specjal-
nych. Departament ten występował jednak wcześniej w strukturze KPRM36, trud-
no więc uznać jego istnienie za wynik realizacji postanowień SBN 2014.

Obie strategie postanawiają, iż weryfikacja ustaleń w nich zawartych oraz 
wypracowywanie ich aktualizacji odbywać się będzie między innymi w ramach 
Strategicznych Przeglądów Bezpieczeństwa Narodowego37, co w przypadku 
SBN 2007 faktycznie miało miejsce – na podstawie ustaleń przeglądu zakoń-
czonego w 2012 r. przygotowano SBN 2014 r.

35 SBN RP 2007, pkt 84; SBN RP 2014, pkt 12.
36 Np. w rządzie Jarosława Kaczyńskiego (2006–2007) i w pierwszym miesiącu rządu 

Donalda Tuska 2007.
37 SBN RP 2007, pkt 148; SBN RP 2014, pkt 154.
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Miejsce strategii bezpieczeństwa narodowego 
w systemie prawnym Królestwa Hiszpanii

W Hiszpanii do tej pory uchwalono dwie strategie bezpieczeństwa, w 2011 
i 2013 r. (obowiązuje obecnie). Cykle planowania strategicznego wdrażane 
były przez Ministerstwo Obrony od czasu wstąpienia do NATO w 1982 r. 
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych rząd José Maríi Aznara przygotował Białą 
Księgę Obronności (2000 r.)38. W tym czasie przystąpiono również do prze-
prowadzenia Strategicznego Przeglądu Obronnego (2003), w ramach którego 
analizowano politykę bezpieczeństwa w takich krajach, jak USA, Francja, 
Niemcy czy Wielka Brytania. Ponadto organizowano seminaria z udziałem 
Brytyjczyków, Belgów, Norwegów i obywateli USA, a także przedstawicieli 
różnych instytucji i ekspertów. W 2003 r. przygotowano ponadto Hiszpań-
ską Strategię Wojskową39. Zagadnienia strategiczne były jednak regulowane 
przede wszystkim w Dyrektywach Obrony Narodowej wydawanych co 4 lata 
od 1992 r.40

Realną potrzebę stworzenia strategii bezpieczeństwa narodowego zauwa-
żono po atakach z 11 września 2001 r. w USA. We wszystkich dokumentach 
odnoszących się do bezpieczeństwa zaczęto sygnalizować konieczność przy-
jęcia nowego podejścia do pojawiających się zagrożeń, zmianę paradygmatu 
bezpieczeństwa (Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa 200341, Hiszpańska 
Strategia Wojskowa 200342, Dyrektywa Obrony Narodowej 200443). Decyzję 
o przygotowaniu strategii bezpieczeństwa narodowego ogłosił premier José 
Luis Zapatero w swoim exposé w 2008 r. Miała ona za zadanie zdefiniowanie 

38 Ministerio de Defensa de España, Libro Blanco de la Defensa 2000, Madryt 2000, Se-
cretaría General Técnica del Miniterio de Defensa.

39 M.A. Ballesteros Martín, En busca…, s. 237 i nast.
40 Instituto Español de Estudios Estratégicos, La Directiva de Defensa Nacional 2012, 

35/2012, 2013, http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2012/DIEEEA35-2012_DDN_
IEEE.pdf [dostęp: 5.12.2016]; zob. również: A. Sroka, K. Trofimowicz, Terrorism and Political 
Radicalism in the Security Strategies of Poland and Spain versus Public Opinion, [w:] Radicalism 
and Terrorism in the 21st Century. Implications for Security, red. A. Sroka, F. Castro-Rial Garro-
ne, R.D. Torres Kumbrián, Frankfurt am Main 2017, s. 144–147. 

41 Ministerio de Defensa de España, Revisión Estratégica de la Defensa, Madryt 2003, 
Secretaría General Técnica del Miniterio de Defensa; http://www.defensa.gob.es/Galerias/de-
fensadocs/revision-estrategica.pdf [dostęp: 27.02.2017].

42 Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Nuevos retos, nuevas respuestas. Estrategia Mili-
tar Española, Madryt 2003, Secretaría General Técnica del Miniterio de Defensa. 

43 El Presidente del Gobierno, Directiva de Defensa Nacional 1/2004, http://www.armada.
mde.es/ArmadaPortal/ShowBinaryServlet?nodePath=/BEA%20Repository/Desktops/Portal/
ArmadaEspannola/Pages/documentacion_reglamentos/07_directiva_defensa_nacional/01_direc-
tiva_defensa_nacional_es/doc_02_directiva_defensa_nacional04//archivo [dostęp: 27.02.2017].
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celów, wskazanie priorytetów, zaplanowanie wysiłków organizacyjnych i bu-
dżetowych w zakresie bezpieczeństwa narodowego44. W wytycznych zawartych 
w doktrynie obrony narodowej z 2008 r. zapowiedziano konieczność przyjęcia 
dokumentu strategicznego w zakresie bezpieczeństwa narodowego, który miał 
być punktem wyjścia dla strategii sektorowych, by zapewnić ich spójność. Ar-
gumentowano to pojawieniem się nowych zagrożeń, wykraczających poza sferę 
czysto militarną, takich jak terroryzm, przestępczość zorganizowana, prolifera-
cja broni masowego rażenia, państwa upadłe czy cyberzagrożenia45.

W 2011 r. przyjęto Hiszpańską Strategię Bezpieczeństwa (HSB)46, na któ-
rej kształt przemożny wpływ miał Javier Solana. Był on również współtwór-
cą Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa z 2003, stąd liczne podobieństwa 
między tymi dokumentami, zarówno w treści, jak i w tytule. Było to zgodne 
z ideą Solany, by HSB stanowiła nie tylko strategię narodową, ale także jeden 
z elementów szerokiej strategii europejskiej47. HSB została zaprezentowana 
Radzie Obrony Narodowej (Consejo de Defensa Nacional), zatwierdzona 
przez Radę Ministrów i przedstawiona Kortezom. Strategia została przyjęta 
w pośpiechu pod koniec kadencji parlamentu, bez możliwości rozwinięcia jej 
przez rząd. Uważano, że nie została dostatecznie skonsultowana z opozycją. 
Było to dużą wadą HSB, gdyż dokument o dziesięcioletnim horyzoncie cza-
sowym wymaga szerokiej zgody politycznej. Szczególnie, iż dotyczy kształtu 
systemu bezpieczeństwa oraz polityki międzynarodowej, które potrzebują sta-
bilności, by być skutecznie realizowane. Kiedy więc po wyborach nastąpiła 
zmiana partii rządzącej, jasne było, iż Partia Ludowa (PP) zaktualizuje stra-
tegię bezpieczeństwa. Podkreślano jednak, że będzie to kontynuacja HSB48.

Już w 2012 r. przystąpiono do prac nad przeglądem strategii bezpieczeństwa. 
Nie chciano całkowicie zmieniać poprzedniej, raczej ją zaktualizować, wyelimi-
nować wady, a jednocześnie zapewnić pełen konsensus ze strony partii opozycyj-
nych i społeczeństwa. Chciano również, by był to dokument bardziej praktyczny 

44 Exposé José Luisa Rodríguez Zapatero z dnia 8 kwietnia 2008, http://www.lamoncloa.
gob.es/presidente/intervenciones/Paginas/2008/prsp20080408.aspx [dostęp: 27.02.2017].

45 K.P. Marczuk, Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej. Od 
bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa ludzi, Warszawa 2012, s. 192–193; El Presidente 
del Gobierno, Directiva de Defensa Nacional 1/2008, http://www.armada.mde.es/ArmadaPor-
tal/page/Portal/ArmadaEspannola/ mardigital_docinstituc/prefLang_es/01_docu-institucional-
-defensa--05_directiva-defensa-nacional [dostęp: 27.02.2017].

46 Gobierno de España, Estrategia Española de Seguridad. Una responsablidad de todos, 2011, 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/c06cac0047612e998806cb6dc6329423/
EstrategiaEspanolaDeSeguridad.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c06cac0047612e-
998806cb6dc6329423 [dostęp: 14.03.2017].

47 M.A. Ballesteros Martín, En busca…, s. 243.
48 Ibidem, s. 248–252.
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niż konceptualny, pełniący także funkcję dydaktyczną – by przyczyniał się do 
szerzenia kultury bezpieczeństwa w społeczeństwie.

W lipcu 2012 r. utworzono w ramach Kancelarii Premiera Rady Mini-
strów Departament Bezpieczeństwa Narodowego (Departamento de Seguri-
dad Nacional, DSN). Nowemu organowi powierzono kilka zadań, główne 
z nich to współtworzenie strategii bezpieczeństwa i innych dokumentów 
w obszarze bezpieczeństwa narodowego; wsparcie merytoryczne dla Premie-
ra; pełnienie funkcji sekretariatu i organu wsparcia technicznego dla Rady 
Bezpieczeństwa Narodowego (Consejo de Seguridad Nacional, CSN); zarzą-
dzanie kryzysowe49.

W sierpniu 2012 r. powołano Komisję Międzyresortową, która miała na 
celu nadzorować proces powstawania strategii. W jej pracach uczestniczyli 
przedstawiciele organów istotnych dla tego procesu50. Przeprowadzono ana-
lizę strategii bezpieczeństwa narodowego USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, 
Francji i Holandii, a także strategii bezpieczeństwa NATO i UE. Stworzo-
no Komisję Techniczną, w której skład weszli przedstawiciele ministerstw: 
Spraw Zagranicznych, Obrony, Spraw Wewnętrznych oraz przedstawicie-
le DSN i Narodowego Centrum Wywiadu (Centro Nacional de Inteligen-
cia, CNI). Później dołączyli do nich przedstawiciele innych ministerstw51. 
W CESEDEN przeprowadzono seminaria z ekspertami z różnych krajów 
i hiszpańskich think tanków, przede wszystkim Real Instituto Elcano. 
W tworzenie Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Hiszpanii (SBNH)52 za-
angażowano licznych ekspertów, dokument miał być również przyjęty z peł-
nym poparciem wszystkich sił politycznych (zarzuca się jednak, że rządzą-
ca PP skonsultowała się tylko z największą partią opozycyjną, Hiszpańską 
Socjalistyczną Partią Robotniczą (PSOE). Przygotowanie projektu strategii 

49 Real Decreto 1119/2012, de 20 de julio, de modificación del Real Decreto 83/2012, de 
13 de enero, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno, art. 4, https://www.boe.es/
boe/dias/2012/07/23/pdfs/BOE-A-2012-9816.pdf [dostęp: 14.03.2017].

50 Dyrektor Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa 
Narodowego, sekretarz stanu do spraw zagranicznych, sekretarz stanu ds. bezpieczeństwa, se-
kretarz stanu ds. współpracy z Kortezami, sekretarz stanu-dyrektor Narodowego Centrum Wy-
wiadu, sekretarz ds. polityki obronnej, podsekretarz ds. gospodarki i konkurencyjności, dyrek-
tor Departamentu Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, dyrektor generalny ds. gospodarki 
międzynarodowej (Biuro ds. Gospodarczych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów).

51 Ministrowie: Sprawiedliwości; Skarbu i Administracji Publicznej; Rozwoju; Edukacji, 
Kultury i Sportu; Zatrudnienia i Zabezpieczenia Społecznego; Przemysłu, Energii i Turystyki; 
Rolnictwa, Wyżywienia i Środowiska; Gospodarki i Konkurencyjności oraz Służby Zdrowia, 
Opieki Społecznej i Równości.

52 Gobierno de España, Estrategia de seguridad nacional. Un proyecto compartido, 2013, 
http://www.dsn.gob.es/es/estrategias-publicaciones/estrategias/estrategia-seguridad-nacional 
[dostęp: 14.03.2017].
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zostało powierzone DSN i został on ostatecznie przyjęty przez Radę Mini-
strów w maju 2013 r.53

SBHN to dokument, którego moc prawna, podobnie jak w przypadku 
SBN RP, jest trudna do określenia. Z pewnością nie ma rangi ustawy. Pełni 
funkcje programowe, definiuje cele strategiczne i interesy państwa w zakre-
sie bezpieczeństwa oraz określa kierunki działania do osiągnięcia tych celów. 
Tym samym nadaje kurs pracy ministerstw, do których kompetencji należy 
realizacja danych zadań54.

Konstytucja Hiszpanii z 1978 r. w art. 97 powierza Rządowi kierowanie 
polityką wewnętrzną i zewnętrzną, administracją cywilną i wojskową oraz 
obroną państwa. Przyznaje mu również pełnienie funkcji wykonawczej oraz 
władzę reglamentacyjną55. Zgodnie z art. 23.3 ustawy o Rządzie z 1997 r. 
istnieją dwa rodzaje rozporządzeń: real decreto (dekret królewski) wydawa-
ny przez Prezesa Rady Ministrów lub Radę Ministrów w całości oraz orden 
ministerial – rozporządzenia wydawane przez poszczególnych ministrów56. 

Do momentu uchwalenia ustawy o bezpieczeństwie narodowym z 2015 r. 
kwestia statusu prawnego hiszpańskich strategii bezpieczeństwa nie była jasna. 
Obie zostały przyjęte w formie dekretu królewskiego, a od uchwalenia wspo-
mnianej ustawy o bezpieczeństwie narodowym w 2015 r. ta forma jest wręcz 
prawnie wymagana57. Założenie, że strategie jako dekret królewski przyjmują 
formę rozporządzenia, nie wydaje się zgodne z rzeczywistością. Oznaczałoby 
to bowiem, iż obowiązują jedynie administrację publiczną, a przecież ich ce-
lem jest dotarcie do całego społeczeństwa, zarówno poprzez pełnienie funkcji 
informacyjnej, jak też, przede wszystkim, zachęcenie do pewnych działań i po-
staw, sprawienie, by bezpieczeństwo było kwestią dotyczącą całego narodu. 
Jednocześnie, choć w strategii nie znajdziemy klasycznych pod względem bu-
dowy norm prawnych (hipoteza, dyspozycja, sankcja), poprzez jasne określe-
nie celów wyznacza ona konkretne działania dla poszczególnych ministerstw. 
Szczególnie widoczne jest to w rozdziale 4 SBNH pt. Strategiczne kierunki 
działania, w którym dla każdego z 12 kluczowych dla bezpieczeństwa Hisz-
panii obszarów wyznaczono konkretne zadania do wykonania. Co prawda nie 

53 M.A. Ballesteros Martín, En busca…, s. 252–256.
54 Na podstawie ww. wywiadu z gen. M.A. Ballesterosem Martínem z 7 listopada 2016.
55 Konstytucja Hiszpanii z 27 grudnia 1978 r., znowelizowana 27 sierpnia 1992 r., tł. 

i wstęp T. Mołdawa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000; wersja oryginalna: http://www.
congreso.es/constitucion/ ficheros/c78/cons_espa.pdf [dostęp: 8.03.2017].

56 Patrz szerzej: A. Sroka, Rozliczalność w badaniach jakości demokracji (na przykładzie 
Polski i Hiszpanii), Warszawa 2014, s. 83–93.

57 Art. 14, pkt a, Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, https://www.
boe.es/boe/dias/2015/09/29/pdfs/BOE-A-2015-10389.pdf [dostęp: 8.03.2017].
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wskazano tu literalnie ministerstw, które dane zadanie powinny wykonać, ale 
jest to zrozumiałe i wynika z zakresu ich obowiązków58.

Ważnym elementem strategii jest to, że poświęcają one uwagę zintegro-
wanemu systemowi bezpieczeństwa. Strategia z 2011 r. wymienia prioryteto-
we zmiany organizacyjne w administracji publicznej, a także zapowiada po-
wstanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Strategia z 2013 r. idzie o krok 
dalej i przedstawia w rozdziale piątym spójny system bezpieczeństwa pań-
stwa wraz z konkretnymi zadaniami, organami oraz planami jego rozwoju. 
Wraz z uchwaleniem strategii powołano zapowiadaną wcześniej Radę Bez-
pieczeństwa Narodowego59. Pierwszy raz zebrała się ona 11 lipca 2013 r.60 
Jest to organ ds. bezpieczeństwa narodowego. Spotkania odbywają się re-
gularnie co dwa miesiące, są również zwoływane w sytuacjach nadzwyczaj-
nych (dotychczas raz, 14 listopada 2015, po zamachu w Paryżu). Może im 
przewodzić Król. Rada jest upoważniona do tworzenia komitetów wyspecja-
lizowanych (obecnie działają komitety do spraw cyberbezpieczeństwa, imi-
gracji, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa morskiego, bezpieczeń-
stwa energetycznego61). Jej zadania to: wspieranie premiera w prowadzeniu 
polityki bezpieczeństwa, inicjowanie przeglądu strategii bezpieczeństwa, 
inicjowanie tworzenia strategii niższego szczebla, kontrola wypełniania stra-
tegii bezpieczeństwa narodowego, zatwierdzanie rocznego sprawozdania ze 
stanu bezpieczeństwa (Informe Anual de Seguridad Nacional), zarządzanie 
kryzysowe62.

Ważną rolę legislacyjną pełni wspomniany już Departament Bezpieczeń-
stwa Narodowego, który przygotowuje projekty strategii bezpieczeństwa, 
sektorowych strategii bezpieczeństwa oraz roczne sprawozdania ze stanu 
bezpieczeństwa państwa. Jak już wspomniano, główną rolą tego organu jest 
wsparcie Prezesa Rady Ministrów w realizacji polityki bezpieczeństwa. DSN 
pełni funkcje sekretariatu i organu wsparcia technicznego CSN. Podejmuje 
również analizę ryzyka i zagrożeń oraz uruchamia system wczesnego ostrzegania. 

58 SBNH 2013, rozdz. 4; wywiad z gen. M.A. Ballesterosem Martínem z 7 listopada 2016.
59 Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se establecen las Comisiones 

Delegadas del Gobierno, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-20640 [dostęp: 
9.03.2017].

60 Pierwsze spotkanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, http://www.dsn.gob.es/es/sis-
tema-seguridad-nacional/consejo-seguridad-nacional/reunión-del-consejo-seguridad-nacional-
-11-julio-2013 [dostęp: 9.03.2017].

61 Komitety wyspecjalizowane przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, http://www.dsn.
gob.es/es/sistema-seguridad-nacional/comités-especializados [dostęp: 9.03.2017].

62 Real Decreto 385/2013, de 31 de mayo, de modificación del Real Decreto 1886/2011, de 
30 de diciembre, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno, art. 4, https://
www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5771 [dostęp: 9.03.2017].
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Dostarcza kompleksowych informacji Komitetowi Wyspecjalizowanemu ds. 
Zarządzania Kryzysowego i wspiera go w jego działalności63.

Do tej pory przyjęto 3 strategie sektorowe: Narodową Strategię Cyberbez-
pieczeństwa w 2013 r., Narodową Strategię Bezpieczeństwa Morskiego w 2013 r. 
oraz Narodową Strategię Bezpieczeństwa Energetycznego w 2015 r. Są one doku-
mentami rozwijającymi strategię bezpieczeństwa i pogłębiającymi strategiczny 
namysł nad tymi, jakże istotnymi obecnie, kwestiami z obszaru bezpieczeństwa 
narodowego, ujętymi w rozdziale czwartym strategii z 2013 r. Planuje się przy-
gotowanie strategii sektorowej dla każdego z 12 obszarów wymienionych we 
wspomnianym rozdziale64. W ramach działalności DSN przyjęto również 4 rocz-
ne sprawozdania ze stanu bezpieczeństwa za 2013, 2014, 2015 i 2016 r. Raporty 
te dostarczają aktualnej, całościowej analizy stanu bezpieczeństwa narodowego 
w ramach wspomnianych w strategii 12 obszarów. Ma to na celu zapewnienie 
przejrzystości i jasności w wypełnianiu zobowiązania, jakim jest bezpieczeństwo 
narodowe, zaciągniętego wobec społeczeństwa hiszpańskiego65.

Kluczowym dokumentem, przewidzianym w strategii bezpieczeństwa 
z 2013 r. jest ustawa o bezpieczeństwie narodowym z 2015 r. Jest to bowiem 
akt nadania polityce i zagadnieniom bezpieczeństwa (przede wszystkim obron-
ności, bezpieczeństwu publicznemu i polityce zagranicznej) rangi ustawowej 
wraz ze wszystkimi konsekwencjami, a więc wynikającymi z ustawy obowiąz-
kami dla administracji publicznej, wspólnot autonomicznych, a także sektora 
prywatnego i wszystkich obywateli. Po raz pierwszy umieszczono definicję 
bezpieczeństwa narodowego w dokumencie tak wysokiej rangi. Niestety jest 
to ta sama dyskusyjna formuła, co w strategii bezpieczeństwa z 2013 r. Przy-
jęto też ustawową definicję strategii bezpieczeństwa, starając się tym samym 
zapewnić efektywność realizacji polityki bezpieczeństwa. Zgodnie z ustawą 
SBNH to strategiczne ramy polityczne stanowiące punkt odniesienia dla po-
lityki bezpieczeństwa narodowego. Zawiera analizę otoczenia strategicznego, 

63 Informacje o Departamencie Bezpieczeństwa Narodowego, http://www.dsn.gob.es/es/
sistema-seguridad-nacional/departamento-seguridad-nacional [dostęp: 9.03.2017].

64 Estrategia de Ciberseguridad Nacional, http://www.dsn.gob.es/estrategias-publicacio-
nes/estrategias/estrategia-ciberseguridad-nacional, Estrategia de Seguridad Marítima Nacional, 
http://www.dsn.gob.es/estrategias-publicaciones/estrategias/estrategia-seguridad-marítima-na-
cional, Estrategia de Seguridad Energética Nacional, http://www.dsn.gob.es/estrategias-publi-
caciones/estrategias/estrategia-seguridad-energética-nacional [dostęp: 9.03.2017].

65 Informe Anual de Seguridad Nacional 2013, http://www.dsn.gob.es/es/estrategias-pu-
blicaciones/informe-anual-seguridad-nacional/informe-anual-seguridad-nacional-2013; Infor-
me Anual de Seguridad Nacional 2014, http://www.dsn.gob.es/es/estrategias-publicaciones/
informe-anual-seguridad-nacional/informe-anual-seguridad-nacional-2014; Informe Anual de 
Seguridad Nacional 2015, http://www.dsn.gob.es/es/documento/informe-anual-seguridad-na-
cional-2015; Informe Anual de Seguridad Nacional 2016, http://www.dsn.gob.es/es/documen-
to/informe-anual-seguridad-nacional-2016 [dostęp: 10.03.2017].
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konkretyzuje zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa Hiszpanii, określa li-
nie działania w każdym z wymienionych obszarów i promuje optymalizację do-
stępnych środków. Przygotowuje się ją z inicjatywy Premiera, który przedkłada 
ją do zatwierdzenia przez Radę Ministrów. Ma ona podlegać aktualizacji co pięć 
lat i kiedy będą wymagały tego zmieniające się okoliczności. Po zatwierdze-
niu zostanie przedstawiona Kortezom. Ustawa przewiduje również utworzenie 
mieszanej komisji ds. bezpieczeństwa narodowego złożonej z przedstawicieli 
Kongresu i Senatu, co jest bardzo istotne dla przybliżenia kwestii bezpieczeń-
stwa narodowego władzy ustawodawczej jako reprezentanta narodu66, szcze-
gólnie wobec stanowiska przyjętego w strategii bezpieczeństwa, według któ-
rego utrzymanie bezpieczeństwa jest zobowiązaniem całego społeczeństwa67. 
Warto dodać również, że omawiana ustawa wymienia komponenty i zadania 
zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego oraz organy kompetent-
ne w zakresie bezpieczeństwa narodowego.

Pod wpływem ustawy o bezpieczeństwie narodowym konieczne będzie 
w przyszłości znowelizowanie innych ustaw dotykających materii bezpie-
czeństwa narodowego, np. ustawy organicznej o obronie narodowej z 2005 r.

System bezpieczeństwa narodowego Hiszpanii uległ licznym, bardzo ważnym 
zmianom od czasu uchwalenia strategii bezpieczeństwa. Inaczej niż w Polsce, 
gdzie stworzenie strategii przewiduje pośrednio ustawa o powszechnym obowiąz-
ku obrony RP, w Hiszpanii najpierw powstała strategia (zapowiedziana w exposé 
premiera, wspomniana w dyrektywie obronnej; również eksperci sygnalizowa-
li konieczność jej utworzenia), a dopiero później uregulowano kwestię istnienia 
tego typu dokumentu w ustawie o bezpieczeństwie narodowym. W wyniku ustaleń 
strategii przebudowany został system bezpieczeństwa, stworzono nowe organy 
o kompetencjach w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Strategia uzupełniana 
jest również projektami sektorowymi niższego rzędu. Corocznie przygotowuje się 
sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa, które pozwala ocenić stopień realizacji 
strategii, a także sytuację w obszarach stanowiących wyzwania bezpieczeństwa.

W Polsce natomiast powstanie strategii bezpieczeństwa było wymogiem 
ustawowym. Jej założenia odwołują się do budowy zintegrowanego systemu bez-
pieczeństwa państwa, natomiast – jak dotąd – celu tego nie zrealizowano. Wy-
daje się, że brakuje jednego organu, koordynującego pracę wszystkich innych, 
których kompetencje wiążą się z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Działający 
w ramach KPRM Departament Bezpieczeństwa Narodowego nie pełni tej roli. 
Również w Polsce wydawane są dokumenty pochodne od strategii bezpieczeń-
stwa, uzupełniające ją. Wydaje się jednak, iż wynika to nie tyle z założeń polityki 

66 Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional.
67 SBNH 2013, rozdział 1.
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bezpieczeństwa, co z szerszej, wielodziedzinowej polityki rozwoju kraju. W Pol-
sce do tej pory przeprowadzono jeden kompleksowy Strategiczny Przegląd Bez-
pieczeństwa Narodowego, który realnie wpłynął na kształt obecnie obowiązującej 
strategii. Jest to działanie godne pochwały i wymagające kontynuacji, warto by-
łoby jednak do prac takiego przeglądu włączyć również ekspertów spoza Polski. 
Przyglądając się cyklom wyborczym, można zauważyć natomiast, iż noweliza-
cje strategii bezpieczeństwa w Polsce silnie skorelowane są ze zmianami ekipy 
rządzącej. Monitorowanie stanu bezpieczeństwa państwa powinno odbywać się 
regularnie, a sama polityka bezpieczeństwa musi być spójna i długofalowa, tylko 
w niewielkim stopniu zależna od poglądów przyjętych przez partię rządzącą.

System bezpieczeństwa Hiszpanii wydaje się bardziej spójny niż system 
polski. W Hiszpanii istnieje organ koordynujący prace w zakresie bezpie-
czeństwa. Kwestiom bezpieczeństwa nadano również rangę ustawową, sys-
tem jest bardziej zinstytucjonalizowany. Ponadto poddaje się go regularnej 
ocenie. Choć strategia sama w sobie nie ma rangi normy prawa, ocenia się 
jej wykonanie w ramach prac Rady Ministrów. Nadaje ona kierunki pracom 
poszczególnych ministerstw, określa cele, które są zobowiązani realizować. 
Ma w końcu realne skutki w postaci aktów prawnych.

Moc prawna strategii w obu państwach jest podobna. Są to przede wszyst-
kim dokumenty programowe władzy wykonawczej. W końcu to egzekutywie 
powierzono w obu państwach prowadzenie polityki bezpieczeństwa. Znaczą-
cą różnicę zauważamy w roli, jaką założenia strategii bezpieczeństwa pełnią 
w budowaniu zintegrowanego systemu bezpieczeństwa obu państw. 
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Position of national security strategy 
in the legal order of Poland and Spain

Summary

The content of the article is concentrated on the issue of the place that national security strategies occu-
py in the legal system of Poland and Spain. The legislative process in which the strategies are adopted 
has been presented. Assessment of legal validity of the strategies and of their executive effects has been 
held. The place of the documents in question in legal systems of both countries has been assessed as 
well as the issue if they form part of a wider strategy or if they are separate elements of the system. The 
selection of these countries is justified by similar surface area and population, and consequently their 
potential within the UE as well as the fact that these are the external countries of the Schengen zone. On 
the other hand, the two countries differ by their geographical location on two extreme points of the UE.
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Summary

Singapore is a complex state. Despite its numerous advantages (e.g. in the financial and economic sec-
tor), it is not devoid of disadvanatges mainly pertaining to the political arena. The unquestionably dom-
inating PAP party is accused of electoral manipulation, but on the other side its long endurance seems 
to produce positive effects on the state’s development. Singapore’s government, even though obviously 
authoritarian, deems itself as exceptional. However, the escalation of corporalisation is noticeable, which 
causes doubts in regards to this exceptionalism. Also, Singapore’s shift from an authoritaian regime to 
a competitive authoriarianism was observed. Nevertheless, it appears that the citizens understand that 
the draconian rules and bureaucratization are contributing factors to the country’s development.

Keywords: Singapore, politics, economic, party

Introduction

Singapore has been defined by Bryan Caplan as “economically efficient, but po-
litically unpopular” for a reason. If looked at closely enough, one can see some 
interesting dichotomies in regards to the nation‘s economic system1. On one hand 
Singapore is deemed not only as a highly developed and structured economy, but 
also a very competitive one. On the other hand, the People’s Action Party (PAP) 

1 B. Caplan, Two Paradoxes of Singaporean Political Economy, http://econlog.econlib.
org/archives/2009/02/two_paradoxes_o.html [24.04.2016]. 
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manipulates the mechanisms of the electoral system. Further, importantly, the rais-
ing number of immigrants is believed to be the cause of income disparities that are 
becoming more aggravated2. The PAP government has had a long impact on the 
country-state: both in positive and negative ways. This paper will consider them 
and evaluate them in an appropriate academic context, thus providing an overview 
of the virtual state of affairs in Singapore in regards to how it is governed and 
managed.

Singapore’s economic

Singapore reigns at the top of numerous rankings around the world (Economic 
Development Board 2014) in domains such as healthcare, housing, education, 
public transport and overall wealth. Moreover, it is also one of the most afflu-
ent states and its corruption levels have been evaluated as very low3. Singa-
pore’s economic growth is far from disappointing and its GDP in 2011 sur-
passed most of the OECD countries with over an astounding 50 000 USD4. 
In 2011, the unemployment rate was equivalent to 1,9 percent, mainly because 
of the activity of the National Trade Union Congress (NTUC)5.

The country-state’s financial sector was described as “well developed 
and healthy” (Regulatory/market Assessment 2011), which is due to the 
growth-orientated government. Singapore’s corporations have a good reputa-
tion and are known for their credibility. In Singapore, the economy is largely 
reliant on private ownership, exceedingly modernised industrial sectors and 
high quality technology that does not cease to be upgraded (Rahim 2015)6. 
Therefore, it is not surprising that the country is strongly technocratic.

One of the crucial pillars supporting Singapore‘s economic efficiency is 
the Central Provident Fund (CPF), which can be described as a “fully fund-
ed comprehensive social security savings plan” (New America RSS 2007). 
Initially, it was created to assure the citizens would have a secure retirement. 
Now, the fund’s interests include family protection, healthcare and homeown-
ership.

2 L.Z. Rahim, Reclaiming Singapore’s “Growth with Equity” Social Compact, „Japanese 
Journal of Political Science” 06.2015, vol 16, part 2.

3 Ibidem. 
4 G. Ipnarski, Economy and Growth from the Asian States’ Perspective, Toruń 2014.
5 S. Ortmann, Singapore: Authoritarian but Newly Competitive, “Journal of Democracy” 2011, 

22.4, p. 153. 
6 L.Z. Rahim, Reclaiming Singapore’s “Growth with Equity” Social Compact, “Japanese 

Journal of Political Science” 06.2015, vol 16, part 2.
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One of the milestones in Singapore’s history was its achievement after the 
Second World War. Singapore, with its barely 5 million population, was start-
ing as a former British colony from a level lower than Poland and yet, it has 
become an economic and financial empire, outrunning all European countries 
in terms of development. Historically, the election in 2011 was undoubtedly 
another milestone in Singapore’s political history. Even though the Workers’ 
Party (WP) received the majority of the popular vote, PAP still continued to 
be in charge of 93 percent of the seats7. Moreover, merely five out of 27 par-
ties in Singapore are active participants in the electoral proceedings – this is 
an empirical proof of “electoral authoritarianism” and “electoral manipula-
tion”8. Even though several opposition parties do exist, they still fear PAP’s 
uninterrupted power9. Yet, even though PAP continued to be in charge, the 
narrative of exceptionalism underwent its first stages of deterioration after the 
parliamentary election in 2011, which was also publicly admitted by Prime 
Minister Lee10. 

Significantly, Singapore is not an embodiment of the typical Far-Eastern 
liberalism – the liberal ideology is not a religion there and nor is it a goal in 
itself. The “small country” does not constitute the means to achieve the goal, 
but the “effective country” does. Even though liberal labor law does indeed 
exist, there remain certain detrimental paradoxes that permeate the nation in 
the political and economic domains11.

The specific confidence of Singapore’s government and the belief that it 
is exceptional, stem from two prevailing ideologies, namely elitism and meri-
tocracy. Even though, ontologically, elitism does not correlate with exception-
alism (because both have their own rationale), elitism is “utterly dependent 
upon the claim of exceptionalism for its credibility” in a political spectrum12. 
These two ideologies are a covert force that make an impact on the country’s 
legal system, which eventually leads to giving up or compromising rights, 
freedom and democracy by Singaporeans13. This is particularly well observed 

7 S. Ortmann, Singapore: Authoritarian but Newly Competitive, “Journal of Democracy” 2011, 
22.4, p. 153.

8 N. Tan, Manipulating Electoral Laws in Singapore, “Electoral Studies” 2013, 32.4, 
p. 632–643.

9 B. Caplan, Two Paradoxes of Singaporean Political Economy, http://econlog.econlib.
org/archives/2009/02/two_paradoxes_o.html [24.04.2016]. 

10 M.D. Barr, Ordinary Singapore: The Decline of Singapore Exceptionalism, “Journal of 
Contemporary Asia” 2016, 46.1, p. 1–17.

11 G. Ipnarski, Economy and Growth from the Asian States’ Perspective, Toruń 2014.
12 M.D. Barr, Ordinary Singapore: The Decline of Singapore Exceptionalism, “Journal of 

Contemporary Asia” 2016, 46.1, p. 5. 
13 Ibidem. 
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by Ortmann: “In addition to the draconian legal system, which severely limits 
civil and political liberties and thwarts genuine political competition, makes it 
difficult to classify Singapore even as an illiberal democracy”14.

Authoritarianism

Understandably, authoritarianism is inextricably linked to elitism and meri-
tocracy. These breed several issues such as the members of PAP controlling 
the majority of enterprises and businesses in general.Paradoxically, authori-
tarianism in Singapore is based on performance, yet the existing system for-
bids any kind of criticism of performance15. However, Singapore’s leaders 
are strongly convinced their decisions are optimal and serve the citizens in 
the most beneficial way. Similarly, PAP members would say that democracy 
needs to be limited in order to accelerate development16.

The influx of foreign workers is another major issue for Singaporeans. The 
migration inflow led to increasing discontent within the public sphere and many 
scholars see it as an impetus for the widening income disparities17. Additional-
ly, the fact that migrant workers undermine civic nationalism through inheriting 
equal rights without having the same level of experience, upsets a large number 
of the population. PAP’s importation of foreign labor and extreme dependence 
on foreign multinational corporations has been criticised by scholars18.

PAP’S impact

Due to the fact that Singapore used to be a British colony, the Westminster 
parliamentary system was implemented by the government. However, the 
People’s Action Party have proceeded to made amendments, which resulted in 
a system that hardly resembles the British majoritarian model19. PAP strived 

14 S. Ortmann, Singapore: Authoritarian but Newly Competitive, “Journal of Democra-
cy” 2011, 22.4, p. 153.

15 L.Z. Rahim, Reclaiming Singapore’s “Growth with Equity” Social Compact, “Japanese 
Journal of Political Science” 06.2015, vol 16, part 2.

16 S. Ortmann, Singapore: Authoritarian but Newly Competitive, “Journal of Democra-
cy” 2011, 22.4, p. 153.

17 L.Z. Rahim, Reclaiming Singapore’s “Growth with Equity” Social Compact, “Japanese 
Journal of Political Science” 06.2015, vol 16, part 2.

18 Ibidem. 
19 T.H. Tey, Singapore’s Electoral System: Government by the People?, “Legal Stud-

ies” 12.2008, 28 (4), p. 610–628.
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to imitate the developmental state model of Northeast Asia. This allowed for 
the country’s economic rise and made social services such as housing and 
health regarded as affordable20.

It is true and laudable that the People’s Action Party managed to provide 
private housing and improve health care, yet this comes with a high price. 
Tan accentuates the presence of electoral authoritarianism brought by the he-
gemony of PAP21, whereas Tey explains in what way the party’s amendments 
are harmful: “…the constitutional amendments have systematically and suc-
cessfully limited political participation on the part of the citizens in general, 
obstructed political opposition and created a Parliament that has moved away 
from the Westminster model, which emphasised the right to vote and equality 
of votes. They constitute a significant departure from what was originally con-
ceived to be democratic politics”22.

The process of corporatisation 

The process of corporatisation is noticeable – an overwhelming number of social 
services (e.g. education and hospitals) are being managed by government-linked 
companies (GLCs), companies that regard profit-making as its superior interest, 
which in turn leaves public interests largely neglected. This is why the costs of 
privatised hospitals, public transport, electricity, and other essential services’ con-
tinue to rise23. Along with the rising prices, the government loses the basic ar-
guments and claims for its exceptionalism. Accordingly, as Barr asserted: “The 
elite’s exuberant self-congratulation on the development of its housing, transport 
and immigration policies in particular is becoming an embarrassing memory be-
cause these core areas of government responsibility are in crisis. Furthermore it 
is clear that all of these respective crises are the result of avoidable policy failures 
by a government that controls every level of power in each of these portfolios”24.

Further, it is important to note that in Singapore, companies merely make an 
appearance of being private entities, when in fact they use the priorities (attributed 

20 L.Z. Rahim, Reclaiming Singapore’s “Growth with Equity” Social Compact, “Japanese 
Journal of Political Science” 06.2015, vol 16, part 2.

21 N. Tan, Manipulating Electoral Laws in Singapore, “Electoral Studies” 2013, 32.4, 
p. 632–643.

22 T.H. Tey, Singapore’s Electoral System: Government by the People?, “Legal Studies” 
12.2008, 28 (4), p. 611. 

23 L.Z. Rahim, Reclaiming Singapore’s “Growth with Equity” Social Compact, “Japanese 
Journal of Political Science” 06.2015, vol 16, part 2, p. 161. 

24 M.D. Barr, Ordinary Singapore: The Decline of Singapore Exceptionalism, “Journal of 
Contemporary Asia” 2016, 46.1, p. 3. 
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to be used by actual private firms) to their advantage. Consequently, the local pri-
vate capital is state-reliant and inferior to the predominant GLCs25. Hence, it can 
be stated with little hesitation that Singapore is a “thinly-veiled dictatorship” that 
successfully subdues its political competitors in informal ways. Instead of taking 
into consideration the popular decision, the government opts for the most efficient 
one26. However, interestingly, The Global Barometer country report found that 
“86% of Singaporeans believe that their elections are either ‘completely free and 
fair’, or ‘free and fair, but with minor problems’”27. Based on these findings, it has 
been suggested that the citizens most possibly link the legacy of PAP to stability 
and security. Caplan also pointed out the “unusual economic literacy” hypothesis, 
which suggests that Singaporeans are willing to accept or even be supportive of 
the strict legal rules, because they understand that these rules are a major fac-
tor contributing to the country’s economic growth. As one survey demonstrated, 
58,8 percent of Singapore’s citizens regard “a high level of economic growth” as 
the nation’s priority28.

According to Ortmann, it is clear that Singapore underwent a significant 
transmogrification – it had morphed from an authoritarian regime into com-
petitive authoritarianism. Levinsky and Way (2002), even if they did not view 
Singapore as belonging to such a category at the time, pertinently describe 
competitive authoritarianism as a regime where: Formal democratic institu-
tions are widely viewed as the principal means of obtaining and exercising 
political authority. Incumbents violate those rules so often and to such an ex-
tent, however, that the regime fails to meet conventional minimum standards 
for democracy29.

Nevertheless, the scholars also put emphasis on the fact that the opposition 
may occasionally find itself in such a place when taking over will be feasible. 
Nowadays, this becomes more believable, particularly when one takes into ac-
count globalisation and the increasing influence of the Internet, which recently 
facilitate the ability of opposition parties to “reinvent themselves as alternative 
options to the PAP” and “rally support and cultivate a growing stream of vol-
unteers and new members”30.

25 L.Z. Rahim, Reclaiming Singapore’s “Growth with Equity” Social Compact, “Japanese 
Journal of Political Science” 06.2015, vol 16, part 2, p. 161.

26 B. Caplan, Two Paradoxes of Singaporean Political Economy, Bryan Caplan, http://
econlog.econlib.org/archives/2009/02/two_paradoxes_o.html [24.04.2016]. 

27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
29 S. Ortmann, Singapore: Authoritarian but Newly Competitive, “Journal of Democra-

cy” 2011, 22.4, p. 153.
30 Ibidem, s. 154. 
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Barr provides an apt observation that even though the country can be per-
ceived as exceptional, some aspects, especially the ones strikingly resembling 
a socialist system, denigrate it to a rather ordinary status. In fact, the the ac-
complishments of People’s Action Party are no longer seen as a form of ex-
ceptionalism by the electorate, but have been deemed as “ordinary”31

Conclusion

Singapore can be seen as a country-state replete with contradictions – seeming-
ly, the economic and technological ascendance makes the country exceptional. 
However, in fact, its economic model incorporates dichotomies that are both 
strengths and weaknesses. Singapore oscillates between being a neo-liberal and 
developmental state. As this paper demonstrates, the power of the long-domi-
nating PAP party, along with its pursuit to emulate the Northeast Asian devel-
opmental state model, has enforced both positive and negative changes.

Despite PAP’s indisputable accomplishments in a wide array of the coun-
try’s sectors, the legitimacy of Singapore’s government remains dubious and 
lacks authenticity. Elitism, meritocracy, electoral manipulation and the dom-
inance of GLCs strongly diminish the liberties and freedom of the citizens, 
thus overshadowing the country‘s economic and technological excellence.

References

Barr M.D., Ordinary Singapore: The Decline of Singapore Exceptionalism, 
“Journal of Contemporary Asia” 2016, 46.1.

Caplan B., Two Paradoxes of Singaporean Political Economy, http://econlog.
econlib.org/archives/2009/02/two_paradoxes_o.html.

Ipnarski G., Economy and Growth from the Asian States’ Perspective, Wy-
dawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.

Levinsky S., Way L.A., The Rise of Competitive Authoritarianism, “Journal of 
Democracy” 22.04.2016.

Ortmann S., Singapore: Authoritarian but Newly Competitive, “Journal of De-
mocracy” 2011, 22.4.

Rahim L.Z., Reclaiming Singapore’s “Growth with Equity” Social Compact, 
“Japanese Journal of Political Science” 06.2015, vol 16, part 2.

31 M.D. Barr, Ordinary Singapore: The Decline of Singapore Exceptionalism, “Journal of 
Contemporary Asia” 2016, 46.1, p. 3.



56 Mieczysław SPRENGEL, Katarzyna SPRENGEL

Singapore‘s Central Provident Fund. New America RSS, https://www.
newamerica.org/asset-building/singapores-central-provident-fund/.

Singapore. Regulatory/market Assessment, http://country.eiu.com/article.as-
px?articleid=108417795.

Tan N., Manipulating Electoral Laws in Singapore, “Electoral Studies” 2013, 32.4.
Tey T.H. Singapore’s Electoral System: Government by the People?, “Legal 

Studies” 12.2008, 28 (4).

Mocne i słabe strony singapurskiego 
modelu politycznego i ekonomicznego

Streszczenie

Singapur jest złożonym państwem, które mimo swych licznych zalet (np. w sektorze finanso-
wym) nie jest wolne od wad dotyczących głównie sceny politycznej. Bezsprzecznie dominu-
jąca partia PAP (People’s Action Party) oskarżana jest o manipulację elektoralną, ale z drugiej 
strony jej długa działalność zdaje się mieć pozytywny wpływ na rozwój państwa. Rząd Sin-
gapuru, pomimo bycia autorytarnym, postrzega siebie poprzez pryzmat wyjątkowości. Jednak 
obecnie coraz bardziej widoczne staje się nasilenie korporatyzacji, co narusza tę idealistyczną 
wizję kraju. Dodatkowo mówi się o przeobrażeniu Singapuru – zmianie autorytarnego reżimu 
w konkurencyjny autorytaryzm. Zdaje się jednak, że obywatele rozumieją, iż drakońskie zasa-
dy i biurokratyzacja są faktorami sprzyjającymi rozwojowi państwa.

Słowa kluczowe: Singapur, polityka, ekonomia, partia
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Dariusz DEPTAŁA

Terroryzm samobójczy. Wybrane problemy 

Streszczenie 

Rosnąca, od drugiej połowy XX wieku, liczba terrorystycznych zamachów samobójczych po-
twierdza tezę, iż nie są to pojedyncze przypadki, lecz świadomy, celowy wybór określonej tak-
tyki organizacji terrorystycznych, która okazała się niezwykle skuteczna i praktyczna, a w mo-
mencie realizacji trudno jej zapobiec. Współczesna wiedza nie pozwala na jednoznaczną ocenę 
nowych metod i form wykorzystywanych przez organizacje terrorystyczne.

Niniejszy artykuł stanowi potwierdzenie określenia, że terroryzm samobójczy to rodzaj 
współczesnej, inteligentnej i bardzo skutecznej broni masowego rażenia, która jest w stanie 
precyzyjnie i skutecznie zniszczyć wybrany cel, niezależnie od jego ochrony i stosowanych 
zabezpieczeń. Współcześni terroryści, a zwłaszcza terroryści będący fanatykami religijnymi, 
nie przestrzegają żadnych zakazów i przepisów prawa międzynarodowego czy praw człowieka. 
Ich ataki służą zastraszeniu społeczności międzynarodowej w celu osiągnięcia przez wybrane 
ugrupowania lub narodowości określonych korzyści, np. utworzenie Kalifatu.

Sposobem skutecznego zwalczania terroryzmu samobójczego, oprócz ingerencji w rady-
kalną ideologię, wydaje się śledzenie dróg przepływu środków finansowych – poznanie wszyst-
kich mocodawców i sponsorów. Pozbawienie dostępu do źródeł finansowania jest uznawane 
za najbardziej skuteczny sposób prowadzenia walki, gdyż organizacje terrorystyczne są silne 
i aktywne tylko wówczas, gdy mają pieniądze na prowadzenie zbrodniczej działalności. 

Słowa kluczowe: terroryzm, zamach terrorystyczny, terroryzm samobójczy, rekrutacja do 
organizacji terrorystycznej, motywacja terrorystów, metody ataków, zwalczanie

Wstęp

Wiek XX to okres narodzin terroryzmu współczesnego, określanego również 
mianem terroryzmu globalnego. Jego największe nasilenie przypadło na okres 
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po II wojnie światowej, kiedy nastąpiła względna stabilizacja sytuacji poli-
tycznej, a pojawiło się zjawisko ruchów narodowowyzwoleńczych. Terroryzm 
jest zagrożeniem zarówno dla bezpieczeństwa pojedynczych ludzi, grup spo-
łecznych, narodów czy państw, jak i dla systemu międzynarodowego. Terro-
ryzm współczesny to działania o charakterze nie tylko politycznym, ale także 
społecznym. Często ochrona praw człowieka, ochrona praw zwierząt czy też 
środowiska staje się pretekstem dla czynów terrorystycznych (tzw. ekoterro-
ryzm). Pojawiła się także groźba użycia środków masowego rażenia (tzw. su-
perterroryzm) czy też wykorzystania globalnych sieci teleinformatycznych 
(tzw. cyberterroryzm). 

Zamachy terrorystyczne, w tym samobójcze, stały się narzędziem prowa-
dzenia określonej polityki. Ich celem, zdaniem pomysłodawców, jest szybkie 
rozwiązanie wielu kluczowych problemów, których nie można rozstrzygnąć 
pokojowo przy negocjacyjnym stole. Za sprawą terroryzmu można je na-
głośnić, rozpropagować, wspierając chwytliwymi, populistycznymi hasłami 
przepełnionymi pseudoreligijną treścią. W związku z powyższym zamachy 
terrorystyczne, w tym „ludzkie bomby”, stały się określonym symbolem 
walki różnych organizacji, działających głównie w krajach biednych i zaco-
fanych, sfrustrowanych pogłębiającą się zapaścią ekonomiczną i społeczną. 
Terroryzm samobójczy jest przede wszystkim związany z kulturą islamską, 
występuje jednak także w organizacjach o świeckim charakterze oraz wśród 
ludzi wyznających inną wiarę. Nieprawdziwe jest utożsamianie zamachow-
ców samobójców wyłącznie z osobami narodowości arabskiej, wyznającymi 
islam. Trzeba jednak obiektywnie przyznać, że pełnią one wiodącą rolę w tym 
procederze. 

Zamachy terrorystyczne przekształciły się obecnie w precyzyjne ataki 
na starannie wybrane cele, w których coraz częściej wykorzystuje się wersję 
„inteligentnej broni” – zamachowców samobójców. Dostarczają oni w ściśle 
określone miejsce i w ustalonym czasie ładunek wybuchowy. Ginąc, zabijają 
przypadkowe lub wybrane osoby, niszczą lub uszkadzają określone obiekty, 
a przede wszystkim sieją strach. Ewolucja terrorystycznych zamachów sa-
mobójczych zmierza w kierunku atakowania odradzających się struktur pań-
stwa, zabijania policjantów, funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, żołnierzy, 
pracowników administracji państwowej oraz przeciwników politycznych. 
Natomiast atakowanie przypadkowych osób, często postronnych, jest jedną 
z podejmowanych prób zastraszania całych społeczności. 

W artykule zostaną omówione wybrane aspekty taktyki prowadzonych 
zamachów samobójczych, sposobów werbowania, motywowania i szkolenia 
zamachowców samobójców. Ponadto zasygnalizowane zostaną metody prze-
prowadzania terrorystycznych zamachów samobójczych. 
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Werbowanie, motywowanie i szkolenie 
zamachowców samobójców

Powszechny pogląd dotyczący terroryzmu samobójczego wskazuje, iż współ-
czesne ataki uważane są za szaleństwo będące dziełem wychowanych w bie-
dzie i nieświadomości zaburzonych psychicznie osób. Przeczą temu jednak 
przeprowadzone na przełomie XX i XXI badania takich przypadków, które 
wskazują, że zamachowcy samobójcy nie wykazywali żadnych psychopa-
tycznych cech, a ich poziom inteligencji i wykształcenia był porównywalny 
z występującym w ich otoczeniu1.

Jeszcze do niedawna można było sądzić, że wyłącznym czynnikiem pozy-
skiwania kandydatów do samobójczych misji jest motyw religijny, w którym 
poświęcanie swojego życia w słusznej walce z „niewiernymi” jest środkiem do 
osiągnięcia wiecznej szczęśliwości w muzułmańskim raju. Człowiek ponoszą-
cy w takich okolicznościach śmierć staje się nie tylko świętym wojownikiem 
– shahidem, ale istishadim – męczennikiem poległym z własnej ręki2, nie jest 
to więc samobójstwo, lecz męczeństwo. Powstawaniu takich postaw sprzyja 
między innymi system szkół koranicznych3, w których nauczycielami są du-
chowni, często o skrajnie radykalnych poglądach. W większości medres nauka 
polega na pamięciowym opanowaniu całych fragmentów Koranu, co można 
osiągnąć, nie umiejąc nawet czytać i pisać. Jedynym interpretatorem, często 
wieloznacznego tekstu, jest wyłącznie nauczyciel, tak więc pojęcie „szkoła” 
nie musi się łączyć z wartością zdobywania ogólnej wiedzy4.

W organizacjach terrorystycznych stosujących taktykę samobójczą, w za-
leżności od lokalizacji, werbowanie opiera się na kilku czynnikach, które uzu-
pełniają się wzajemnie i tworzą niezwykle sprawne narzędzie pozwalające na 
regularny dopływ „kandydatów”. W rekrutacji dominują najczęściej następu-
jące motywy:
— religijne, w których najważniejsze są zasady religii islamskiej, zmateriali-

zowane w postaci konieczności prowadzenia dżihadu i wizji raju dla mę-
czenników,

— kulturowe, oparte na postępowaniu zgodnym z wielowiekową tradycją, 
kodeksem honorowym i miejscowymi zwyczajami,

— społeczne, spowodowane szarą egzystencją, codzienną wegetacją, biedą, 
słabym wykształceniem i brakiem perspektyw na przyszłość,
1 M. Zimny, Terroryzm samobójczy, Warszawa 2006, s. 58.
2 Ch. Reuter, Zamachowcy-samobójcy. Współczesność i historia, Warszawa 2003, s. 119.
3 Tzw. medres.
4 W 2015 r. 37% muzułmanów na świecie była analfabetami: International Islamic News 

Agency, www.islamicnews.org.sa [dostęp: 15.02. 2017].
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— traumatyczne, wywołane nieodpartą chęcią zemsty, będące wynikiem tra-
gicznych przeżyć osobistych lub doświadczeń osób najbliższych,

— psychologiczne, nakazujące bezwzględne podporządkowanie się woli 
przywódcy,

— inne, np. chęć zaimponowania otoczeniu, rodzinie, pragnienie uczestni-
czenia w czymś ważnym oraz wzajemne połączenie wymienionych czyn-
ników. 
Natomiast głównymi celami organizacji terrorystycznych, które wykorzy-

stują zamachy samobójcze, są:
— zdobycie uznania, otrzymanie wsparcia finansowego pozwalającego na 

dalszą działalność oraz pozyskiwanie nowych członków, jak również de-
monstracja siły (stworzenie powszechnego wrażenia, iż można zaatako-
wać każdy cel w dowolnym miejscu i czasie),

— przymus – wymuszenie określonego zachowania szerokiego spektrum 
podmiotów (cel ten wymaga zastosowania szczególnej strategii zama-
chów powodujących więcej zniszczeń materialnych niż ludzkich),

— zastraszenie, wpływające na zmianę określonej polityki,
— prowokacja, mająca na celu wywołanie określonej reakcji władz (uspra-

wiedliwienie własnego ataku, pokazanie, że określone działania władz 
powodują nasilenie zagrożenia terrorystycznego przy jednoczesnej nie-
możności ochrony własnych obywateli) oraz wzbudzenie sympatii społe-
czeństwa dla organizacji terrorystycznej jako ofiar działań prowadzonych 
przez władze,

— wspieranie działań powstańczych, które łączy w sobie wszystkie powyż-
sze czynniki. Celem jest nie tylko udzielenie wsparcia występującym 
przeciwko władzy siłom, ale również osłabienie potencjalnych celów za-
machów. Inną formą wspierania powstania jest organizowanie środków 
finansowych, pozyskiwanie nowych powstańców i wsparcie logistyczne.
Dużym błędem byłoby jednak ograniczenie źródeł motywowania zama-

chowców samobójców tylko do muzułmańskiej wiary i tego, że męczeńska 
śmierć otwiera bramy raju. Na przykładzie Czeczenii najwyraźniej widać po-
łączenie czynników kulturowych i traumatycznych kierujących ludzi do po-
pełniania zamachów samobójczych. Pozbawieni nadziei na zmianę sytuacji 
Czeczeńcy, widząc bezsensowne przypadki śmierci i cierpienia swoich najbliż-
szych, byli w stanie jedynie się mścić5.

Motywacja społeczna i traumatyczna skłaniająca do samobójczych zama-
chów terrorystycznych dominuje również wśród Palestyńczyków. Mieszka-
jący w obszarze Gazy i Zachodniego Brzegu, najbardziej zagęszczonych pod 

5 Ch. Reuter, op. cit., s. 285.
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względem liczby ludności terenów na świecie, po wybuchu drugiej intifady 
zostali odcięci od dotychczasowych miejsc pracy w Izraelu. Zamykanie ob-
szarów okupowanych, budowa muru – to najbardziej skuteczne formy repre-
sji. Nędza i brak pracy i perspektyw na poprawę bytu wymuszają radykalizm 
postaw i zobojętnienie wobec podstawowego pragnienia – życia. Pozbawieni 
pracy i zarobków Palestyńczycy zostają wprost wepchnięci w ręce islamskich 
fanatyków i poszukiwaczy zamachowców samobójców. Palestyńczycy uwa-
żani są za jeden z bardziej wykształconych narodów arabskich, a przeprowa-
dzone wśród nich ankiety potwierdzają hipotezę, że na samobójczą śmierć 
bardziej zdecydowani są ludzie wykształceni niż analfabeci. Status material-
ny też nie stanowi kryterium, bo wśród dotychczasowych sprawców zama-
chów samobójczych było dwóch synów palestyńskich milionerów6. Sytuacja 
taka występuje również w innych, bardzo biednych państwach, w których 
wyznawany jest islam, a społeczności często nie mają dostępu do podstawo-
wych dóbr. Niedoszli zamachowcy samobójcy, a także ich rodziny, nierzadko 
opowiadają o cierpieniach, biedzie i nędzy, jakich doznali od sił okupacyjnych 
czy służb własnych, krajowych. Najczęściej wymieniają tortury i bicie. 

Czynnik psychologiczny dominuje w doktrynalnych założeniach dwóch 
organizacji terrorystycznych, posługujących się zamachami samobójczymi: 
Tygrysów Wyzwolenia Tamilskiego Ilamu i Partii Pracujących Kurdystanu. 
Te dwie organizacje terrorystyczne swoje funkcjonowanie opierają na zasa-
dach obowiązujących w sektach religijnych, gdzie jednoosobowe przywódz-
two i bezwzględne posłuszeństwo oparte na charyzmie lidera stanowi o sile 
organizacji. Werbując przyszłych zamachowców, organizacje terrorystyczne 
stosują także inne działania psychologiczne, które w różnych rejonach świa-
ta, w tym także w Polsce, napędzają do sekt religijnych dziesiątki nowych 
członków. Wyszukują nieakceptowanych i zakompleksionych młodych ludzi, 
oferując im to, czego dotąd nie zaznali – zrozumienie, uznanie, namiastkę 
rodzinnej atmosfery, a zwłaszcza – pozornego ciepła. 

Na Bliskim Wschodzie w latach dziewięćdziesiątych XX w. wykształciła 
się procedura przygotowywania kandydatów na samobójców. Zajmowały się 
tym specjalne komórki, składające się z przywódcy i dwóch, trzech młodych 
mężczyzn – kandydatów do misji samobójczych. Po przyjęciu kandydata na 
męczennika rozpoczynała się procedura przygotowania go do wypełnienia 
misji. Trwało to od kilku miesięcy do kilku lat. Obejmowało głównie zgłę-
bianie zasad islamu, aż do osiągnięcia wewnętrznej harmonii. Było to „pranie 
mózgu”, wspomagane odcięciem kandydata od wpływów wszelkich czynni-
ków zewnętrznych. Szkolono go, jak zachować w tajemnicy swoje zamiary, 

6 Ibidem, s. 167.
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jak reagować na pytania zadawane przez rodzinę. Wpajano metody odsuwa-
nia się od bliskich, by w najważniejszym momencie przyszły męczennik nie 
mógł nagle zrezygnować z zadania. Komórka przygotowująca zamachy w ta-
jemnicy zorganizowana była tak, że oprócz przywódcy grupy jej członkowie 
nie znali się wzajemnie. Kandydata na samobójcę zapoznawano z budową 
i sposobem detonowania bomby. Przed zamachem terrorysta dokonywał rytu-
alnego obmycia, wkładał czyste ubranie, szedł do meczetu na ostatnią modli-
twę, w której prosił Allaha o odpuszczenie popełnionych za życia grzechów 
i błogosławieństwo przed zamachem.

W Izraelu i na obszarach obecnej Autonomii Palestyńskiej trwa niewy-
powiedziana, rozpoczęta w 1948 roku, wojna. Oba narody nauczyły się żyć 
w nieustannym strachu, przemocy, w bezpośrednim obcowaniu ze śmiercią. 
Ich psychika uodporniła się na widok krwi i cierpienia. Wykształciła się kul-
tura śmierci, a zamachy samobójcze stały się na tyle powszechne, że obecnie 
wielu młodych Palestyńczyków uważa, że w przyszłości zostanie zamachow-
cami samobójcami. W związku z powyższym nie zachodzi już konieczność 
stosowania opisanych praktyk. Zgłaszający się ochotnicy są na tyle zmoty-
wowani i zdecydowani, że nie jest konieczne długie szkolenie. Obecne tempo 
życia dotyczy również terroryzmu samobójczego. W większości przypadków 
zamachowca jest wybierany na kilka godzin przed planowanym atakiem7. 
Rekrutacja ogranicza się do wyznaczania tylko tych, którzy nie zawahają się 
w kulminacyjnym momencie. Aby zachować tajemnicę, samobójca nie ma 
możliwości pożegnania się z najbliższymi. Najczęściej jego ostatnia wypo-
wiedź rejestrowana jest na nośnikach cyfrowych i przekazywana rodzinie, 
podobnie jak własnoręcznie napisany list. Zdarza się często, że istnieją dwa 
listy; oficjalny, w którym przyszły terrorysta samobójca przedstawia swoją 
decyzję jako dobrowolny wybór spowodowany koniecznością wzięcia odwe-
tu za działania wroga, oraz osobisty, w którym przeprasza zazwyczaj swoich 
rodziców za to, co zrobił i prosi o wybaczenie. W listach pożegnalnych samo-
bójcy zwykle podają klasyczne powody zamachu:
— religijne, oczekiwanie zbawienia połączone z narodowym ekstremizmem 

i mitycznymi fantazjami wszechmocy – przekonanie, że ich poświęcenie 
może odwrócić bieg wydarzeń, zmienić los danej narodowości czy nacji,

— zemsta za własne lub zbiorowe cierpienia i upokorzenia ze strony okupan-
ta, dyktatora lub fanatycznych osadników, 

— naśladowanie powszechnie podziwianych poprzedników, którzy wsławili 
się efektownymi akcjami samobójczymi, a ich portrety znajdują się na 
ulicach, w szkołach koranicznych i w domach bliskich,

7 M. Zimny, op. cit., s. 68.
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— oczyszczenie z zarzutów kolaboracji lub tchórzostwa wobec władz czy sił 
bezpieczeństwa.
W samym sposobie szkolenia samobójców występują różnice w zależno-

ści od regionu. W Czeczenii, w początkowym okresie stosowania tej formy 
zamachów, samobójcy byli przymuszani do udziału w atakach, które pozornie 
nie wyglądały na samobójcze. Wykonawca praktycznie do końca nie wiedział, 
że nie ma szans na ucieczkę. Organizacje terrorystyczne Bliskiego Wschodu 
wykorzystują ochotników, którzy od początku znają swoje przeznaczenie, 
a śmierć traktują w kategoriach męczeństwa za słuszną sprawę. Obywatele 
Palestyny w znacznej większości uważają, iż słuszne jest kontynuowanie sa-
mobójczego terroryzmu w Izraelu. Nie bez znaczenia, oprócz powszechnego 
uznania dla rodziny samobójcy, jest także aspekt finansowy. Rodzina otrzy-
muje wymierną gratyfikację od anonimowych bogatych muzułmanów8, od 
10 tysięcy dolarów amerykańskich (w połowie lat 90. ubiegłego stulecia) do 
prawie 25 tysięcy obecnie. 

Dużą wagę do szkolenia samobójców przywiązywały Tamilskie Tygry-
sy. Trenowali oni wielokrotnie każdy zamach, zwracając uwagę na wszystkie 
istotne elementy. Ponieważ najczęściej celem była konkretna osoba z najwyż-
szych władz, posiadająca ochronę osobistą, chcąc osiągnąć określony skutek, 
nie można było zdać się na improwizację. Członkowie samobójczych grup 
przechodzili też porównywalne z wojskowym szkolenie, opanowując pod-
stawy taktyki wojskowej, nabywając umiejętności posługiwania się bronią 
i podnosząc indywidualną sprawność fizyczną. 

Bardzo ważną rolę w samobójczej działalności terrorystycznej odgrywają 
działania propagandowe. W miarę możliwości zamachy są filmowania i roz-
powszechniane w telewizjach arabskich. Oglądanie ich zachęca młodych ludzi 
do wstępowania w szeregi „męczenników”, a dla przygotowujących się jest 
elementem ostatecznego utwierdzenia słuszności podjętych zobowiązań9. 

Terroryści samobójcy stanowią tanią, inteligentną, mobilną broń, zdolną 
do zadawania ogromnych psychologicznych i fizycznych zniszczeń w obrę-
bie wyznaczonego celu. Niezależnie od spowodowania zniszczeń i zadania 
śmierci przypadkowym osobom atak samobójczy powoduje ogromne straty 
w psychice przyszłych ofiar. Uświadamia brak możliwości uniknięcia rozle-
wu krwi oraz pokazuje determinację organizacji, która prowadzi walkę aż do 
zwycięstwa, bez względu na koszty i straty. Ponadto informacja o zamachu 
samobójczym jest bardzo medialna i dobrze się sprzedaje w środkach ma-
sowego przekazu. W Iraku dziennie przeprowadzano nawet do czterdziestu 

8 Ibidem, s. 69.
9 Ibidem, s. 69.
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ataków na siły koalicyjne, niemniej jednak media informowały o tym tylko 
wtedy, gdy były ofiary śmiertelne lub zamach przeprowadzono w formie sa-
mobójczej10. Do publicznej wiadomości podaje się w zasadzie wyłącznie in-
formacje o zamachach, w których zginęła duża liczba osób.

Pierwszym typowym zamachowcem samobójcą był siedemnastoletni 
Libańczyk Ahmad Kasira. Jako kierowca osobowego mercedesa wypełnio-
nego materiałem wybuchowym 11 listopada 1982 roku, przejeżdżając obok 
izraelskiego dowództwa w Libanie, przyśpieszył i gwałtownie skręcił w kie-
runku budynku. Eksplozja zniszczyła obiekt, zabiła 75 żołnierzy i 15 pale-
styńskich więźniów11. Natomiast pierwszą organizacją terrorystyczną, która 
w XX wieku zaczęła na masową skalę stosować zamachy samobójcze, był 
Hezbollah (dosłownie Partia Boga)12. W 1983 roku w Bejrucie doszło do 
trzech samobójczych ataków terrorystycznych, w których zginęły 63 osoby, 
w tym pracownicy Ambasady USA (16 kwietnia), śmierć poniosło wówczas 
także 241 żołnierzy amerykańskiej piechoty morskiej i 58 żołnierzy francu-
skich (23 października)13. Inne źródła podają, że do zamachu przyznała się 
organizacja terrorystyczna Islamski Dżihad14. Te pierwsze ataki samobójcze 
uzmysłowiły pojawienie się zjawiska, którym trudno było walczyć. Nowa, 
niezwykle prosta i skuteczna taktyka zaskoczyła nie tylko Izraelczyków i Li-
bańczyków, ale również opinię światową, która wiedziała już o wykorzysty-
waniu przez władze Iranu dzieci w samobójczym oczyszczaniu pól minowych 
i przełamywaniu irackich pozycji obronnych, ale nikt nie przypuszczał, że 
Iran przeniesie na grunt innych konfliktów nowe pojęcie męczeństwa i ofiary 
z własnego życia.

Gwałtowny wzrost liczby zamachów samobójczych nastąpił w Sri Lance. 
Przez prawie dwadzieścia lat Tamilowie walczyli o utworzenie swojego pań-
stwa na rządzonej przez syngalezką większość wyspie. Organizacja Tamilskie 
Tygrysy Wyzwolenia Ilamu udoskonaliła metody terrorystyczne, wykorzysty-
wane przede wszystkim do eliminacji przywódców politycznych. Zamachem, 
który na stałe wpisał się w historię ataków samobójczych na świecie, było za-
bicie Rajiva Gandhiego 21 marca 1991 roku, podczas prowadzenia kampanii 
wyborczej. Wśród tłumu witających go zwolenników stała młoda Tamilka. Gdy 
agentka ochrony nie chciała jej bliżej dopuścić, Gandhi wydał plecenie prze-
puszczenia kobiety. W momencie składania ukłonu dziewczyna zdetonowała 

10 Ibidem, s. 70.
11 Encyklopedia terroryzmu, Warszawa 2004, s. 691.
12 Ibidem, s. 326.
13 Ibidem, s. 691.
14 B. Hołyst, Terroryzm, t. 2, Warszawa 2009, s. 2029.
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umieszczoną pod ubraniem bombę. Wybuch był tak silny, że oprócz ofiary i za-
machowczyni zginęło wówczas siedemnaście innych osób.

Metody przeprowadzania terrorystycznych 
zamachów samobójczych

Najczęściej stosowaną metodą ataku wykorzystywaną przez terrorystów jest 
zamach bombowy. Technika ta daje sprawcy poczucie względnego bezpie-
czeństwa, ponieważ może on znajdować się z dala od miejsca eksplozji. Wy-
buch powoduje powstanie dużej siły niszczącej, w jego wyniku wiele osób 
zostaje rannych lub zabitych. Sama informacja o możliwości podłożenia ła-
dunku wybuchowego wywołuje panikę, operacja poszukiwania jest bardzo 
kosztowna, dezorganizuje i burzy porządek publiczny. Za stosowaniem ma-
teriałów wybuchowych w celu dokonania zamachu terrorystycznego przema-
wia również łatwość zdobycia komponentów do wyprodukowania bomby, 
można ją zrobić z produktów ogólnie dostępnych w sklepach15.

Zamach terrorystyczny przybiera różne postacie, poczynając od grożenia 
zdetonowaniem materiału wybuchowego np. na pokładzie porwanego samolo-
tu w przypadku niespełnienia żądań, aż po zamachy samobójcze wykonywane 
przy użyciu pojazdów wypełnionych materiałem wybuchowym, rozbijanych 
o cel zamachu. Najczęściej stosowanymi formami ataków samobójczych są 
zamachy polegające na detonacji materiałów wybuchowych umieszczonych 
bezpośrednio przy ciele zamachowca. Bomba jest umieszczona pod ubraniem 
w postaci tak zwanych „pasów szahida”, umożliwiających równomiernie 
rozłożenie ładunku w stosunkowo cienkich warstwach. Umieszcza się je 
w miejscach, w których mogą imitować naturalne uwypuklenia ciała, oty-
łość, stan ciąży, pod luźną, szeroką odzieżą, co ma szczególne zastosowanie 
w przypadku muzułmanów ubierających się w klasyczne dla nich stroje. Czę-
sto materiał wybuchowy znajduje się w plecakach i walizkach. Zdarzają się 
przypadki umieszczania ładunków w protezach części ciała bądź pod opatrun-
kami. Umiejscowienie bomb zależy w dużej mierze od pomysłowości organi-
zatorów, ale przede wszystkim od możliwości zdobycia przez nich określone-
go rodzaju materiałów wybuchowych bądź ich komponentów. Warunkuje to 
ostateczną wielkość i kształt bomby – a tym samym możliwości jej ukrycia, 
skuteczność i zasięg działania. Ciągły rozwój techniki daje w tym zakresie 
nieograniczone w zasadzie możliwości. Przykładem może być chociażby 
używanie telefonów komórkowych jako urządzeń detonujących bombę albo 

15 K. Jałoszyński, Terroryzm a wojsko, „Zeszyty Naukowe AON” 2000, nr 2/39, s. 191.
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coraz mniejsze urządzenia wybuchowe, bomby ukryte w długopisie, lalce-za-
bawce, kosmetyku. W przypadku terrorystów samobójców najczęściej uży-
wanym ładunkiem jest bomba odłamkowa, zawierająca umieszczone wokół 
materiału wybuchowego gwoździe, śruby, nakrętki, metalowe kulki itp., które 
w momencie detonacji są z ogromną siłą rozrzucane na znaczne odległości, 
zabijając i raniąc dużą liczbę osób.

Fot. 1. Pasy szahida

Źródło: zdjęcie własne autora

Zamachowiec samobójca poruszający się pieszo jest w stanie przenieść 
niewielką ilość materiału wybuchowego. Masa ładunku nie przekracza za-
zwycza 8 kg (kobiety 5 kg), w przypadku, gdy jest on umieszczony w pasie, 
lub może wynosić ok. 15 kg, jeżeli jest przenoszony w torbie lub plecaku. 
„Pieszy zamachowiec” nie zwraca na siebie uwagi, dzięki czemu może do-
trzeć bardzo blisko wyznaczonego celu. Jest to szczególnie istotne, jeśli 
chodzi o zamordowanie konkretnej osoby lub wybór takiego miejsca, gdzie 
liczba ofiar będzie największa. Najczęstszym miejscem takiego zamachu jest 
środek transportu lub miejsce publiczne. Ponadto zamachowiec samobójca 
poruszający się pieszo znacząco obniża koszty ataku. Izraelskie służby bez-
pieczeństwa obliczyły, że przeciętny wartość takiego zamachu nie przekracza 
150 USD. Najdroższą pozycją jest szkolenie, a następnie przetransportowanie 
zamachowca w miejsce ataku. W Izraelu samobójcy najczęściej wysadzają się 
w zatłoczonych autobusach, sklepach, restauracjach. Terrorysta udaje klienta 
lub pasażera, po wejściu detonuje ładunek wybuchowy. 

Metody samobójczego zamachu terrorystycznego są zróżnicowane w za-
leżności od rodzaju wybranego celu i możliwości dotarcia do potencjalnej 
ofiary. Podział uzależniony jest od tego, czy zamach ma:



67Terroryzm samobójczy. Wybrane problemy 

— zabić wyznaczoną osobę,
— zabić jak najwięcej osób,
— spowodować jak największe straty materialne,
— uszkodzić, zniszczyć wyznaczony obiekt. 

Sposoby przenoszenia materiałów wybuchowych mogą być różne. 
O dwóch pierwszych najbardziej rozpowszechnionych już wspomniano. Ła-
dunek można transportować:
— pieszo, samobójca przenosi bombę na sobie,
— pojazdem, samobójca przyjeżdża w wyznaczony rejon pojazdem wypeł-

nionym materiałami wybuchowymi,
— łodzią, samobójca „wbija” się w burtę okrętu, statku lub w nabrzeże portowe,
— samolotem.

Zamachy różnią się metodami inicjowania eksplozji materiału wybu-
chowego:
— przez zamachowca, w wybranym momencie, poprzez wbudowane w bom-

bie urządzenia zwłoczne, on sam powoduje wybuch ładunku,
— przez wspólników zamachowca, terrorysta udaje się w rejon celu i tam 

pozostaje, a eksplozję wywołuje w momencie zaistnienia odpowiednich 
czynników inna osoba drogą radiową. 
W Iraku najwięcej ofiar odnotowuje się w punktach werbunkowych16. Sa-

mobójca, przebywając w tłumie przyszłych żołnierzy lub policjantów, czeka 
na najlepszy moment, by zdetonować ładunek. Zdarza się również, że terro-
rysta jest tylko dostarczycielem ładunku, o wyborze momentu wybuchu decy-
dują inni. W byłej polskiej strefie po jednym z wybuchów znaleziono szczątki 
zamachowca, który miał przymocowane do głowy małe antenki. Najprawdo-
podobniej jego zadanie polegało tylko na zbliżeniu się do największej grupy 
osób, a obserwujący go z pewnej odległości wspólnicy za pomocą urządzenia 
wysyłającego sygnał radiowy zainicjowali eksplozję. 

Warunkami niezbędnymi do zapewnienia sukcesu takiej formy zamachu są:
— maskowanie, terrorysta samobójca wtapia się w tłum, jego wygląd, za-

chowanie, kolor skóry, ubiór nie mogą go w żadnym stopniu wyróżniać,
— zaplanowanie przedsięwzięcia w taki sposób, by stwarzało pozory natu-

ralnego wykonywania danych czynności,
— zbliżenie się zamachowca jak najbliżej celu zamachu,
— niezwłoczna detonacja ładunków.

Inną znaną metodą transportu wykorzystywaną do przeprowadzania zama-
chów samobójczych od połowy XX wieku (metodą w dalszym ciągu bardzo 
skuteczną) jest samochód. Sprawca pierwszego znanego zamachu samobójczego 

16 M. Zimny, op. cit., s. 90.
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dokonał ataku przy użyciu pojazdu. Obecnie technika ta została znacznie udosko-
nalona i jest czasami wykorzystywana w Czeczenii i niemal codziennie w Iraku. 
Zamach ma najczęściej następujący przebieg. Samobójca (lub w celu maskowania 
i ochrony ataku dwóch terrorystów) jedzie pojazdem na miejsce ataku. Umożliwia 
to dostarczenie dużej ilości materiału wybuchowego w krótkim czasie w wyzna-
czone miejsce. Kierowca przed celem gwałtownie przyspiesza, by w razie próby 
zatrzymania lub zabicia podjechać jak najbliżej. Ładunek jest dodatkowo wzmac-
niany substancjami łatwopalnymi. Wybuch powoduje dodatkowo pożar o dużym 
natężeniu, co znacząco utrudnia prowadzenie akcji ratunkowej. W Iraku do atako-
wania baz wojskowych wykorzystywano dwa pojazdy. Pierwszy samochód pró-
bował podjechać jak najbliżej przeszkody na punkcie kontrolnym. Ilość materiału 
wybuchowego była tak wyliczona, by nie spowodować poważnego uszkodzenia 
drogi, a jednocześnie oczyścić ją dla większego samochodu, np. cysterny. Zada-
niem drugiego samochodu było wjechanie do środka obiektu i wywołanie eksplo-
zji. Ilość użytego materiału wybuchowego w drugim samochodzie liczona była 
w setkach kilogramów.

Zamachy samobójcze są również wykorzystywane jako jeden z elemen-
tów operacji terrorystycznej. Podkładana jest bomba, która – eksplodując 
– zabija postronnych ludzi. W trakcie przeprowadzania akcji ratowniczej wy-
sadza się w tłumie zamachowiec samobójca17. Może być również zastosowa-
na taktyka odwrotna. Terrorysta samobójca detonuje ładunek, natomiast kiedy 
na miejscu pojawiają się służby ratunkowe i policyjne, wybucha podłożona 
wcześniej w pobliżu druga bomba lub wysadza się drugi terrorysta samobój-
ca. Taka taktyka zwykle zwielokrotnia liczbę ofiar.

W czasie wojny w Afganistanie, na początku lat osiemdziesiątych, wy-
korzystywano zwierzęta do transportu materiałów wybuchowych. Podprowa-
dzano je pod kolumny wojsk, a następnie zdalnie detonowano umieszczone na 
nich ładunki. Szybko zorientowano się jednak, jakie niebezpieczeństwo mogą 
nieść zbliżające się zwierzęta i kolejne próby zamachów były już nieskutecz-
ne, co spowodowało zaniechanie tej techniki ataku. 

Nowym elementem samobójczych zamachów terrorystycznych jest wyko-
rzystanie łodzi. Pozwala ona na ukrycie znacznej ilości materiału wybuchowego. 
Można także zamontować w dziobie bombę w formie głowicy kumulacyjnej, co 
jest przydatne przy atakowaniu okrętów wojennych oraz instalacji przybrzeż-
nych. Szybkość i zwrotność łodzi utrudnia jej zatrzymanie. Nie można również 
ustawić na wodzie przeszkód i zapór, które spowodowałyby kanalizowanie ru-
chu. Samobójczego ataku z użyciem łodzi nie są w stanie odeprzeć nawet okrę-
ty wojenne. Duże tankowce, urządzenia portowe są również bardzo podatne na 

17 Ibidem, s. 97.
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ataki terrorystyczne i łatwo je uszkodzić lub zniszczyć, powodując jednocześnie 
katastrofę ekologiczną.

Jak dotąd największą samobójczą akcją terrorystyczną na świecie była 
seria zamachów w USA 11 września 2001 r. Zamachowcy samobójcy wyko-
rzystali w tym ataku cztery porwane samoloty pasażerskie. Ofiarami śmiertel-
nymi były 2973 osoby z 78 krajów. Zginęli porywacze18, załoga, pasażerowie 
porwanych samolotów oraz przebywający w budynkach ludzie19. W trakcie 
akcji ratowniczej śmierć poniosło również ponad 300 funkcjonariuszy różnych 
służb, zwłaszcza strażaków i policjantów. Rannych zostało ponad 6291 osób.

Podsumowanie

Maciej Zimny nazywa terrorystów samobójców „wersją inteligentnej broni”. 
Pogląd ten jest niewątpliwie słuszny, przy czym należy podkreślić, że jest to 
bardzo groźna broń, której sposób działania podważa reguły rządzące świa-
tem. Odpowiednio użyta może spowodować katastrofalne skutki, w szczegól-
ności dotyczy to możliwości wykorzystania środków masowego rażenia do 
zamachu terrorystycznego, w tym samobójczego20. Terroryzm samobójczy 
to niesłychanie skuteczna broń, ponieważ z terrorystą samobójcą nie sposób 
skutecznie walczyć. Nie można z nim negocjować, nie da się go powstrzymać 
ani przekonać, by zaniechał ataku, bo nie trafiają do niego żadne, nawet naj-
bardziej racjonalne argumenty. Charakteryzuje go przy tym pełna pogarda dla 
śmierci, co jest bardzo istotne z punktu widzenia zwalczania takiego rodzaju 
terroryzmu21.

Racjonalne ujęcie własnego interesu ekonomicznego i lęku przed śmier-
cią to podstawa gospodarki rynkowej i władzy państwowej, ale zamachowiec 
samobójca obala taki racjonalizm. Efekt odstraszający: strata, kara i pokuta, 
traci wszelkie znaczenie wobec sprawcy, który w momencie swojej śmier-
ci nakłada jednocześnie na siebie najcięższą karę. Strach przed śmiercią jest 
ostatecznym środkiem zarówno w rękach władzy państwowej, jak i zwierzch-
nika religijnego22. Samobójczy atak odwraca i odrzuca wszelkie reguły walki 

18 19 terrorystów.
19 National Commission on Terrorist Attacks upon the United States: T.H. Kean, L. Ham-

ilton, The 9/11 Commission Report: Final Report of the National Commission on Terrorist 
Attacks Upon the United States. W.W. Norton & Company, 2004, s. 311.

20 W angielskiej, a ostatnio także w polskiej literaturze przedmiotu środki te występują 
pod nazwą CBRN (Chemical Biological Radiological and Nuclear).

21 M. Zimny, op. cit., s. 37.
22 Ch. Reuter, op. cit., s. 9.
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przez co konwencjonalne metody jego zwalczania są bezskuteczne, a nawet 
mogą odnieść skutek odwrotny od zamierzonego, albowiem śmierć utraci-
ła swoją grozę dla kogoś, kto męczeństwo traktuje jako wyjście z uważanej 
za bezwartościową ziemskiej egzystencji – w efekcie utraciła też znaczenie 
ultima ratio każdej władzy, która nie może grozić czymś więcej niż pozba-
wieniem życia23. Dla terrorystów, wykorzystujących jako narzędzie zamach 
samobójczy, wybór takiego środka jest niewątpliwie korzystny ekonomicz-
nie, ale również strategicznie. Samobójcy nie potrzebują szerokiej znajomości 
wiedzy wojskowej ani pirotechnicznej, czy też dotyczącej sytuacji, w której 
są wykorzystywani. Urządzenia wybuchowe używane przez samobójców nie 
mają skomplikowanej budowy i są stosunkowo tanie. Sposób i czas szkolenia 
terrorysty zależy od rodzaju zamachu, jaki został dla niego wybrany. Najmniej 
czasu potrzebują zamachowcy, których zadaniem jest przeniesienie materiału 
wybuchowego w miejsce ataku i zdetonowanie go. Więcej czasu potrzebują 
terroryści, którzy do wykonania zadania muszą przejść długotrwałe szkole-
nia z wiedzy specjalistycznej oraz praktycznej. Dużą wagę przywiązuje się 
do umiejętności skutecznego stwarzania pozorów prowadzenia normalnego 
życia, bez wzbudzania podejrzeń o przynależność do organizacji terrorystycz-
nych – w oczekiwaniu na odpowiedni moment do przeprowadzenia ataku. 
Tego rodzaju zamachy przy odpowiedniej organizacji nie pozostawiają śla-
dów uprzedniego działania, są w zasadzie niemożliwe do wykrycia i bardzo 
trudne do zapobieżenia – w efekcie przynoszą spektakularny, wzbudzający 
emocje skutek. W przypadku zamachu samobójczego nie jest potrzebne two-
rzenie planu ucieczki oraz zabezpieczanie powrotu zamachowca. Nie ma 
obawy (w przypadku powodzenia zamachu), że sprawca zostanie zatrzymany 
i zmuszony do zdradzenia szczegółów zamachu, a przede wszystkim do ujaw-
nienia jego organizatorów. Ślady kryminalistyczne pozostawione na miejscu 
zdarzenia nie pozwalają na wykrycie zleceniodawców. Często trudne do zi-
dentyfikowania są zwłoki sprawców. Łatwiej jest ustalić organizatorów zama-
chu, analizując modus operandi bądź też oczekując na oficjalne oświadczenie 
organizacji terrorystycznej przyznającej się do dokonania zamachu. Z przy-
czyn oczywistych zamachowcy samobójcy nie obawiają się poniesienia od-
powiedzialności karnej za popełnione zbrodnie. 

Podsumowaniem tego artykułu niech będą słowa Szejka Ahmeda Jasina, 
założyciela Hamasu: „Szahid nie umiera, lecz żyje z Allahem”24. 

23 Ibidem, s. 10.
24 A. Berko, Droga do Raju. Świat wewnętrzny zamachowców samobójców, Zakrzewo, 

Poznań 2010, s. 96. 
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Suicidal terrorism. Selected issues

Summary

A Number of terrorist attacks rising since second half of XX century confirms an argument there 
are not single cases but a conscious, international choice of a definite tactic of terrorist organi-
zations. This tactic appears extraordinarily powerful and functional, what’s more it’s difficult to 
take precautions against it at the moment of realization. Current knowledge on suicidal terrorism 
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doesn’t allow to evaluate univocally new methods and forms which terrorist organizations will 
be able to apply.

The above article confirms a designation that suicidal terrorism is kind of modern, intelligent 
and a very effective weapon of mass destruction (WMD). This weapon is able to destroy a select 
object precisely and efficiently its preservations and used protections. Contemporary terrorists, 
especially religious fanatics, don’t comply with orders and the international laws or human rights. 
They have one aim – to cause fear of international community and in consequence to secure own 
objects, mostly profitable for choice groups or nationalities, e.g. the establishment of Kalifat.

Detections of routes of funds flow and all mandataries’ and sponsors’ recognition, besides in-
terfering in radical ideology sphere, are full of promise in effective combating terrorism. Depriva-
tion of financial sources is appreciated as the most powerful way of fight because terrorist organi-
zations are active and strong as long as they have money for continuation their criminal activities.

Keywords: terrorism, terroristic attack, suicidal terrorism, recruitment, motivation, methods, 
counteracting
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Zagraniczne migracje Polaków 
jako problem bezpieczeństwa społecznego

Streszczenie

W artykule omówiono genezę, podstawowe pojęcia i klasyfikacje migracyjne. Wyekspono-
wano przyczyny i skutki wyjazdów zagranicznych. Przedstawiono konsekwencje migracji dla 
jednostki, grupy społecznej, a także kraju docelowego i kraju pochodzenia. Zwrócono uwagę 
na zagrożenia związane z tym zjawiskiem i ich wpływ na bezpieczeństwo państwa.

Słowa kluczowe: migracje, bezpieczeństwo społeczne, przyczyny i skutki migracji, pro-
blemy społeczne migrantów

Wstęp

Migracje są zjawiskiem złożonym, wymagającym interdyscyplinarnego 
podejścia, często wymykającym się spod „pióra” badacza, który chciałby 
uchwycić całość problemu. Otwarte granice państw Unii Europejskiej i moż-
liwość swobodnego przemieszczania się stwarzają trudności w oszacowaniu 
skali wyjazdów zagranicznych. Na przestrzeni lat obserwowany jest jednak 
ich wyraźny wzrost. Stanowią signum temporis funkcjonowania współcze-
snych państw i społeczeństw. Tendencja ta dotyczy również Polski.

Migracje kształtują potencjał demograficzny danego regionu. Są też czyn-
nikiem, który –obok urodzeń i zgonów – decyduje o tempie przyrostu lub 
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spadku liczby ludności oraz jej rozmieszczeniu1. Zmiany demograficzne, 
związane z wysoką skalą migracji oraz niskim przyrostem naturalnym, trak-
towane są jako potencjalne zagrożenie2. Na problem ten zwrócono uwagę 
w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r., 
w której jako jeden z celów strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa wy-
mienia się „prowadzenie efektywnej polityki rodzinnej oraz dostosowanie po-
lityki migracyjnej do nowych wyzwań”3. Mobilność przestrzenna Polaków 
powinna być analizowana z uwzględnieniem czynników na poziomie makro-
społecznym (polityka migracyjna, rynek pracy), mezospołecznym (kapitał 
społeczny, sieci migranckie) oraz mikrospołecznym (indywidualne motywa-
cje i cechy migrantów)4.

W Polsce wskaźnik migracji był zawsze wysoki, chociaż występowały okre-
sy, gdzie mobilność obywateli była ograniczana. Na przełomie XIX i XX wie-
ku wyjeżdżano głównie ze względów politycznych i gospodarczych, potem 
zarobkowych. Po II wojnie światowej około 20 procent ludności przebywało 
poza granicami Polski. Około 2–5 milionów zostało przymusowo przesiedlo-
nych. W latach 1945–1948 władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej zmieni-
ły politykę migracyjną. Wyjazdy zagraniczne stały się wówczas rzadkością. 
W drugiej połowie lat pięćdziesiątych wydarzenia międzynarodowe i zmiany 
personalne w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zapoczątkowały od-
wilż. Nowa sytuacja miała znaczenie dla migracji, które w tym czasie były 
częstsze. W niewielkim stopniu możliwe były wyjazdy czasowe i zarobkowe. 
W latach sześćdziesiątych, pomimo restrykcyjnej polityki polskich władz, na-
stąpiła intensyfikacja wyjazdów o charakterze zarobkowym. Ważną cezurę 
opisującą migracje Polaków stanowią lata osiemdziesiąte. Stopniowy rozpad 
systemu socjalistycznego wpłynął na wzrost mobilności społecznej. Szacu-
je się, że w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia 
na stałe wyjechało z Polski około miliona osób. W samych tylko Niemczech 
odnotowano przyjazd 250 tysięcy Polaków5. Kolejną falę migracyjną zapo-
czątkowało wejście Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r. Zaobserwowa-
no wówczas dwudziestoprocentowy wzrost liczby wyjeżdżających Polaków 

1 Migracje zarobkowe i powrotne w Polsce oraz w województwie warmińsko-mazurskim, 
Warszawa 2009, s. 5.

2 J. Gierszewski, Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego, Warszawa 2013, s. 168.
3 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014, s. 12.
4 A. Małek, Migrantki-opiekunki. Doświadczenia migracyjne Polek pracujących w Rzy-

mie, Kraków 2011, s. 21.
5 P. Kaczmarczyk, Współczesne migracje z Polski – próba statystycznej oceny zjawiska, 

[w:] Współczesne migracje zagraniczne Polaków. Aspekty lokalne i regionalne, red. P. Kacz-
marczyk, Warszawa 2008, s. 14–16.
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w stosunku do roku poprzedniego i pięćdziesięcioprocentowy – w porównaniu 
z rokiem 20026.

Słowo „migracja” wywodzi z języka łacińskiego od wyrazu migratio, któ-
ry oznacza przesiedlanie się, wędrówkę. A ten z kolei pochodzi od czasow-
nika migrare, czyli przesiedlać się7. Według jednej z definicji migracje to 
„wędrówki albo ruch mechaniczny (fizyczny) ludności; element i podstawo-
wa (obok cyrkulacji) forma mobilności przestrzennej; oznaczająca przemiesz-
czenia terytorialne związane ze względnie trwałą zmianą miejsca zamiesz-
kania”8. W innej podkreślono, że spowodowane są one różnego rodzaju 
czynnikami9. Podstawowymi formami migracji są: emigracja, imigracja, 
reemigracja, repatriacja10. Specyficznym jej rodzajem są migracje zarobko-
we, rozumiane „jako szczególna forma okresowych (z zamiarem powrotu) 
transgranicznych przemieszczeń ludności, których decydującym motywem 
jest poprawa sytuacji ekonomicznej migranta i jego rodziny w miejscu za-
mieszkania, najważniejszym celem natomiast jest uzyskanie pracy dającej 
większe (płacowe i pozapłacowe) korzyści ekonomiczne niż w miejscu za-
mieszkania”11.

Klasyfikacje migracji 

W literaturze przedmiotu prezentowane są różne typologie migracyjne. Jedna 
z nich uwzględnia następujące czynniki:
— zakres wolności decyzji migracyjnych (migracje dobrowolne i przymu-

sowe),
— sposób przygotowania do migracji (spontaniczne i planowe),
— przyczyny migracji (polityczne, zarobkowe, innowacyjne),
— status prawny migranta (legalni i nielegalni),
— liczbę osób migrujących (migracje indywidualne, zbiorowe, np. rodzinne),
— czas trwania migracji (codzienne, okresowe, stałe),

6 Ibidem, s. 19.
7 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, 

Warszawa 2000, s. 327.
8 Źródło: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/migracje;3941121.html [dostęp: 19.02.2017].
9 W. Wysoczański, Siatka pojęciowa migracji w ujęciu językowym, [w:] Migracje: dzieje, 

typologia, definicje, red. A. Furdal, W. Wysoczański, Wrocław 2006, s. 126. 
10 Z.B. Kumoś, Migracje – zagrożenia czy nadzieja?, [w:] Procesy migracyjne: teoria, 

ewolucja i współczesność, red. L. Kacprzak, J. Knopka, Piła 2008, s. 47.
11 J. Hałaj, M. Stec, Zagraniczne migracje zarobkowe polskiej młodzieży w opinii stu-

dentów z województwa podkarpackiego – perspektywa psychologiczno-ekonomiczna, Rze-
szów 2010, s. 11.
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— terytorium docelowe (wewnętrzne i zewnętrzne),
— charakter jednostki osiedleńczej (ze wsi do miast i odwrotnie)12.

Klasyfikacje migracyjne uwzględniają najczęściej przyczyny migracji, 
czas trwania oraz ich kierunek, co przedstawia się następująco:
— przyczyny: 

−	ekonomiczne, np. podjęcie pracy, poprawa sytuacji finansowej, tzw. mi-
gracje zarobkowe,

−	pozaekonomiczne, np. nauka, sprawy rodzinne,
— czas trwania: 

−	krótkookresowe (przebywanie poza miejscem zamieszkania mniej niż rok),
−	długookresowe (przebywanie poza miejscem zamieszkania rok i dłu-

żej), do tej kategorii zalicza się również wyjazdy za granicę (przyjazdy 
z zagranicy) na pobyt stały,

— kierunek migracji: 
−	migracje wewnętrzne – przemieszczanie się w obrębie kraju na pobyt sta-

ły lub czasowy (ruch międzywojewódzki; ruch wewnątrzwojewódzki),
−	migracje zewnętrzne/zagraniczne, czyli wyjazdy poza granice kraju za-

mieszkania (emigracja) oraz przyjazdy do innego (imigracja)13.
Ze względu na przeobrażenia stylu życia i pracy oraz przemiany kultu-

rowe podział ten ulega zmianom. Często mówi się raczej o cyrkulacji14 oraz 
mobilności15, a nie emigracji w tradycyjnym rozumieniu. Szczególnie pod-
kreśla się zmiany, jakie nastąpiły w wyniku transformacji systemowej oraz ich 
wpływ na przemieszczanie się ludności. Wyłonił się nowy typ migracji, tzw. 
niepełnej16, do której zalicza się migracje sezonowe, jak też długookresowe 
migracje nielegalne17. 

Inna typologia odnosi się do migrantów. Skonstruowana została na pod-
stawie kilku kryteriów, takich jak: czas trwania migracji; związki migranta 

12 J. Knopek, Migracje międzynarodowe jako przedmiot badań politologicznych, [w:] Pro-
cesy migracyjne: teoria, ewolucja i współczesność, red. L. Kacprzak, J. Knopka, Piła 2008, s. 22. 

13 Migracje zarobkowe i powrotne…, op. cit., s. 5–6.
14 „Cyrkulacja (ang. circulation) – przemieszczenia terytorialne niezwiązane ze względ-

nie trwałą zmianą miejsca zamieszkania; jest elementem mobilności przestrzennej” („Biuletyn 
Migracyjny” 08.2005, nr 2, s. 8).

15 „Mobilność przestrzenna (ang. spatial mobility) – przemieszczenia ludności między 
jednostkami terytorialnymi; główne jej formy to migracja i cyrkulacja, przy czym migracja 
związana jest ze względnie trwałą zmianą miejsca zamieszkania, a cyrkulacja – nie” (ibidem).

16 „Migracja niepełna (ang. incomplete migration) – jest szczególnym przypadkiem cyrku-
lacji, prowadzącym do zatrudnienia za granicą zwykle krótkotrwałego, zwykle nieformalnego 
i zwykle podejmowanego na tzw. wtórnym (podrzędnym) rynku pracy; z zasady jest odbywana 
przez osobę migrującą w pojedynkę, z intencją jak najszybszego połączenia się z pozostałymi 
członkami rodziny pozostawionymi w kraju” (ibidem).

17 Ibidem, s. 7.
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z gospodarstwem domowym w kraju; typ aktywności ekonomicznej w czasie 
migracji; zatrudnienie za granicą; legalność wyjazdu. W klasyfikacji wyod-
rębniono cztery typy. Do pierwszego zaliczono „migrantów handlowych”, 
czyli osoby, które wyjeżdżają na krótką, trwającą mniej niż trzy tygodnie po-
dróż, w celu zakupu lub sprzedaży towarów. Drugi typ stanowią „migranci 
osiedleńczy”. Są to osoby wyjeżdżające z zamiarem zamieszkania w innym 
kraju. Trzecią kategorię tworzą „migranci kontraktowi” lub „czasowi mi-
granci legalni”. Podstawowym wyróżnikiem tej grupy jest przede wszystkim 
uregulowany prawnie status wyjazdu i pobytu. Czwartym typem są „migran-
ci sezonowi”, wyjeżdżający za granicę w celu podjęcia pracy zarobkowej 
w określonym czasie, często za pośrednictwem rodziny i znajomych18.

W kolejnej klasyfikacji migrantów można wyróżnić:
— typ bociana − osoba z rodziny (najczęściej ojciec), która wyjeżdża na kil-

ka miesięcy w celu zarobkowym, wraca i po pewnym czasie ponownie 
wyjeżdża, pozostali członkowie zostają w kraju, 

— typ chomika – wyjeżdża, by zarobić na pewien cel, np. mieszkanie, roz-
poczęcie własnego biznesu itp., podejmuje się różnych prac, aby uzbierać 
potrzebną kwotę i wrócić,

— typ buszujący − traktuje wyjazd jako przygodę, bierze pod uwagę każdą 
możliwość: powrót do kraju, osiedlenie się na stałe w obcym kraju, migra-
cję do innego państwa, 

— typ klasyczny – osoba wyjeżdża z zamiarem osiedlenia się w innym kraju 
i ułożenia sobie tam życia,

— typ misia koala − nie wraca do kraju z powodu porażki (braku pracy, nad-
miernych wydatków), koczuje na dworcach, w parkach, przytułkach; czę-
sto jest klientem tamtejszej opieki społecznej, żyje z drobnych kradzieży 
czy żebrania19.

Przyczyny migracji 

Decyzje dotyczące migracji mogą wynikać z różnych przesłanek: ekonomicz-
nych, społecznych, kulturowych czy politycznych. Przeważnie wpływają na 

18 E. Jaźwińska, Migracja niepełna ludności Polski: zróżnicowanie międzyregionalne, 
[w:] Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, red. E. Jaźwińska, 
M. Okólski, Warszawa 2001, s. 111–113.

19 K. Pankowski, Najnowsza fala emigracji z Polski. Analiza treści dyskusji interneto-
wych, [w:] Emigrować i wracać. Migracje zarobkowe Polaków a polityka państwa, red. L. Ko-
larska-Bobińska, Warszawa 2007, s. 74.; Ł. Lipieński, Czy wyjedzie z Polski kolejny milion?, 
„Gazeta Wyborcza” 4.09.2006.
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nie tzw. czynniki przyciągające i odpychające. Pierwsze silnie motywują do 
wyjazdu. Są to między innymi: możliwość zdobycia pracy, edukacja, wol-
ność polityczna, wolność religijna, lepsza opieka zdrowotna, bezpieczeństwo, 
możliwość korzystania z przyjemności życia, większe szanse znalezienia 
partnera/partnerki, więzy rodzinne. Do czynników odpychających można za-
liczyć problemy i uwarunkowania powodujące niezadowolenie z życia, takie 
jak: niewystarczająca ilość miejsc pracy, złe warunki polityczne, społeczne, 
słaba opieka medyczna, koszty życia, zagrożenie życia, słabe szanse na znale-
zienie partnera/partnerki, klęski żywiołowe, utrata majątku itp.20

Tabela 1. Przyczyny migracji

Przyczyny migracji Czynniki „odpychające” Czynniki „przyciągające”

Ekonomiczne 
i demograficzne

— ubóstwo
— bezrobocie
— niskie płace
— koszty życia
— wysoki przyrost natu-

ralny
— brak podstawowej opie-

ki medycznej
— braki w systemie edu-

kacji

— perspektywy wyższych 
zarobków

— perspektywa poprawy 
standardu życia

— rozwój osobisty lub 
zawodowy

Polityczne — konflikty
— niebezpieczeństwo
— przemoc
— korupcja
— zagrożenie życia
— łamanie praw człowieka

— poczucie bezpieczeństwa
— wolność polityczna

Społeczno-kulturowe — dyskryminacja wynika-
jąca ze względów et-
nicznych i religijnych

— połączenie z rodziną
— migracja do kraju 

przodków
— brak dyskryminacji, 

uprzedzeń rasowych czy 
etnicznych

Źródło: J. Gierszewski, Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego, Warszawa 2013, s. 165

Najczęściej migracje mają charakter zarobkowy (materialny). Podawa-
nymi przez polskich migrantów przyczynami wyjazdów są brak pracy oraz 
niekorzystne warunki płacowe. Decyzja o wyjeździe w drugim przypadku 
wynika z braku zatrudnienia, które byłoby satysfakcjonujące pod względem 

20 Brain Drain-Brain Gain. Modułowy program kształcenia dla doradców zawodowych. 
Projekt w ramach Programu Leonardo da Vinci, red. B.J. Ertelt, J. Górna, G. Sikorski, Często-
chowa 2010, s. 82–83.
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finansowym. Szansa uzyskania wyższego wynagrodzenia za wykonywanie 
tych samych zadań działa motywująco. Wyższe płace nie są jednak jedy-
nym powodem migracji. Innym może być chęć zrealizowania swoich pla-
nów naukowych czy zawodowych21. W mniejszym stopniu obserwowane są 
takie motywacje, jak: chęć dokonania zmiany w swoim życiu, nauczenia się 
czegoś nowego, przeżycia przygody, poznania innej kultury. Akcentowanie 
aspektu ekonomicznego przez Polaków świadczy, że jest to raczej koniecz-
ność. Wielu z nich deklaruje chęć powrotu do kraju. Migracja nie jest stanem 
idealnym, niesie ze sobą wiele konsekwencji w wymiarze indywidualnym 
i społecznym22.

Młodzi ludzie w zarobkowych wyjazdach zagranicznych widzą szanse 
na lepsze życie. Pozytywnie postrzegają też swoje perspektywy życiowe, na-
wet jeśli pracują poniżej swoich kwalifikacji. Są oni mało usatysfakcjono-
wani samą pracą, natomiast czerpią zadowolenie z warunków materialnych, 
społecznych, fizycznych. Najczęstszą barierą w awansie jest niedostateczna 
znajomość języka obcego. Badania pokazują jednak, że młodzi Polacy wy-
kazują chęci podnoszenia swoich kompetencji i kwalifikacji. Ponadto lepiej 
odnajdują się w warunkach pracy i mają większe poczucie wpływu na wła-
sne życie, w porównaniu z osobami zatrudnionymi w kraju. Chętniej stawiają 
czoła wyzwaniom, zwiększają wysiłek, szukają skuteczniejszych rozwiązań, 
by osiągnąć swoje cele23.

Istotny wpływ na podejmowane decyzje o migracji ma środowisko, w któ-
rym człowiek żyje. Ważny jest poziom zakorzenienia w danym miejscu. Przy-
wiązanie, które oznacza pozytywną psychospołeczną więź osoby z miejscem 
zamieszkania, wytworzoną dzięki dobrym doświadczeniom. Osobom, które 
odczuwają negatywne emocje w swoim środowisku, łatwiej będzie je opuścić 
na dłuższy czas. Znaczenie będą mieć też cechy indywidualne poszczególnych 
osób, jak też odległość między krajem pochodzenia a krajem docelowym. Toż-
samość miejsca jest przywiązaniem emocjonalnym. Oddalenie od miejsca, 
z którym jest się związanym, powoduje nostalgię, tęsknotę za domem, tzw. 
„chorobę domową”24. Istotne w zrozumieniu zachowań migracyjnych i decy-
zji poszczególnych osób jest uwzględnienie najbliższego otoczenia migranta, 

21 K. Górniak, Prasa lokalna o migracji – obraz zjawiska, [w:] Tu i tam. Migracje z pol-
skich wsi za granicę, red. M. Wieruszewska, Warszawa 2007, s. 65.

22 Ibidem, s. 67–68.
23 R. Bera, Poczucie odpowiedzialności zawodowej osób migrujących zarobkowo. Per-

spektywa pedagogiczna, Lublin 2012, s. 52.
24 B. Rożnowski, D. Bryk, Psychologiczna sytuacja migrantów zarobkowych na różnych 

etapach migracji, [w:] Migracja zarobkowa do Włoch. Próba podejścia interdyscyplinarnego, 
red. D. Bryk, B. Rożnowski, M.S. Zięba, Lublin 2008, s. 49–50.
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czyli jego rodziny, znajomych, sieci społecznych, pełnionych ról. „Migracja 
jest bowiem efektem decyzji pojedynczych osób, podejmowanych w kontek-
ście oddziaływań społeczno-kulturowych”25.

Skutki migracji na poziomie makro-, mezo- i mikrospołecznym

Migracje zarobkowe mogą przynosić zarówno korzyści, jak i straty. W skali ma-
krospołecznej (krajowej) niosą rzeczywisty spadek stopy bezrobocia, czasem 
prowadzą do wzrostu płac. Wśród negatywnych konsekwencji należy wymie-
nić na przykład osłabienie dynamiki wzrostu. Poziom mezospołeczny dotyczy 
rodziny i gospodarstwa domowego. Z jednej strony transfer pieniędzy z zagra-
nicy zwiększa zasoby rodziny, z drugiej – może prowadzić do nieodwracalnych 
zmian w jej strukturze i rozpadu więzi. W skali mikro skutki, zarówno pozytyw-
ne, jak i negatywne, dotyczą jednostki. Migracja może być szansą na uzyskanie 
zatrudnienia, dobrą płacę, zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń. Drugą 
stroną medalu jest zjawisko brain waste, czyli praca poniżej kwalifikacji oraz 
zagrożenie marginalizacją i wykluczeniem społecznym26.

W raporcie wykonanym dla Komisji Europejskiej pt. Labour mobility 
within the EU in the context of enlargement and the functioning of the tran-
sitional arrangements analitycy stwierdzają, że z Polski wyjeżdżają głównie 
ludzie młodzi. Połowa z nich ma mniej niż 29 lat. Spośród nich co czwarty 
legitymuje się wykształceniem wyższym, co świadczy o pojawieniu się zjawi-
ska drenażu mózgów. Często migranci podejmują prace proste i mało płatne. 
Oferty kierowane do osób z dyplomem magistra i tych po szkole zawodowej 
są często takie same. Odpływ młodych, wykształconych, wysoko wykwalifi-
kowanych, znających języki obce ludzi jest dla państwa niewątpliwą stratą27.

Termin „drenaż mózgów” (brain drain) ma specyficzne pochodzenie. Ko-
jarzony jest z wyzyskiem najbiedniejszych krajów przez najbogatsze państwa 
poprzez przyciąganie z tych pierwszych najlepszych pracowników. Eksperci 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) za „specjalistę” 
bądź „wysoko kwalifikowanego specjalistę” uznają osobę, która ukończy-
ła uczelnię wyższą, lub pracownika związanego z nauką, technologią, który 
w czasie swojej pracy zawodowej uzyskał odpowiednie doświadczenie. Jest to 
ogólna definicja, niebędąca jedyną opisującą osoby o wysokich kwalifikacjach. 

25 A. Małek, op. cit., s. 21.
26 K. Iglicka, Kontrasty migracyjne Polski. Wymiar transatlantycki, Warszawa 2008, s. 70; 

K. Iglicka, Bilans kosztów i korzyści najnowszej fali migracji zarobkowych z Polski oraz kon-
sekwencje tego odpływu, Biuletyn RPO, Warszawa 2009, s. 52; P. Kaczmarczyk, op. cit., s. 17.

27 R. Bera, Emigranci polscy w nowym środowisku pracy, Lublin 2011, s. 31.
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Stanowią one bowiem niejednorodną grupę ludzi różnych zawodów, specjal-
ności czy umiejętności. Zjawiskiem związanym z migracjami osób wysoko 
wykwalifikowanych jest tzw. wymiana mózgów (brain exchange). Migranci 
podejmują w kraju przyjmującym zatrudnienie na odpowiednim stanowisku, 
zgodnym z zawodem i kwalifikacjami. W przypadku, gdy nie wykonują oni 
pracy adekwatnej do kwalifikacji, zachodzi zjawisko deprecjacji (deskilling), 
co prowadzi do marnowania potencjału ludzkiego (brain waste). Wymia-
na mózgów zakłada dwukierunkowy przepływ wysoko wykwalifikowanych 
osób. Jeżeli w kraju pochodzenia obserwowany jest duży odpływ specjalistów, 
mówi się o drenażu mózgów, natomiast duży napływ do kraju docelowego 
oznacza pozyskiwanie mózgów (brain gain)28.

Obecnie obserwujemy globalną rywalizację o pozyskanie kapitału spo-
łecznego i intelektualnego. Kapitał społeczny rozumiany będzie jako aktualne 
i potencjalne zasoby jednostki i grupy. Jego elementem jest kapitał intelek-
tualny, na który składają się – wiedza, kompetencje i doświadczenie. Jest on 
istotny w prognozowaniu rozwoju gospodarczego państw w warunkach go-
spodarki opartej na wiedzy. Szczególnie ważne jest to dla krajów będących 
w fazie rozwoju gospodarczego. Ma to również duże znaczenie dla osób, które 
stawiają na indywidualny rozwój i planują swoją karierę zawodową29. Wie-
le państw imigracyjnych zdecydowało się na wprowadzenie preferencyjnych 
zasad wjazdu. Stwarzają one możliwości swobodnego przemieszczania się 
dla osób posiadających wysokie kwalifikacje w dziedzinach inżynierii, tech-
nik informatycznych, zarządzania, edukacji i praktyki medycznej. Przepływ 
wysoko wykwalifikowanych pracowników w dużej mierze dotyczy krajów 
wysoko rozwiniętych. Jednak znaczący odsetek przemieszcza się z Południa 
na Północ. Niesie to pewne ryzyko, że kraje ubogie pozbawione zostaną per-
sonelu potrzebnego do zapewnienia podstawowych usług oraz rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego. Dotyczy to zwłaszcza lekarzy i pielęgniarek. Rządy 
państw imigracyjnych uważają, iż migracje wykwalifikowanego personelu 
mogą przynieść korzyść zarówno krajom przyjmującym, jak też wysyłają-
cym. Istotne jest, by „drenaż mózgów” zastąpić „cyrkulacją mózgów”. Przy-
kładem może być Tajwan. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
obserwowano migracje wielu wykwalifikowanych pracowników. W później-
szym czasie, gdy rozwinął się tajwański sektor high-tech, rządowi udało się 
przyciągnąć z powrotem wielu Tajwańczyków, co wpłynęło na znaczny roz-
wój gospodarczy tego państwa. Koncepcja „cyrkulacji mózgów” zakłada, że 

28 Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europej-
skiej, oprac. P. Kaczmarczyk, M. Okólski, Warszawa 2005, s. 44–46.

29 Migracje edukacyjne. Studenci zagraniczni – dwie strony księżyca, red. Z. Kawczyń-
ska-Butrym, Lublin 2014, s. 19.
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„jeżeli wysoko wykwalifikowane osoby nie mogą znaleźć zatrudnienia w oj-
czyźnie, to – wyjeżdżając z niej, nie wyrządzają szkody gospodarce tego kraju 
[…]. Kształcenie ludzi po to, żeby pracowali za granicą, może wydawać się 
racjonalną strategią, ponieważ w krótkim okresie prowadzi do zwiększenia 
transferów pieniężnych przesyłanych przez migrantów, a w dłuższej perspek-
tywie może przynieść rezultat w postaci powrotu doświadczonego personelu 
i transferu technologii”30.

Dla krajów wysoko rozwiniętych duże znaczenie mają migracje zarobko-
we. Wpływają one na rozwój gospodarczy w kraju docelowym i pobudzenie 
inwestycji. Pracownicy zarówno o wysokich, jak i niskich kwalifikacjach sta-
nowią dodatkową siłę roboczą, uzupełniając braki na rynku pracy, wynikające 
ze zmian demograficznych i gospodarczych. Podejmują się oni zadań, któ-
rych nie są w stanie, bądź nie chcą, wykonywać rodzimi pracownicy. Zdecy-
dowana większość migrantów znajduje zatrudnienie w usługach (sprzątanie, 
gastronomia, sektor opieki, usługi domowe). Są też pracownicy wykonujący 
wysoko wyspecjalizowane zawody (nauczyciele, lekarze, pielęgniarki). Poja-
wiają się jednak problemy „szklanego sufitu”, dyskryminacji ze względu na 
rasę, etniczność, klasę społeczną, a także marnowania potencjału ludzkiego 
przez zlecanie prac poniżej kwalifikacji, co już sygnalizowano31. 

Najpopularniejszą formą migracji zarobkowej jest praca sezonowa. Ma 
ona charakter krótkookresowy, zazwyczaj do 3 miesięcy. Oferty zatrudnienia 
pochodzą najczęściej z firm z sektora rolno-spożywczego. Dotyczą zwłasz-
cza prac w przetwórstwie owocowo-warzywnym, ogrodnictwie, hodowli, 
przy uprawie winnej latorośli, w przemyśle drzewnym i gospodarce leśnej. 
Prace te w większości oceniane są przez pracowników jako ciężkie, wyma-
gające znacznego wysiłku fizycznego. Oczekuje się od nich intensywnego, 
wydajnego i terminowego wykonywania często monotonnych czynności. 
Rodzima siła robocza rzadko podejmuje się tego typu zajęć, m.in. ze wzglę-
du na niższe wynagrodzenie, niski prestiż i dużą uciążliwość. Przyjmowanie 
do pracy migrantów uzupełnia luki w podaży pracy, a nawet jest warunkiem 
koniecznym, aby niektóre z podmiotów gospodarczych kraju imigracyjnego 
mogły funkcjonować. Najchętniej przyjmowane są osoby, które już pracowa-
ły w podobnym miejscu i się sprawdziły, bądź zostały zarekomendowane32. 
Migracja jednej osoby często pociąga za sobą wyjazdy innych członków sieci 
społecznej. Pionier ponosi największe koszty, przeciera szlaki, ułatwia innym 

30 S. Castles, M.J. Miller, Migracje we współczesnym świecie, Warszawa 2011, s. 88–91.
31 Ibidem, s. 297.
32 E. Marek, Sezonowe zatrudnianie Polaków za granicą, [w:] Zewnętrzne migracje zarob-

kowe we współczesnej Polsce: wybrane zagadnienia, red. A. Rajkiewicz, Włocławek 2000, s. 19.
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migrację i dostęp do rynku pracy. Każda następna osoba stale rozbudowuję tę 
sieć o kolejne ogniwa. Specjaliści mówią o powstającej w ten sposób „kultu-
rze migracji”33.

Migracje zarobkowe dotyczą zwłaszcza młodych ludzi. Trudna sytuacja 
na rynku pracy, brak satysfakcjonujących ofert zatrudnienia, a często żadnych, 
są najczęstszymi powodami skłaniającym młodych Polaków do opuszczenia 
swojego kraju. Działają również inne motywacje, które zależą od „osobistej 
historii” każdego człowieka. Są to osoby, które dopiero rozpoczynają swoją 
karierę zawodową i dorosłe życie. Średnia wieku migrantów po akcesji Pol-
ski do UE wyniosła 31,4 lat. W skali kraju widoczna jest nadreprezentacja 
migrantów w tzw. wieku mobilnym (20–44 lata), zwłaszcza z przedziału 20–
24 lata34. Z młodym wiekiem związane są bezdzietność i czas wolny. Powo-
duje to wydłużanie pobytu za granicą i mniejszy transfer pieniędzy do Polski. 
Młody wiek i brak zobowiązań w rodzinnym kraju jest cechą wyróżniającą 
współczesnego Polaka − migranta35. Biorąc pod uwagę kwestię płci, można 
stwierdzić, że kobiety były najliczniej reprezentowane przez roczniki w prze-
dziale 20–31 lat. Po 1 maja 2004 r. co szósta Polka − migrantka, miała 24 lub 
25 lat. Połowa nie przekroczyła 26. roku życia. Większość z nich nie była mę-
żatkami lub/i matkami. Należy zauważyć, że co dziesiąta kobieta liczyła sobie 
46–51 lat, co można tłumaczyć większą swobodą, związaną z wypełnieniem 
podstawowych obowiązków wobec rodziny, a zwłaszcza dzieci36. Sformuło-
wane jeszcze w XIX w. prawo dotyczące mobilności przestrzennej zakłada, że 
„po każdej fali emigracji ludności następuje fala powrotów”. Młodzi ludzie są 
jednak coraz bardziej elastyczni, a decyzja o wyjeździe na stałe może przyjść 
im łatwiej, jeśli nie będą mieć perspektyw w kraju37. 

Nasilenie zjawiska migracji wraz z ujemnym przyrostem naturalnym skut-
kuje ubytkiem ludności. Z czasem może to prowadzić do negatywnych konse-
kwencji w postaci zmniejszenia liczby osób w wieku produktywnym, załamania 
niestabilnego systemu emerytalnego i konieczności przyjmowania imigran-
tów38. Rosnąca skala zjawiska migracji stwarza konieczność prowadzenia od-
powiedniej polityki migracyjnej, uwzględniającej strumień przepływu ludności. 

33 A. Małek, op. cit., s. 24–25.
34 I. Grabowska-Lusińska, M. Okólski, Emigracja ostatnia?, Warszawa 2009, s. 96–97.
35 R. Jończy, Nowa poakcesyjna emigracja – determinanty, perspektywy, zagrożenia, [w:] 

Współczesne migracje, dylematy Europy i Polski, Warszawa 2009, s. 72.
36 I. Grabowska-Lusińska, M. Okólski, op. cit., s. 98–99.
37 A. Fihel, J. Tyrowicz, P. Kaczmarczyk, Migracje powrotne Polaków, „Biuletyn”, 

nr 5/2008, s. 4.
38 Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski. Analizy i prognozy Ministerstwa 

Gospodarki, Warszawa 2007, s. 47. 
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Badania nad migracjami umożliwiają formułowanie celów i projektowanie 
programów, które je wdrażają39.

Skutkami migracji dla kraju przyjmującego, poza przekształceniem struktur 
społecznych, demograficznych, ekonomicznych, jest różnorodność kulturowa, 
która z czasem może sprawiać problemy40. W państwach Unii Europejskiej na-
pływ migrantów powoduje ambiwalentne reakcje. Z jednej strony ludność napły-
wowa rekompensuje niski przyrost naturalny, zatem jest konieczna do wzrostu 
gospodarczego państw, z drugiej – migranci postrzegani są jako zagrożenie na-
rodowej tożsamości, źródło patologii społecznych, konkurencja dla rodzimych 
pracowników. Podejście takie wzmacniane jest uczuciami lęku i niechęci do 
osób przyjezdnych. Migranci tworzą enklawy, które postrzegane są jako „małe 
ojczyzny”. Jest to swego rodzaju model życia gettowego, odizolowania się od 
rzeczywistości społeczno-kulturowej kraju przyjmującego. Migranci z czasem 
przestają podejmować trud związany z pokonywaniem barier życia na emigracji 
(językowych, kulturowych, obyczajowych, zwyczajowych), co ma negatywne 
konsekwencje. Izolacja sprzyja tworzeniu odrębnej infrastruktury społecznej, 
z własnymi szkołami, instytucjami ochrony zdrowia, świątyniami41.

Polska migracja posiada pewne cechy specyficzne. Jest elastyczna i sto-
sunkowo łatwo dostosowuje się do warunków innych krajów. Polacy szybko 
reagują na zmieniające się uwarunkowania na międzynarodowym rynku pra-
cy. Uaktywniają się, gdy popyt na pracę jest większy. Nie są też zbyt kon-
serwatywni i szczególnie wybredni. Dość łatwo zmieniają kierunki geogra-
ficzne i miejsca zamieszkania. Łatwo można zaobserwować grupy polskich 
migrantów w różnych krajach, gdzie wykonują różnego typu profesje. Sprzy-
jają temu zwiększony popyt na pracochłonne usługi, a także kurczące się za-
soby demograficzne w niektórych rejonach. Migracje odgrywają ważną rolę 
społeczno-ekonomicznego bufora zmian ustrojowych Europy Wschodniej. 
Stanowią bodziec modernizacyjny. Uruchamiają przemiany instytucjonalne 
w sferze ekonomicznej i politycznej42.

Zestawienie problemów społecznych, które można zaobserwować w kra-
jach wysyłających, zaprezentowano w poniższej tabeli43.

39 J. Gierszewski, Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeństwa na-
rodowego, Warszawa 2013, s. 360.

40 S. Castles, M.J. Miller, op. cit., s. 21. 
41 A. Chodubski, Kształtowanie się nowego oblicza instytucjonalnego migracji w Euro-

pie, [w:] Procesy migracyjne: teoria, ewolucja i współczesność, red. L. Kacprzak, J. Knopka, 
Piła 2008, s. 58–60.

42 M. Okólski, Polska jako aktor na europejskiej scenie migracyjnej, [w:] Współczesne 
migracje, dylematy Europy i Polski, Warszawa 2009, s. 8–9.

43 Migracja zarobkowa do Włoch…, op. cit., s. 8.



85Zagraniczne migracje Polaków jako problem bezpieczeństwa społecznego

Tabela 2. Kategoryzacja społecznych problemów migrantów

Problemy Na poziomie jednostki Na poziomie społeczeństwa

Ekonomiczne — brak stałych dochodów
— brak wystarczającej 

liczby mieszkań
— potrzeba podniesienia 

materialnego statusu 
rodziny

— ekonomiczna bierność 
rodzin migrantów

— problemy zdrowotne 
migrantów

— finansowa delokacja 
kapitału

— nieuprawniony dostęp do 
świadczeń społecznych

— system edukacyjny 
kształci osoby, które 
wykorzystują nabytą 
wiedzę i umiejętności 
w kraju przyjmującym

— odpływ kapitału (inte-
lektualnego i ekono-
micznego)

— utrata zasobów pracy, 
problem ze znalezie-
niem pracowników

— deprecjacja lokalnych 
produktów i wzrost za-
interesowania produkta-
mi zagranicznymi

— brak wykwalifikowanej 
siły roboczej

— ekonomiczna bierność 
rodzin migrantów

— problemy zdrowotne 
migrantów – koszty 
leczenia

Społeczne — dysfunkcja rodzin mi-
grantów

— dezintegracja rodzin 
migrantów

— osłabienie, zerwanie 
więzi społecznych

— syndrom „sieroctwa 
migracyjnego”, „euro-
sieroctwo”

— potrzeba podniesienia 
statusu społecznego

— niewykorzystanie kapi-
tału intelektualnego

— problem z socjalizacją 
dzieci

— dysfunkcja rodzin mi-
grantów

— dezintegracja rodzin 
migrantów (aktualna 
i potencjalna)

— problemy demograficzne
— deprecjacja kapitału inte-

lektualnego i ludzkiego

Psychologiczne/
Emocjonalne

— stany nerwicowe, reak-
cje psychosomatyczne

— poczucie osamotnienia 
przez migrantów

— utrata poczucia „bycia 
w domu u siebie”

— migracyjne rodzicielstwo

— dysfunkcja rodzin mi-
grantów

— dezintegracja rodzin 
migrantów (aktualna 
i potencjalna)

— deprecjacja wartości 
kraju pochodzenia
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Psychologiczne/
Emocjonalne

— ekonomiczna bierność 
rodzin migrantów

— reakcja typu ucieczko-
wego, objawiająca się 
uzależnieniami

— zagrożenie marginaliza-
cją, wykluczeniem

— dysfunkcja rodzin mi-
grantów

— dezintegracja rodzin mi-
grantów, rozpad więzi

— deprecjacja wartości 
kraju pochodzenia

Źródło: Migracja zarobkowa do Włoch. Próba podejścia interdyscyplinarnego, red. D. Bryk, 
B. Rożnowski, M.S. Zięba, Lublin 2008; J.M. Młyński, Migracja zarobkowa w kontekście 
zmieniającej się rzeczywistości. Korzyści i zagrożenia, „Pedagogika Katolicka”, nr 6/ 2010

Polska ze względu na swoje położenie geograficzne traktowana jest przede 
wszystkim jako kraj tranzytowy, a w niewielkim stopniu jako docelowy dla 
migrantów. Za najpoważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa, związane ze 
zjawiskiem migracji, uznaje się przestępczość i terroryzm. Wpływa to na pro-
wadzoną obecnie politykę blokowania napływu imigrantów. Zwłaszcza niele-
galne migracje stanowią wyzwanie dla systemu bezpieczeństwa społecznego. 
Postrzegane są one jako zagrożenie ze względu na:
— obciążenie budżetu państwa (wydatki związane z utrzymaniem nielegal-

nych migrantów oraz ośrodków, w których przebywają, a także służb od-
powiedzialnych za zwalczanie tego zjawiska),

— przenoszenie konfliktów z krajów pochodzenia migrantów do krajów 
przyjmujących (wykorzystywanie sieci imigranckich jako zaplecza do 
prowadzenia np. działalności terrorystycznej),

— pojawienie się zorganizowanych grup przestępczych (zajmujących się np. 
nielegalnym przerzutem migrantów),

— wzrost patologii i negatywnych zjawisk (przestępczość, prostytucja, że-
bractwo)44.
Państwa przyjmujące analizują zjawisko migracji pod kątem czerpanych 

zysków. Wśród zalet najczęściej wymienia się:
— transfery pieniężne przesyłane przez osoby migrujące mają pozytywny wpływ 

na rozwój gospodarczy krajów, z których pochodzą (redukcja ubóstwa),
— migranci transferują do ojczyzny umiejętności i postawy, czyli tzw. „trans-

fery społeczne”, wpływające na rozwój,
44 J. Gierszewski, Bezpieczeństwo społeczne…, op. cit., s. 363–364; Uchodźcy – nowe 

wyzwania dla bezpieczeń-stwa europejskiego na tle standardów praw człowieka, red. W. Pły-
waczewski, M. Ilnicki, Olsztyn 2015, passim.
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— „drenaż mózgów” stopniowo zastępuje się „cyrkulacją mózgów”, co 
przynosi korzyści zarówno krajom przyjmującym migrantów, jak też wy-
syłającym,

— tymczasowa (cyrkulacyjna) migracja zarobkowa może pobudzać rozwój,
— rozwój gospodarczy wpływa na zmniejszenie migracji wyjazdowej45.

Interesujące są wyniki badań, dotyczące wpływu migracji na zdrowie. 
Okazuje się, że w początkowym etapie pobytu w kraju docelowym stan zdro-
wia migrantów jest przeważnie lepszy (tzw. „efekt zdrowego migranta”). Moż-
na to tłumaczyć faktem, iż na wyjazd za granicę decydują się zwłaszcza ludzie 
młodzi i zdrowi. Pozostałe osoby wybierają migrację krótkookresową. Jednak 
z czasem ich stan zdrowia pogarsza się, a wskaźniki przyjmują niższe wartości, 
jak w społeczeństwie kraju przyjmującego. Może być to zatem konsekwen-
cją obciążeń związanych z migracją i funkcjonowaniem w obcym państwie. 
Inne badania nad stresującymi wydarzeniami życiowymi dowiodły, że w przy-
padku migracji może wystąpić aż szesnaście sytuacji, które uznane zostały za 
stresogenne (zmiana warunków życia, nawyków osobistych, warunków pracy 
i godzin, obowiązków pracy, utrata pracy, kłopoty z pracodawcą, zmiana miej-
sca zamieszkania, zmiana w zakresie aktywności religijnej, zmiana rozrywek, 
zmiana w zakresie aktywności towarzyskiej, zmiana liczby członków rodziny 
zbierających się razem, zmiana nawyków dotyczących snu, zmiana stanu fi-
nansów, kłopoty seksualne, zmiana nawyków dotyczących jedzenia)46.

Suma wartości wszystkich czynników daje 427 punktów. Jest to bardzo 
wysoka liczba, znaczne przekraczająca punktację przypisywaną najbardziej 
stresogennym wydarzeniom życiowym, takim jak: śmierć współmałżonka – 
100 pkt, rozwód – 73 pkt, własna choroba lub uszkodzenie ciała – 63 pkt, ślub 
– 50 pkt. Według ekspertów wysoki poziom stresu zwiększa ryzyko wystąpie-
nia chorób, stąd migracja może być wydarzeniem życiowym wpływającym 
na pogorszenie stanu zdrowia. Można zauważyć, że nawet w przypadku zaist-
nienia połowy wymienionych czynników prawdopodobieństwo wystąpienia 
choroby wynosi 50 procent47.

Migracje mogą być zjawiskiem stresogennym z kilku powodów: 
— konieczność pokonania pewnego dystansu,
— społeczno-kulturowa zmiana otoczenia,
— zerwanie bezpośrednich relacji z krajem ojczystym, a w rezultacie odczu-

cie wykorzenienia, wyobcowania,

45 S. Castles, M.J. Miller, op. cit., s. 82–83.
46 E. Jaroszewska, Migracje a zdrowie. Uwarunkowania kondycji zdrowotnej migrantów 

oraz bariery w korzystaniu z opieki medycznej, Warszawa 2013, s. 19–20.
47 Ibidem, s. 20.
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— poczucie ograniczonych kompetencji kwalifikacyjnych i cywilizacyjnych,
— doświadczanie radykalnych zmian wzorów, sposobów zachowania i sym-

bolicznego modelu świata migranta,
— trudności adaptacyjne w nowym społeczeństwie48.

Podsumowanie

Najczęściej migranci to ludzie młodzi, bezdzietni, stosunkowo dobrze wy-
kształceni, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, częściej mieszkańcy wsi aniżeli 
miast. Praca, która spełnia oczekiwania finansowe, jest główną motywacją do 
opuszczania kraju. Różnica płac w Polsce i w innych państwach UE jest nadal 
znacząca. Należy jednak zauważyć, że nie tak duża, jak jeszcze kilkanaście lat 
temu. Dystans do Zachodu zmniejsza się. 

Przeważnie migracje zdeterminowane są czynnikami ekonomicznymi. Do 
problemów na poziomie mikrospołecznym można zaliczyć przede wszystkim 
konieczność rozłąki z rodziną i znajomymi, uczucie osamotnienia, a także 
duże obciążenie psychofizyczne. Polscy migranci są często zaradni, przed-
siębiorczy i odważni. Stosunkowo łatwo przystosowują się do nowej sytuacji, 
chętnie podejmują wyzwania. Dobrze odnajdują się w międzynarodowym 
środowisku pracy, integrują się z osobami innych narodowości, zwłaszcza 
z państw UE. Polscy migranci w większości nie wykonują pracy zgodnej z wy-
kształceniem. Najczęściej angażowani są do prac fizycznych wymagających, 
co prawda, pewnych umiejętności, jednak nie specjalistycznych. Przeważnie 
są to zajęcia związane z opieką nad dziećmi i osobami w podeszłym wieku, 
w rolnictwie, przemyśle lekkim, hotelarstwie. Podejmowanie zatrudnienia po-
niżej kwalifikacji prowadzi do marnowania ich potencjału. Negatywną kon-
sekwencją dla państwa jest utrata kapitału ludzkiego, co w połączeniu z ni-
skim przyrostem demograficznym może zachwiać systemem bezpieczeństwa 
społecznego. Problem ten należy rozpatrywać w kontekście nasilających się 
zagrożeń związanych z przestępczością i terroryzmem, które sprzyjają prowa-
dzeniu polityki blokowania napływu migrantów. 

48 K. Slany, Co to znaczy być migrantką?, [w:] Migracje kobiet. Perspektywa wielowymia-
rowa, red. K. Slany, Kraków 2008, s. 325–326.
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Foreign migrations of Poles as a problem of social security

Summary

The article discusses the origins, basic concepts and classification of migration. Author outlined 
the causes and effects of foreign departures and showed the consequences of migration for the 
individual, social group, as well as the country of destination and country of origin. Attention 
was drawn to the risks associated with this phenomenon and its impact on national security.
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Uchodźcy jako zagrożenie dla bezpieczeństwa 
społecznego w Polsce w świetle badań społecznych

Streszczenie

Autorka w artykule przedstawia kwestie związane ze współczesnym problemem uchodźstwa, 
kładąc nacisk zwłaszcza na jego wymiar socjalny, a także związek z bezpieczeństwem społecz-
nym. Artykuł porusza przede wszystkim zagadnienia dotyczące zagrożeń, które są wynikiem 
trwającego kryzysu humanitarnego, oraz stosunku, jaki mają wobec nacji kulturowo obcych 
Polacy. W tym celu autorka przedstawiła także aspekty tzw. „stereotypu uchodźcy”. Tekst 
nawiązuje do kluczowych gwarancji socjalnych, których oczekują uchodźcy uciekający z te-
renów bliskowschodnich w krajach docelowych, m.in. zasiłków socjalnych oraz możliwości 
prędkiego uzyskania europejskiego paszportu. 

Słowa kluczowe: uchodźcy, syryjscy uchodźcy, bezpieczeństwo społeczne, Produkt Kra-
jowy Brutto, PKB, migracje, Bliski Wschód, stereotypy 

Wstęp

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata,
a belki we własnym oku nie dostrzegasz?

Ewangelia wg św .Mateusza 

Trudno doszukiwać się początków występowania ruchów migracyjnych, nie 
są one wyłącznie domeną współczesnego świata, z pewnością można jednak 
stwierdzić, że stanowią ważny aspekt istnienia ludzkości. Plemiona, większe 
bądź mniejsze grupy społeczne, czy – wreszcie – jednostki przemieszczały się 
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w poszukiwaniu schronienia, pożywienia oraz lepszych warunków do życia. 
Współczesne powody migracji ludności niewiele różnią się od tych pierwot-
nych, jednak na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci zauważa się nasilenie tego 
zjawiska, przede wszystkim za sprawą globalnej integracji. Ostatnie stulecie, 
z uwagi na masowość przemieszczania się ludności, zostało określone jako 
„wiek migracji”1. Wyrażenie to wydaje się adekwatne, zwłaszcza biorąc pod 
uwagę wydarzenia mające miejsce w dwóch ostatnich dekadach. 

Po 2004 roku Polska, ale także inne kraje, które przystąpiły do struktur 
Unii Europejskiej, znalazła się w nowej rzeczywistości społeczno-politycz-
nej. Unia nie tylko umożliwiła wprowadzenie zintegrowanej gospodarki, 
jednolitych norm prawnych, pod wieloma względami wspólnej polityki, ale 
także ułatwiła swobodny przepływ osób. Naturalną konsekwencją takiego 
stanu rzeczy jest odnotowywanie masowych migracji pomiędzy wewnętrz-
nymi granicami wspólnoty europejskiej. Przemieszczenia te są już nie tylko 
wynikiem poszukiwania pracy w celu polepszenia warunków bytowych, ale 
nierzadko też rezultatem chęci zmiany otoczenia, kultury, dokształcania czy 
zwykłej turystyki. 

Zarówno wzmożone ruchy migracyjne, uchodźstwo, ale także niesatys-
fakcjonująca sytuacja demograficzna (więcej zgonów niż urodzeń), stanowią 
zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego współczesnych państw. Poję-
cie bezpieczeństwa narodowego na przestrzeni lat ewoluowało i obecnie nie 
odnosi się wyłącznie do zagrożeń wynikających z działań sensu stricte po-
lityczno-wojskowych, obrony militarnej zewnętrznych granic państwa i sto-
sowania agresji (wojen), ale wkracza także w sferę związaną z niemilitarną 
działalnością państwa. Całokształt bezpieczeństwa narodowego, według kry-
terium przedmiotowego, obejmuje wszystkie niezbędne dziedziny mające za-
pewnić ciągłość trwania państwa. Można do nich zaliczyć takie gałęzie, jak 
bezpieczeństwo polityczne, informacyjne, ekonomiczne, ekologiczne, techno-
logiczne, militarne, kulturowe czy społeczne2. Oczywiście nie jest to zbiór 
zamknięty, a nieskończona całość, która rozwija się w miarę pojawiających 
się nowych zagrożeń. Ostatni wymieniony rodzaj bezpieczeństwa, tj. bezpie-
czeństwo społeczne, odnosi się do ważnego obszaru funkcjonowania państwa, 
który stanowi, niemniej ważny niż ww. dziedziny, fundament zapewniający 
równowagę współczesnych demokratycznych państw. Aleksandra Skrabacz, 
podejmując się próby zdefiniowania bezpieczeństwa społecznego, uważa, że 
jest ono jedną „z kategorii bezpieczeństwa narodowego, która oznacza ochronę 

1 A. Giddens, Socjologia, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2004, 2005, s. 282.
2 E. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego. Zarządzanie bezpie-

czeństwem, Warszawa 2015, s. 24.
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egzystencjalnych podstaw życia ludzi, zapewnienie możliwości zaspokojenia 
indywidualnych potrzeb (materialnych i duchowych) oraz realizację aspiracji 
życiowych przez tworzenie warunków do pracy i nauki, ochronę zdrowia oraz 
gwarancje emerytalne”3. Przytoczona definicja w dużej mierze odwołuje się, 
co zresztą podkreśla sama Skrabacz, do podstaw egzystencjalnych. Uwypukla 
zatem w tym przypadku funkcję, które są zarezerwowane dla bezpieczeństwa 
socjalnego, nie pomijając zarazem kategorii związanych z bezpieczeństwem 
społecznym. W tym przypadku wydają się być jednak nie dość wyraźne grani-
ce pomiędzy obiema kategoriami bezpieczeństwa. Poszerzoną, choć i bardziej 
enigmatyczną, definicję podaje Janusz Gierszewski, który pod pojęciem bez-
pieczeństwa społecznego rozumie „zbiór przepisów i regulacji normatywno-
-prawnych różnej rangi (międzynarodowej, narodowej i lokalnej) organizują-
cych system mający na celu zapewnienie obywatelom RP szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa społecznego, a zwłaszcza przez wykorzystanie wewnętrznych 
i zewnętrznych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego oraz organiza-
cję instytucji, które gwarantują niezagrożony rozwój poprzez zaspokojenie 
istotnych potrzeb oraz ład społeczny w kontekście bezpieczeństwa państwa”4. 
Obie definicje niewątpliwie opisują w większej części zadania, które składają 
się na kategorię bezpieczeństwa społecznego. Warto jednak zwrócić uwagę na 
definicję Gierszewskiego podkreślającą ważną rolę ładu społecznego, mające-
go istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. Negatywne konsekwencje 
dla ładu społecznego może mieć wiele czynników, w tym przede wszystkim 
niezaspokojone potrzeby społeczne oraz intensywność negatywnych zjawisk, 
wynikających z nadmiernego nasilenia się zagrożeń społecznych. Jak wspo-
mniano wcześniej, zagrożeniami tymi są m.in. nadmierne migracje, nieko-
rzystne tendencje demograficzne, ale także patologie społeczne (alkoholizm, 
narkomania, prostytucja, samobójstwa, przestępczość), bezrobocie, bieda czy 
bezdomność5.

Głównym przedmiotem rozważań w niniejszym artykule są zagrożenia 
i szanse wynikające z trwającego obecnie kryzysu migracyjnego. Poza wska-
zaniem głównych problemów związanych z bezpieczeństwem społecznym 
w kontekście tegoż kryzysu istotnym tematem prezentowanego tekstu będą 
także postawy Polaków wobec narodowości obcych. To, w jaki sposób w da-
nym kraju przebiega kryzys migracyjny, a także jaki wpływ ma on na ład 

3 A. Skrabacz, Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne, Warsza-
wa 2012, s. 38; A. Skrabacz, K. Loranty, Bezpieczeństwo społeczne w demokratycznym pań-
stwie. Perspektywa personalna i strukturalna, Warszawa 2016, s. 45–46

4 J. Gierszewski, Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeństwa na-
rodowego, Warszawa 2013, s. 174.

5 A. Skrabacz, op. cit., s. 94–133.
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społeczny, zależy przecież także od nastrojów i reakcji społeczeństwa wobec 
obcej kulturowo ludności. Analiza problemu będzie dotyczyć jednej z form 
migracji6, jaką jest uchodźstwo. Podążając za przyjętą w 1951 r. Konwencją 
Genewską oraz Protokołem Nowojorskim, status ten należy się osobom, które 
przebywają poza krajem własnego pochodzenia z uzasadnionej obawy przed 
prześladowaniem ze względu na: rasę, religię, narodowość, przynależność do 
określonej grupy społecznej czy poglądy polityczne. Ponadto osoby takie nie 
chcą lub nie mogą skorzystać z ochrony świadczonej przez państwo własne-
go pochodzenia. Jednostki, które starają się o nadanie statusu uchodźcy, nie 
mogą być odpowiedzialne za: popełnienie zbrodni przeciwko pokojowi, ludz-
kości, zbrodni wojennej, popełnienie poważnego przestępstwa niepolityczne-
go lub czynu sprzecznego z zasadami i calami ONZ7. Rozumienie uchodźcy 
zgodne z Konwencją zostało przyjęte w tym artykule.

Sytuacja socjalna uchodźców w Europie i państwach ościennych

W XXI wieku państwa Unii Europejskiej oraz spoza niej stanęły przed niezu-
pełnie nowym, jednak niespotykanym na taką skalę, przynajmniej od II woj-
ny światowej, wyzwaniem, jakim jest niekontrolowany, masowy i nierzadko 
przymusowy przepływ ludności. Przyczyny tego stanu rzeczy upatruje się 
m.in. w prowadzonej od 2011 r. wojnie domowej w Syrii, choć dramatycz-
na sytuacja występuje właściwie na całym Bliskim Wschodzie. Z raportu za 
2015 rok wydanym przez Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczo-
nych ds. Uchodźców (UNHCR) wynika, że z powodu konfliktów, przemocy, 
prześladowań, łamania praw człowieka (w tym m.in. w ww. regionie) do mi-
gracji zmuszonych było blisko 65,3 mln osób8. W 2011 r. na terenie Syrii 
zamieszkiwało prawie 21,9 mln osób. Biorąc pod uwagę dane publikowane 
przez UNHCR, rewolucja zmusiła do ucieczki około 4 837 134 osób9. Mi-
gracje odbywają się także w obrębie samego regionu do państw ościennych: 
Libanu, Jordanii, Iraku, Egiptu i Turcji. Wojskową pomoc Syrii udzielają 

6 „Migracja (ang. migration) – mniej lub bardziej stały ruch jednostek lub grup przekracza-
jących granice sym-boliczne lub polityczne do nowych obszarów zamieszkania oraz nowych 
wspólnot” (P. Świeboda, Migracja, [w:] Słownik Socjologii i Nauk Społecznych, tłum. M. Ta-
bin, red. G. Marshall, Warszawa 2005, s. 195).

7 Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r., 
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 515.

8 Global Trends. Forced Displacement in 2015, http://www.unhcr.org/statistics/coun-
try/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html [dostęp: 1.07.2016].

9 Syria Regional Refugee Response, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php#_
ga=1.168736353.1758008236.1467489870 [dostęp: 4.07.2016].
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zagraniczni dygnitarze, co tym bardziej nasila konflikt i oddala pokojowe 
zażegnanie dramatycznej sytuacji. Początkowo pokojowe protesty przeciw-
ko reżimowi Baszszara Al-Assada, które miały miejsce w marcu 2011 roku, 
w konsekwencji przerodziły się w krwawy konflikt, który trwa już przeszło 
pięć lat. Pokłosiem syryjskich wydarzeń są właśnie masowe migracje ludno-
ści w poszukiwaniu bezpieczeństwa i ochrony. Jedną z dróg ucieczki stała się 
przeprawa przez Morze Śródziemne w kierunku Europy, nierzadko z naraże-
niem życia. Docelowymi państwami syryjskich uchodźców poszukujących 
ochrony w Europie są przede wszystkim takie kraje, jak Niemcy, Szwecja, 
Węgry, Austria, Holandia i Dania10. Nie oznacza to jednak, że inne kraje nie 
stanowią kierunków dla uciekających przed wojną Syryjczyków, są one jed-
nak mniej atrakcyjne, przede wszystkim pod względem oferowanych przez nie 
programów socjalnych. Wiąże się to z świadczonymi przez państwa różnymi 
modelami polityki społecznej, które zależą przede wszystkim od wskaźnika 
rozwoju. Richard M. Titmuss wyróżnia trzy modele tej polityki, które mają 
formę relacji: polityka społeczna – gospodarka rynkowa. Pierwszy z nich to 
typ marginalny (rezydualny), który opiera się na dwóch drogach zaspakajania 
potrzeb indywidualnych, za pierwszą odpowiedzialny jest sektor prywatny, 
za drugą – rodzina11. Kolejny model polityki, określany jako motywacyjny 
(służebny, wydajnościowy) występuje np. w Niemczech. Polityka społecz-
na stanowi tu nierozerwalny element gospodarki, której efektywny rozwój 
przekłada się na zabezpieczenie społeczne. Ostatni model instytucjonalno-re-
dystrybucyjny opiera się na pomocy, która zależy od potrzeb i przejawia się 
zgodnie z zasadą równości społecznej12.

10 EUROPE: Syrian Asylum Applications, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php 
[dostęp: 4.07.2016].

11 Zob. M. Księżopolski, Polityka społeczna w różnych krajach i modele polityki społecz-
nej, [w:] Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, 
Warszawa 2007, s. 145.

12 Zob. R.M. Titmuss, Social Policy. An Introduction, Londyn 1974, s. 31.
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Rysunek 1. Modele polityki społecznej wg Richarda M. Titmussa (sposoby zapewniania zabez-
pieczenia społecznego)

Opracowanie własne na podstawie: M. Księżopolski, Polityka społeczna w różnych krajach 
i modele polityki społecznej, [w:] Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, red. G. Firlit-Fe-
snak, M. Szylko-Skoczny, Warszawa 2007, s. 145; R.M. Titmuss, Social Policy. An Introduc-
tion, Londyn 1974, s. 31

Głównym założeniem modelu rezydualnego, nierzadko nazywanego 
także modelem południowoeuropejskim (śródziemnomorskim), jest udzie-
lanie pomocy ze strony rodziny oraz sektora prywatnego. Wsparcie udziela-
ne przez państwo jest ograniczone i uruchamiane tylko w momencie, kiedy 
dwie pierwsze opcje zawodzą. Występuje niejednolity poziom ochrony, który 
jest odmienny dla różnych grup społecznych, ponadto pomoc socjalna zo-
staje przyznana osobom, które posiadają stałe zatrudnienie13. Wzorzec ten 
charakterystyczny jest dla takich państw, jak Grecja, Hiszpania, Portugalia 
czy Włochy. W modelu motywacyjnym (kontynentalnym) pomoc społecz-
na państwa jest wynikiem zasług, np. stażu pracy. Ważną rolę odgrywają 
obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, natomiast udzielana przez państwo 
pomoc w żaden sposób nie powinna negatywnie wpływać na prowadzoną 
gospodarkę. Zazwyczaj wysokość świadczeń jest uzależniona od pozycji na 
rynku, stażu pracy czy wydajności beneficjenta (występowanie: np. Austria, 

13 B. Jagusiak, Bezpieczeństwo socjalne współczesnego państwa, Warszawa 2015, s. 135.
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Belgia, Francja, Niemcy, Luksemburg). Dania, Finlandia, Norwegia, Szwe-
cja, ale także Holandia – to m.in. te państwa, w których dominuje zasada 
„każdemu według potrzeb” i bynajmniej nie jest ona związana z niechlub-
nym komunistycznym anarchizmem. Państwa te, określane także mianem 
opiekuńczych czy dobrobytu, najgłębiej ingerują w kwestie socjalne, które 
są powszechne dla całego społeczeństwa. Efektywność skandynawskiego 
systemu bezpieczeństwa socjalnego jest rezultatem obowiązkowych oraz 
wysokich podatków14. We współczesnym świecie w wyniku przemian poli-
tycznych wytworzyły się modele polityki społecznej, które częściowo bądź 
w ogóle nie wpasowują się w ramy teorii Tittmusa. Ponadto obecnie mamy 
także do czynienia z tzw. modelem anglosaskim, obejmującym m.in. Irlandię 
i Wielką Brytanię, któremu najbliżej do wymienionego typu marginalnego. 
Wspomina się także model wschodnio-europejski, obowiązujący w Polsce 
oraz w krajach włączonych w struktury UE po 2004 r.15

Polska przez uchodźców traktowana jest zazwyczaj jako kraj tranzytowy 
w drodze do zachodniego „socjalu”, co rzeczywiście na tle innych państw Eu-
ropy Zachodniej (w kwestii procentowych wydatków PKB na ochronę socjal-
ną) ma swoje uzasadnienie. Analizując dostępne dane Eurostat-u (ostatnie dane 
dostępne są za 2014 r.), Polska (19%) wydatkuje na te cele mniej więcej tyle, 
co Czechy (19,7%), Węgry (19,9%), Chorwacja (21,6%) i Irlandia (20,6%). 
Jeszcze mniej przeznaczają na tego typu świadczenia: Słowacja (18,5%), Li-
twa (14,7%), Łotwa (14,5%), Estonia (15,1%), Rumunia (14,8%) czy Bułgaria 
(18,5%)16. W porównaniu do państw nordyckich (Norwegia, Szwecja, Finlan-
dia)17, które przydzielają na opiekę socjalną ok. 26–32% PKB, czy niektórych 
państw starej Unii: Austrii (30%), Francji (34,3%), Belgii (30,3%), Holandii 
(30,9%), Włoch (30%), a nawet Niemiec (29,1%), Wielkiej Brytanii (27,4%) 
i Hiszpanii (25,4%), Polska wydaje się być mało atrakcyjna socjalnie dla ludzi, 
którzy zostali pozbawieni możliwości zaspakajania najbardziej podstawowych 
potrzeb.

14 Ibidem, s. 127–131.
15 M. Księżopolski, op. cit., s. 155. 
16 Expenditure on social protection (wydatki na ochronę socjalną), http://ec.europa.eu/eu-

rostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tps00098 [dostęp: 4.07.2016].
17 Kolejno: 26%, 29,6%, 31,9%.
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Wykres 1. Porównanie procentowe wydatków PKB na ochronę socjalną

Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/map-
ToolClosed.do?tab=map&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00098&toolbox=types 
[dostęp: 1.12.2016]

Tendencje uchodźców odnośnie kierunków migracji potwierdzają kolejne 
dane Europejskiego Urzędu Statystycznego. Badanie opiera się na liczbie zło-
żonych wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej. Biorąc pod uwagę 
jedynie ostatni rok, a także sukcesywnie wprowadzane regulację europejskie, 
w statystykach tych przodują takie państwa, jak: Niemcy18, Szwecja, Włochy, 
Francja, Norwegia, Wielka Brytania, Grecja, Szwajcaria, Austria, Węgry, Hisz-
pania, Polska, Belgia, Bułgaria. Trzeba jednak podkreślić, że nierzadko sytuacja 
z napływającą ludnością jest tak dynamiczna, iż trudno w takich okolicznościach 
o wiarygodne dane. Osoby te, trafiając na terytorium danego kraju, zobowiązane 
są złożyć wnioski o przyznanie statusu uchodźcy, co ma zapobiec ich wydaleniu. 
Nierzadko jednak dochodzi do sytuacji, że imigranci bardzo szybko zmienia-
ją miejsce (kraj) pobytu, nie czekając na rozpatrzenie przez odpowiedni urząd 

18 Kierunek ten wydawał się do pewnego czasu zasadny, w Niemczech jeszcze do nie-
dawna stosowano politykę otwartych drzwi, również dla uchodźców z Syrii. Aktualnie nie-
miecka polityka mocno ogranicza świadczenia dla osób ubiegających się o azyl. Por. https://
www.proasyl.de/news/regierung-treibt-soziale-ausgrenzung-von-fluechtlingen-weiter-vo-
ran/ [dostęp:15.12.2016].
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wniosku o azyl19. Niekontrolowane przemieszczanie się przybyszy w znacznym 
stopniu utrudnia identyfikację, rejestrację oraz uaktualnianie stanu liczebnego 
imigrantów na danym terytorium. Biorąc jednak pod uwagę docelowe kierunki 
migracyjne, można domniemywać, że zwłaszcza państwa, które znalazły się na 
końcu tego badania, stanowią tylko przystanek na drodze uchodźcy.

Kraje, do których trafiają uchodźcy, są starannie przez nich wybierane. Jak 
już wspomniano – to przede wszystkim państwa wyróżniające się wysokimi 
wydatkami na zabezpieczenie społeczne. Niebagatelne znaczenie mają przede 
wszystkim środki przeznaczane przez państwo na świadczenia zabezpieczaja-
ce obywateli przed wieloma postaciami ryzyka socjalnego, takimi jak: choroba, 
inwalidztwo, wypadek przy pracy (choroba zawodowa), starość (wiek emery-
talny), bezrobocie, śmierć żywiciela rodziny, brak warunków mieszkaniowych 
czy macierzyństwo20. Niektóre państwa wskazane przez EUROSTAT, o naj-
większej liczbie złożonych przez Syryjczyków wniosków w sprawie ochrony 
międzynarodowej, stanowią jedynie punkt tranzytowy, o czym była już mowa. 
Państwem takim do 15 września 2015 r., a zatem jeszcze przed wprowadze-
niem prawa antyimigracyjnego, były Węgry, które – granicząc od południa 
m.in. z Serbią i Chorwacją – przyjęły rekordową liczbę imigrantów pochodzenia 
syryjskiego, irakijskiego czy afgańskiego. Polska, podobnie jak pozostałe kra-
je UE, w ramach systemu relokacyjnego stanęła przed wyzwaniem przyjęcia 
azylantów. Wspomniane Węgry, Polska, Słowacja i Rumunia, a także Czechy, 
otwarcie sprzeciwiają się kwotowemu systemowi migracji, uważając, że decyzja 
o przyjęciu azylantów powinna należeć bezpośrednio do suwerennych państw. 
22 września 2015 r. Rada Unii Europejskiej podjęła kontrowersyjną, choć prze-
widywalną decyzję o tymczasowych środkach ochrony międzynarodowej, doty-
czącą relokacji 120 tys. azylantów znajdujących się we Włoszech i w Grecji do 
innych krajów Unii Europejskiej21. Zgodnie z tym do Polski z obu tych krajów 
miało trafić 5082 imigrantów22 oraz uchodźcy z Węgier. Według raportu z dnia 
14 czerwca 2016 roku Polska nie przyjęła jeszcze żadnego azylanta23. Komisja 

19 Szwajcaria: uchodźcy znikają z ośrodków. Wyjeżdżają do Niemiec?, http://www.rp.pl/
Uchodzcy/309069941-Szwajcaria-Uchodzcy-znikaja-z-osrodkow-Wyjezdzaja-do-Niemiec.
html#ap-1 [dostęp: 11.09.2016].

20 J. Gierszewski, op. cit., s. 271.
21 Akt Rady Europejskiej, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12098-2015-

INIT/en/pdf [dostęp: 4.07.2016].
22 Ibidem. 
23 Dnia 16 grudnia 2015 Polska zawiesiła rozpatrywanie wniosków uchodźców z Grecji 

i Włoch ubiegających się o azyl. Z raportu na dzień 5 grudnia wynika, że Polska nie przyjęła 
po 20 kwietnia 2015 r. żadnego uchodźcy, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffa-
irs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/
docs/20161208/eighth_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf [dostęp: 15.12.2016]. 
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Europejska, w przypadku zamknięcia granic dla imigrantów przez którekolwiek 
państwo UE, groziła nałożeniem sankcji w postaci kary pieniężnej. Faktem jest 
jednak, że azylanci – mając do wyboru z jednej strony Polskę lub Węgry, z dru-
giej – Szwecję i Niemcy, wybierają kraje bogatsze, o lepszych świadczeniach 
socjalnych. Sytuacja w Europie w stosunku do uchodźców zaostrza się, nawet 
„otwarte” Niemcy dały temu wyraz, przywracając stosowanie zapisów z Kon-
wencji dublińskiej wobec przybywających z Syrii. Zgodnie z tym uchodźcy mu-
szą wrócić do kraju, w którym po raz pierwszy złożyli wniosek o azyl. Raczej 
nie ma złudzeń, że większość państw europejskich nie zechce przyjmować nowo 
napływającej ludności, śledząc jednak politykę Niemiec, zamykanie granic dla 
uchodźców należy traktować z umiarkowaniem, zwłaszcza w okresie kadencji 
obecnej kanclerz. Nie ulega jednak wątpliwości, że kryzys migracyjny trwa na-
dal, nic też nie zapowiada jego końca.

„Stereotyp uchodźcy”

Polska to kraj etnicznie jednorodny, w ostatnim spisie powszechnym (2011 r.) 
36 522,2 tys. osób24 zadeklarowało wyłącznie polską przynależność narodo-
wo-etniczną, co stanowi blisko 94,83% dla całego kraju25. Ponadto 92,8% 
osób w wieku 16 lat i więcej uważa się za katolików26. Warto także wspo-
mnieć o charakterze narodowym Polaków, który niewątpliwie jest specyficz-
ny, zwłaszcza biorąc pod uwagę ich predylekcje. Dla obywateli RP ważna 
jest przede wszystkim wolność i niezależność, co – według Aleksandra Ka-
mieńskiego – ma związek przede wszystkim z zaszłościami historycznymi. 
Polacy nie akceptują ucisku, zaborców i jakiegokolwiek ograniczania auto-
nomii, nierzadko w konsekwencji buntują się przeciwko stanowionemu pra-
wu27. Ponadto na przestrzeni dziejów wiele razy manifestowali swoją postawę 
wobec narodowości kulturowo obcych. Megalomania narodowa „jest źródłem 
poszukiwania negatywnych cech u obcych”28 – i chociaż stosunek ten uległ 

Por. również: Relocation and resettlement – State of Play, http://ec.europa.eu/dgs/home-affa-
irs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160615/
factsheet_relocation_and_resettlement_-_state_of_play_en.pdf [dostęp: 4.07.2016].

24 Ogółem ludność kraju to 38 511,8 tys.
25 Struktura narodowo-etniczna, językowa i wyznaniowa ludność Polski. Narodowy Spis 

Powszechny Ludności i Mieszkań 2001, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015, s. 29. 
26 Życie religijne w Polsce, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/wy-

znania-religijne/zycie-religijne-w-polsce,3,1.html [dostęp: 4.07.2016].
27 A. Skrabacz, op. cit., s. 47.
28 J. Mikułowski-Pomorski, Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Kraków 1999, s. 80.
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przeobrażeniu, to jednak warto przyjrzeć się ponownie, wyróżnionym przez 
etnografa i socjologa Jana Stanisława Bystronia, wnioskom wynikającym 
z analizy zapisów etnograficznych na temat etnocentryzmu Polaków. Najbar-
dziej charakterystyczne – według badacza – było przekonanie o wyjątkowości 
Polski jako narodu szczególnego, wybranego przez Boga29. W wyniku tej po-
stawy wykształciły się specyficzne poglądy na temat przybyszy, m.in:
1. „Czarność obcych”, ukryta przed widokiem tzw. „czarność wewnętrzna”. 

Stwierdzenie to jest nadal aktualne, „czarni” to także – według Bystronia 
– osoby spoza granicy państwa30. Obecnie panuje bowiem przekonanie, 
że uchodźcy są groźni i niebezpieczni. W przypadku muzułmanów do-
datkowym czynnikiem wzmacniającym niezadowolenie, czy wręcz nie-
dopuszczenie do ewentualnego „bratania” się z obcą kulturowo nacją, są 
dokonywane na świecie zamachy terrorystyczne.

2. „Ślepo urodzeni”, przekonanie, że w niektórych społecznościach (trady-
cyjnych, etnicznych) dzieci rodzą się ślepe i dopiero z czasem otwierają 
oczy. Polski katolicki naród niechętnie dopuszcza do siebie wyznawców 
innej wiary (przede wszystkim dotyczy to islamu). W tym kontekście 
określenie „ślepo urodzeni” może oznaczać „innowierców” odrzucają-
cych znaki prawdziwej wiary.

3. „Przykry zapach obcych”, który wynika z odmiennych obyczajów, np. ży-
wieniowych, w danej kulturze.

4. Niskie pochodzenie obcych”, tj. niższa pozycja społeczna. Przekonanie 
nierzadko wynikające ze stereotypów. Dodatkowo medialne przedsta-
wianie uchodźców jako wyrzutków społeczeństwa – ludzi sypiających 
na dworcach bogatych miast czy w specjalnie odizolowanych obozach 
– wzbudza także strach. Społeczeństwo, nawet jeżeli podchodzi z pew-
nym dystansem do potencjalnych zagrożeń związanych z przyjmowaniem 
imigrantów, to jednak – zwłaszcza kiedy samo znajduje się w trudnej sy-
tuacji socjalnej – ma świadomość, że „obcy” pojawiający się w kraju po-
trzebują pomocy państwa. Ludziom tym trzeba zagwarantować dach nad 
głową, wyżywienie, opiekę zdrowotną oraz pracę. Tymczasem w Polsce 
na mieszkanie socjalne trzeba czekać nawet 7–10 lat, a płaca minimalna 
od stycznia 2017 roku wynosi 2 tys. zł brutto, a więc ok. 1459 zł na rękę 
tylko dla tych, którzy posiadają umowę o pracę. 

5. „Obcy jako ludożercy”, którzy spożywają mięso lub krew ludzką. Mimo 
iż aktualnie trudno znaleźć nawet zbliżony odpowiednik takiego prze-
sądu, to obecnie odradzają się inne lęki. Tak jak w średniowieczu, gdy 

29 Ibidem, s. 79–80.
30 J.S. Bystroń, Megalomania narodowa, Warszawa 1995, s. 52.
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europejskie społeczeństwa nie mogły znaleźć racjonalnego uzasadnienia 
dla rozprzestrzeniającej się dżumy, znalazły winnych – Żydów, tak współ-
cześnie w „obcych” upatruje się źródła potencjalnych chorób, tłumacząc 
w ten sposób strach przed nimi. Bystroń przypisał strach, który panował 
w Polsce oraz we Francji przed kanibalizmem – Rosjanom-ludożercom31. 
Precedens ten współcześnie jest mało prawdopodobny, ani kozacy ani też 
inne grupy ludności nie zjadają dzieci. Niedosłownym odpowiednikiem 
dla strachu przed spożywaniem przez „obcych” ludzkiego mięsa i krwi 
może być pojawienie się – już zapomnianych (cholera, dezynteria) albo 
jeszcze nieznanych – chorób32, sprowadzonych przez uchodźców, które 
mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków. 

6. „Obcy jako czarownicy” posądzani o uprawianie magii33. Obecnie ra-
czej nie występują społeczne tendencje do obaw przed uprawianiem ma-
gii przez jakichkolwiek przybyszy, natomiast nierzadko można spotkać 
się z „magicznością” politycznych debat, które swoją retoryką podsycają 
strach przed uchodźcami.
Powyższą niechęć wobec uchodźców potwierdzają cykliczne badania pro-

wadzone przez Centrum Badań Opinii Społecznej (CBOS). Wyniki za listopad 
2016 r. pokazują, że Polacy odnoszą się z niechęcią do przyjmowania uchodź-
ców z krajów objętych konfliktami militarnymi – 53%. W całkowitej mniej-
szości znajdują się ci, którzy uważają, że osoby te mogłyby trafić do Polski na 
stałe – 5%, natomiast 38% przebadanych uważa, że takie działanie powinno 
być tymczasowe, a zatem tylko do momentu ustabilizowania się sytuacji w ich 
kraju34 (wykres 2). Warto jednak podjąć próbę rozpatrzenia z innej strony 
kwestii napływających uchodźców. Polska od początku lat osiemdziesiątych 
XX wieku zmaga się z problemami demograficznymi, stale odnotowuje się 
więcej zgonów aniżeli urodzeń. Opierając się na prognozach Głównego Urzę-
du Statystycznego, bazującego na danych własnych Europejskiego Urzędu 
Statystycznego oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych, przewiduje się, że 
ludność Polski do 2050 r. zmniejszy się z 38 419 tys. do 33 951 tys.35 Zatem 

31 Ibidem, s. 57.
32 „Kto przesadził? Kaczyński: Imigranci mogą przynieść nieznane choroby. Celiński: To język 

nazizmu! Mówiło się, że Żydki mają tyfus […]”, http://wpolityce.pl/polityka/268356-kto-przesa-
dzil-kaczynski-imigranci-moga-przyniesc-nieznane-choroby-celinski-to-jezyk-nazizmu-mowilo-
-sie-ze-zydki-maja-tyfus [dostęp: 4.07.2016].

33 J. Mikułowski-Pomorski, op. cit., s. 80.
34 Komunikat z badań Stosunek do przyjmowania uchodźców, nr 169/2016, Warszawa 2016, s. 1.
35 Eurostat prognozuje zmiany z 38 490 tys. do 34 696 tys., natomiast ONZ z 38 220 tys. do 

33 994 tys.; GUS: Prognoza ludności na lata 2013–2050 (opracowana 2014), http://stat.gov.pl/
obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowa-
na-2014-r-,1,5.html [dostęp: 4.07.2016].
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różnica będzie wynosić blisko 4,5 mln osób, co oznacza najwyższy spadek 
ludności od lat siedemdziesiątych XX wieku. Środkiem zaradczym na demo-
graficzny problem, który prawdopodobnie będzie mieć tendencje nasilającą, 
mogą być uchodźcy – jest to jednak plan długofalowy. Osoby, które ewentual-
nie trafią do Polski, początkowo będą potrzebować pomocy socjalnej państwa, 
jednak z czasem powinni (a nawet muszą) trafić na rynek pracy i jak reszta spo-
łeczeństwa zacznąć płacić podatki. Już w chwili obecnej państwo boryka się 
z niewystarczającą siłą roboczą. Z pewnością przekazywana pomoc socjalna 
dla uchodźców nie powinna być wyższa od tej, którą otrzymują potrzebujący 
Polacy, inna postawa mogłaby prowokować niepotrzebnie konflikty. Jak 
pokazuje przykład niemiecki, wysokie zabezpieczenie socjalne dla uchodźców 
nie uchroniło ich przed atakami terrorystycznymi, zatem i dla Polski jego mi-
nimalny próg nie powinien być zmartwieniem. Dla niektórych zapewne roz-
wiązaniem problemu byłoby zamknięcie granic, jednak wyjście to, nawet przy 
radykalnych reformach prorodzinnych państwa, wydaje się niewystarczające. 
Trzeba jednak otwarcie przyznać, że uchodźcy z Bliskiego Wschodu, Ukrainy, 
czy też innego kraju ogarniętego konfliktami, nie są w stanie naprawić proble-
mów demograficznych. Polacy, dopóki nie będą mieć zapewnionych podsta-
wowych warunków, dających im możliwość godnego życia, pracy, oraz dachu 
nad głową, będą niechętni przyjmowaniu „obcych” z jakiegokolwiek kierunku.

Wykres 2. Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców, ujęcie procentowe (listopad 2016)

Opracowanie własne na podstawie danych CBOS, Komunikat z badań Stosunek do przyjmowa-
nia uchodźców, nr 169/2016, Warszawa 2016, s. 1
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Z tego samego sondażu wynika, co raczej nie powinno być zaskoczeniem, 
że Polacy są bardziej przychylni do udzielenia schronienia uchodźcom po-
chodzącym z Ukrainy, a zatem osobom o narodowości kulturowo zbliżonej 
do polskiej. Oczywiście na ten fakt niewątpliwie ma wpływ to, co obecnie 
dzieje się w państwach Europy, mianowicie – przeprowadzane przez uchodź-
ców i nierzadko zradykalizowanych Europejczyków zamachy terrorystyczne. 
Krótko przed świętami Bożego Narodzenia (19 grudnia 2016 r.) za zachodnią 
granicą Polski przeprowadzony został przez terrorystę pochodzenia tunezyj-
skiego atak terrorystyczny. Zamachowiec prawdopodobnie porwał ciężarów-
kę z polskim kierowcą, którą następnie wjechał w tłum ludzi zgromadzonych 
na jarmarku świątecznym w Berlinie. Wskutek zamachu zginęło co najmniej 
12 osób, a 48 zostało rannych36. Niewątpliwie wydarzenia te mają ogrom-
ny wpływ na postawę Polaków wobec przyjmowania uchodźców z Bliskiego 
Wschodu i Afryki. Ponadto stereotyp ukazujący muzułmanina terrorystę stał 
się immamentną cechą wszystkich uchodźców poszukujących schronienia 
w Europie. Wykorzystywanie obcej religii oraz innej kultury jako argumentu 
przeciwko przyjmowaniu uchodźców jest nieuzasadnione. Tym bardziej, że 
islam, jako religia monoteistyczna, nie tylko sięga swoimi korzeniami do ju-
daizmu i chrześcijaństwa, ale też z założenia ma naturę pokojową. Dzisiejszy 
lęk przed islamem (wręcz islamofobia) jest wynikiem współczesnych działań 
politycznych, które nie mogą rzutować na cały islam i wyznawców tej religii. 
Taka postawa wpływa na stosunek wobec napływającej ludności, ich trakto-
wanie i lęk przed nią, co potęguję trwający kryzys migracyjny. 

Podsumowanie

Należy zwrócić uwagę, że problem uchodźstwa nie jest jednolicie postrze-
gany przez społeczeństwa i choć zjawisko migracji, które narodziło się wraz 
z istnieniem cywilizacji, powinno sprzyjać wielokulturowej integracji, to 
jednak wiele krajów Europy nie jest gotowych na asymilację ludności obcej 
kulturowo. Ponadto wrogość wobec bliskowschodnich uchodźców podsycają 
ataki terrorystyczne na terenie Europy, z ich jednostkowym udziałem. W skali 
makro problem uchodźców, który urósł do rangi kryzysu, a jest konsekwencją 
syryjskiej wojny, stał się kością niezgody podważającą budowaną od kilku 
dekad integrację europejską. W skali mikro każde państwo, wraz z mocar-
stwami Europy na czele, indywidualnie próbuje tworzyć własne ramy poli-
tyki, nierzadko tworząc swoisty mur odgradzający je od globalnego kryzysu. 

36 Zamach w Berlinie, http://www.tvn24.pl/raporty/zamach-w-berlinie,1135 [dostęp: 30.12.2016].
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Problem jest na tyle duży, że budzi olbrzymie kontrowersje nie tylko na arenie 
międzynarodowej, ale także pośród samych obywateli, którzy chcą być bierni 
względem politycznej awantury, ale nie wobec ludzi, którzy potrzebują pomo-
cy humanitarnej. 

Teoretycznie mogło by się wydawać, że przyjęcie ok. 6 tys., a nawet 
10 tys. uchodźców z Bliskiego Wschodu nie powinno stanowić większego 
problemu, zwłaszcza dla Polski liczącej blisko 36,5 mln obywateli, przy za-
łożeniu ich asymilacji w przyszłości. W takiej sytuacji rzeczywiście podjęcie 
takiego działania, tj. przyjęcia przybyszy, miałoby sens. Jednak, jak ukazuje 
praktyka, muzułmanie przybywający do Europy chcą równego traktowana, 
szanowania swojej religii i obyczajów, do czego są zresztą uprawnieni. Zało-
żenie polegające na nieprzyjmowaniu wszystkich – z uwagi na pewien procent 
ryzyka – wydaje się być błędne. Niewątpliwie ważną rolę odgrywają w tym 
przypadku służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, których podstawowym 
zadaniem będzie inwigilacja osób wnoszących o udzieleniu azylu. Problem 
uchodźstwa, z jakim zmaga się obecnie Europa, jest wyzwaniem, które zwe-
ryfikuje budowane od kilkunastu dekad struktury wspólnot europejskich. Jest 
to sprawdzian nie tylko z działań administracji, ale przede wszystkim z czło-
wieczeństwa.
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The problem of refugees in the context 
of social security in Poland

Summary

The author presents contemporary problems of refugees, emphasizing especially its social di-
mension and social security-related issues. The article focuses mainly on the issues of threats 
that are result of the ongoing humanitarian crisis and relations of the Poles to the nations which 
are culturally different. For this purpose, the author also presented aspects of the so-called 
“stereotype of refugees”. The text also refers to key social guaranties which are expected by 
refugees escaping of the Middle East territory in target countries, i.e. social benefits and the 
possibility of swift obtain a European passport. 

Keywords: refugees, syrian refugees, social security, Gross Domestic Product, GDP, mi-
gration, Near East, stereotypes
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Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa 
ochrony zdrowia w Polsce

Streszczenie

W opracowaniu dokonano analizy zagrożeń bezpieczeństwa ochrony zdrowia w Polsce, w wy-
miarze prawnym, politycznym oraz gospodarczym. Ochrona życia i zdrowia obywateli, oraz 
przeciwdziałanie jego zagrożeniom, jest poważnym wyzwaniem ciążącym na władzach pu-
blicznych. Zapewnienie powszechnego dostępu do świadczeń zdrowotnych, podniesienie ja-
kości i efektywności usług medycznych pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotne-
go obywateli. Stopniowy ubytek ludności, starzejące się społeczeństwo, obciążenie populacji 
problemami zdrowotnymi, a przede wszystkim niewystarczające środki finansowe na ochronę 
zdrowia, są przesłankami do wprowadzenia istotnych zmian i udoskonalenia funkcjonowania 
systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, zagrożenia, ochrona zdrowia

Życie i zdrowie człowieka są zagrożone, kiedy obraduje parlament.
Mark Twain

Wstęp

Ochrona zdrowia obywateli jest jednym z najistotniejszych elementów bezpie-
czeństwa narodowego1. Brak tego typu opieki powoduje uczucie zagrożenia 

1 Bezpieczeństwo zdrowotne, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2010, https://
www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/bezpieczenstwo-zdrowot/2046,BBNaochronazdrowia.html 
[dostęp: 28.08.2016].
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w społeczeństwie2. Niezbędne staje się więc zwrócenie uwagi społeczeństwa, 
polityków i decydentów na konieczność docenienia i wspierania rozwoju po-
lityki zdrowia publicznego3 – poznania nauki i sztuki promowania zdrowia 
oraz organizowania działań medycznych i społecznych zapewniających wcze-
sną diagnozę, poprawy leczenia, rehabilitacji i opieki socjalnej z dążeniem do 
jak najszerszego zaangażowania polityków, decydentów, środowisk nauko-
wych, organizacji pozarządowych i społeczeństwa4.

Problemy zdrowia publicznego w Polsce

Na państwie spoczywa obowiązek udzielania niezbędnej pomocy obywatelom 
w zakresie ochrony zdrowia. Podejmuje ono więc wielosektorowe działania, ma-
jące na celu polepszenie zdrowia całej społeczności. Jego rolą jest m.in. kształ-
towanie pożądanych postaw prozdrowotnych służących ochronie zdrowia, zapo-
bieganiu chorobom i przedłużaniu życia5. 

Takie schorzenia, jak choroby układu krążenia czy choroby nowotworowe, 
są traktowane jako problemy zdrowia publicznego ze względu na ich masowy 
charakter. Choroby lokujące się na pierwszych miejscach przyczyn zgonów nie 
mogą być lekceważone, szczególnie jeśli istnieją możliwości zmiany stylu ży-
cia, dzięki czemu częstotliwość ich występowania może być zmniejszona. Tak-
że wczesne podejmowanie leczenia, możliwe dzięki przesiewowym badaniom, 
staje się dla zdrowia publicznego ważnym i obiecującym terenem aktywności. 
Z drugiej strony częste uwzględnianie cukrzycy na listach problemów zdro-
wia publicznego jest zapewne skutkiem dostrzegania jej wieloaspektowego 
warunkowania i możliwości interwencji realizowanej przez kojarzenie działań 
medycznych i angażowanie pacjentów do współpracy6. Jak wskazują badania 
i podkreślają lekarze, wielu chorobom przewlekłym można zapobiec poprzez 
ograniczenie palenia tytoniu, spożywania alkoholu, stosowanie odpowiedniej 
diety i zwiększenie aktywności fizycznej. Jednak same te czynniki potęgowane 
są także poprzez uwarunkowania środowiskowe i społeczno-ekonomiczne7. 

2 P. Bromber, J. Hady, H. Lachowska, M. Leśniowska-Gontarz, D. Szaban, B. Ślusarczyk, 
J. Zdanowska, System ochrony zdrowia w Polsce, Warszawa 2015, s. 46.

3 J.B. Karski, Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego a członkostwo Polski w Unii 
Europejskiej, Warszawa 2005, s. 7.

4 Ibidem, s. 11.
5 M.D. Głowacka, J. Zdanowska, Zdrowie publiczne w Polsce, Warszawa 2013, s. 11.
6 W.C. Włodarczyk, Zdrowie publiczne w perspektywie międzynarodowej, Kraków 2007, s. 270.
7 C. Marmura, Aktywność ludzi w podeszłym wieku, [w:] Zagrożenia zdrowia publicznego – 

wybrane zagadnienia, red. A. Denys, Warszawa 2014, s. 297.
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Poważny problem społeczny stanowią również zaburzenia psychiczne. Pro-
blem ten narasta szczególnie w okresie ostatnich lat, a związany jest ze wzro-
stem dynamiki niekorzystnych zjawisk społecznych. Frustracja, stres związany 
ze zmianami społeczno-gospodarczymi, bezrobociem, napięciami w środowi-
sku pracy, przemocą w szkołach, rosnącym spożyciem alkoholu, narkomanią, 
lekomanią – wszystko to powoduje wzrost zagrożeń zdrowia psychicznego8. 

Odczuwaną przez człowieka potrzebę analizy stanu zdrowia i częstotliwość 
wykonywanych badań wyznaczają: dostępność, świadomość, odpowiedzial-
ność, obowiązujące standardy (społeczne, prawne), odczuwane niepokojące 
zmiany w funkcjonowaniu organizmu, czynniki ekonomiczne i logistyczne9.

Starzenie się społeczeństwa zdecydowanie zwiększa zapotrzebowanie na 
opiekę długoterminową, świadczenia rehabilitacyjne oraz opiekuńcze. Jest to bez 
wątpienia wyzwanie na najbliższe dziesięciolecia dla świadczeń ochrony zdro-
wia, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, polegające na dostosowaniu tych 
obszarów do nowych warunków10.

Pierwszym dokumentem w skali europejskiej, który w sposób precyzyj-
ny opisuje stan krajowego systemu ochrony zdrowia, jest Policy Paper dla 
ochrony zdrowia na lata 2014–2020. Krajowe ramy strategiczne. Jednocze-
śnie pokazuje jego mocne i słabsze strony, a także wyzwania i szanse przed 
nim stojące. Jest to dokument, który przedstawia długofalową wizję rozwoju 
systemu ochrony zdrowia, a także cele strategiczne oraz narzędzia ich reali-
zacji w sposób kompleksowy – opierając się na wiedzy i doświadczeniu z za-
kresu epidemiologii, demografii, analizy zasobów oraz prognozowania po-
trzeb. W poprzedniej perspektywie finansowej obszar zdrowia został zasilony 
środkami europejskimi w kwocie 4,5 mld zł. W chwili obecnej – w perspek-
tywie 2014–2020 – kwota ta jest prawie trzykrotnie wyższa i wynosi blisko 
12 mld zł. Jest to szansa, jakiej dotychczas nie było, i którą należy jak najle-
piej wykorzystać11. Policy Paper ma charakter dokumentu wdrożeniowego 
wobec krajowych projektów strategicznych. Składa się z trzech części. Pierw-
szy segment stanowi diagnoza sytuacji zdrowotnej w Polsce, obejmująca 
analizę demograficzną i epidemiologiczną, a także opis organizacji systemu 
zdrowotnego, w tym zasobów infrastrukturalnych oraz kadrowych w ujęciu 
krajowym oraz regionalnym. Druga część – strategiczno-implementacyjna 

8 Z. Tokarski, Zaburzenia psychiczne, [w:] Zagrożenia zdrowia publicznego – wybrane za-
gadnienia, red. A. Denys, Warszawa 2014, s. 133.

9 M.D. Głowacka, J. Zdanowska, Zdrowie publiczne w Polsce, Warszawa 2013, s. 15–16.
10 C. Marmura, op. cit., s. 303–304.
11 Krajowe ramy strategiczne – Policy paper, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2015, 

http://www.mz.gov.pl/rozwoj-i-inwestycje/fundusze-europejskie-dla-sektora-ochrony-zdro-
wia/krajowe-ramy-strategiczne-policy-paper/ [dostęp: 22.08.2016]. 
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– uwzględnia cele długoterminowe i kierunki interwencji zawarte w doku-
mentach strategicznych nowego systemu zarządzania rozwojem Polski. Cele 
operacyjne i narzędzia implementacji zostały wypracowane m.in. w oparciu 
o propozycje składane w ramach zespołu powołanego Zarządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 21 września 2011 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw 
opracowania dokumentów programowych dla nowej perspektywy finansowej 
funduszy strukturalnych na lata 2014–2020 w obszarze zdrowia. W trzeciej 
części dokumentu przedstawiono ramy realizacyjne projektowanych działań: 
system koordynacji, monitorowania i ewaluacji wsparcia sektora zdrowia ze 
środków UE na poziomie centralnym oraz regionalnym, wraz z mechanizma-
mi proefektywnościowymi, wskaźnikami kontekstowymi wynikającymi z do-
kumentów strategicznych i wskaźnikami dla celów operacyjnych oraz ramami 
finansowymi12. 

Podstawowym dokumentem polityki zdrowia publicznego ustanowionym 
w drodze rozporządzenia Rady Ministrów na lata 2016–2020 jest Narodowy 
Program Zdrowia. NPZ wyznacza cele strategiczne i operacyjne oraz najważ-
niejsze zadania do realizacji na rzecz poprawy zdrowia i związanej z nim ja-
kości życia społeczeństwa. Narodowy Program Zdrowia (NPZ) sporządza się 
na co najmniej 5 lat. 

Cel strategiczny NPZ to wydłużenie życia Polaków w zdrowiu, popra-
wa jakości życia związanej ze zdrowiem oraz ograniczanie społecznych nie-
równości w zdrowiu. Cel strategiczny można osiągnąć dzięki realizacji celów 
operacyjnych. W NZP są one ukierunkowane na zmniejszenie narażenia spo-
łeczeństwa na największe zagrożenia dla zdrowia. NPZ łączy różne programy 
profilaktyczne realizowane dotychczas na podstawie przepisów kilku ustaw 
o różnych terminach realizacji oraz różnych źródłach i poziomach finansowa-
nia (m.in. z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub alkoholizmowi).

Założenia operacyjne określone w Narodowym Programie Zdrowia 
(NPZ) mają pomóc w osiągnięciu celu nadrzędnego, jakim jest poprawa zdro-
wia i wydłużenie życia Polaków. W katalogu zadań niezbędnych do realizacji 
tych planów znajdują się działania na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości 
życia zarówno całego społeczeństwa, jak i szczególnie zagrożonych grup13.

12 Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020. Krajowe Strategiczne Ramy, 
Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2014, http://www.zdrowie.gov.pl/aktualnosc-34-2133-Poli-
cy_paper_dla_ochrony_zdrowia_na_lata_2014_2020_Krajowe_Strategiczne_Ramy.html [do-
stęp: 25.08.2016].

13 Narodowy Program Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2015, http://www.mz.
gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/narodowy-program-zdrowia/npz-2016-2020/komitet-sterujacy-
-npz/ [dostęp: 25.08.2016].
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Bezpieczeństwo ochrony zdrowia w wymiarze prawnym

Zdrowie jest uznawane za jedną z podstawowych potrzeb i wartości, a w cza-
sach współczesnych włączane jest nawet do katalogu praw człowieka. Dzia-
łania na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowotności społeczeństw podejmu-
je wiele instytucji międzynarodowych. Jak dowodzi praktyka, jest to jednak 
wciąż sfera realizacji14. Prawo do ochrony zdrowia najczęściej zaliczane jest 
do praw tzw. drugiej generacji, pozostaje jednak w ścisłym związku z prawa-
mi fundamentalnymi pierwszej generacji (prawami osobistymi), a mianowicie 
– prawem do ochrony życia, wolnością od nieludzkiego bądź poniżającego 
traktowania lub karania, prawem do prywatności, a także wolnością sumienia 
i wyznania czy prawem do informacji15. 

System ochrony zdrowia nie funkcjonuje w próżni politycznej, gospodar-
czej czy instytucjonalnej. O jego strukturze i funkcjonowaniu decydują akty 
prawne różnej rangi, poczynając od konstytucji, przez ratyfikowane umo-
wy międzynarodowe oraz rozporządzenia, dyrektywy i decyzje UE, a także 
ustawy i rozporządzenia z mocą ustaw, rozporządzenia, po akty prawa miej-
scowego, do których zaliczane są zarządzenia wydawane np. przez Prezesa 
NFZ. W Polsce mamy do czynienia z syndromem „miękkiego państwa”, co 
negatywnie przekłada się także na sektor ochrony zdrowia16. System ochrony 
zdrowia musi być określony regulacją prawną opartą na świadomie wybra-
nych zasadach i uwzględniającą różne interesy17.

Polskie przepisy prawa zapewniają osobom uprawnionym świadczenia 
zdrowotne mające na celu zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom 
i urazom, wczesne wykrywanie zaburzeń, leczenie, pielęgnację oraz ograni-
czanie niepełnosprawności. Realizacja tego obowiązku odbywa się poprzez 
określenie przez ustawodawcę świadczeń gwarantowanych18, finansowanych 
ze środków publicznych na rzecz pacjentów pobierających świadczenia z po-
wszechnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. 

Prawo do ochrony zdrowia oraz równego dostępu do świadczeń opieki zdro-
wotnej gwarantuje każdemu człowiekowi Konstytucja RP. Artykuł 68 mówi, 

14 I. Popiuk-Rysińska, Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej na rzecz ochrony 
zdrowia, [w:] Ochrona zdrowia w stosunkach międzynarodowych, red. W. Lizak, A.M. Solorz, 
Warszawa 2013, s. 9.

15 T. Jasudowicz, Prawo do zdrowia, [w:] Prawa człowieka i ich ochrona, red. B. Gronow-
ska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Toruń 2010, s. 491.

16 E. Nojszewska, System ochrony zdrowia w Polsce, Warszawa 2011, s. 19.
17 Ibidem, s. 178.
18 P. Bromber, J. Hady, H. Lachowska, M. Leśniowska-Gontarz, D. Szaban, B. Ślusarczyk, 

J. Zdanowska, System ochrony zdrowia w Polsce, Warszawa 2015, s. 34.
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że każdy obywatel ma prawo do ochrony zdrowia, niezależnie od sytuacji ma-
terialnej, gdyż władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania 
świadczeń określa ustawa. Zgodnie z ust. 3 władze publiczne są zobowiązane 
do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, 
osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku. Natomiast ust. 4 wskazuje, 
że to władze publiczne są zobowiązane do zwalczania chorób epidemicznych 
i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska19. Za 
realizację konstytucyjnej zasady równego dostępu do świadczeń opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych odpowiedzialne są władze pu-
bliczne, w szczególności minister zdrowia, któremu powierzone zostało kiero-
wanie działem administracji publicznej – zdrowie (par. 1 ust. 1 Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Zdrowia). 

Nie istnieje żaden akt prawny, który w sposób kompleksowy wskazywałby 
katalog organów władzy publicznej, odpowiedzialnych za zapewnienie pra-
widłowego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, szczegółowy zakres 
obowiązków tych podmiotów oraz ich odpowiedzialności. Przepisy statuują-
ce obowiązki ministra zdrowia rozproszone zostały w bardzo wielu aktach 
prawnych o różnej randze ustawowej (ustawy, rozporządzenia, zarządzenia). 
Sytuacja ta w znaczącym stopniu utrudnia ustalenie dokładnego zakresu obo-
wiązków ministra, a tym samym powoduje brak możliwości przypisania mu 
odpowiedzialności za ewentualne niezrealizowanie tych obowiązków20. 

Prawo do ochrony zdrowia przewiduje również Ustawa z dnia 6 listopa-
da 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2012 nr 159 
z późn. zm., dalej: u.p.p.). Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 pacjent ma prawo do 
świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy me-
dycznej. W sytuacji, gdy wystąpią ograniczenia umożliwiające udzielenie od-
powiednich świadczeń zdrowotnych, pacjent ma prawo do przejrzystej, obiek-
tywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność 
dostępu do świadczeń (tzw. listy oczekujących). W sytuacjach nagłych powyż-
szego rozwiązania nie stosuje się. Świadczenia zdrowotne są udzielane nie-
zwłocznie21. Zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej 

19 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78 poz. 483 
z późn. zm.).

20 J. Kozakiewicz, Szpitale województwa śląskiego – najważniejsze dylematy i zagroże-
nia na tle polskich problemów ochrony zdrowia, Katowice 2013, http://www.slaskie.pl/zdje-
cia/2013/05/20/1369064986.pdf [dostęp: 21.08.2016].

21 P. Bromber, J. Hady, H. Lachowska, M. Leśniowska-Gontarz, D. Szaban, B. Ślusarczyk, 
J. Zdanowska, System ochrony zdrowia w Polsce, Warszawa 2015, s. 31.
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finansowanych ze środków publicznych oraz ich realizacji przewiduje ustawia 
o pomocy społecznej22, a także ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 
opieki zdrowotnej23.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli ustawodaw-
ca wprowadził prawo do ochrony zdrowia i liczne regulacje umożliwiające 
jego realizację. Jednak w praktyce nie zawsze prawo to jest należycie wyko-
nywane. W mediach co jakiś czas nagłaśniane są przypadki odmowy przyję-
cia pacjenta do szpitala, mimo bezpośredniego zagrożenia zdrowia, a nawet 
życia, problemów związanych z dostępem do lekarzy specjalistów, błędów 
wynikających z braku kompetencji osób świadczących usługi medyczne lub 
błędów organizacyjnych24. 

Bezpieczeństwo ochrony zdrowia w wymiarze politycznym

Na władzach publicznych spoczywa odpowiedzialność za uregulowania prawne 
funkcjonowania systemu, zapewniające przejrzystość sposobu finansowania, or-
ganizacji i zarządzania (w tym metod kontroli), a także racjonalnego wykorzysta-
nia zasobów, gwarantujące obywatelom powszechność i równość w dostępie do 
opieki zdrowotnej, a tym samym poczucie bezpieczeństwa. Dotychczasowe ure-
gulowania prawne dotyczące funkcjonowania systemu nie zapewniają wymogu 
przejrzystości. Tego typu zapis nie pojawił się ani w ustawie o powszechnym 
ubezpieczeniu zdrowotnym z 1997 r., wprowadzonej w życie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r., ani w kolejnych nowelizacjach, łącznie ze zmianą Kas Chorych na 
Narodowy Fundusz Zdrowia25. 

Reforma administracyjna w Polsce przesunęła część odpowiedzialno-
ści za sytuację społeczno-gospodarczą ludności z podmiotu państwowego 
na samorządy terytorialne, określając szeroki zakres ich zadań i przyznając 
niewystarczające środki na ich realizację. Skoro jednostki samorządu teryto-
rialnego mają możliwość działania, podejmowania inicjatyw, posiadają na-
rzędzia do prowadzenia względnie samodzielnej polityki, to są tym samym 
odpowiedzialne za swoje działania, przekładające się na szeroko rozumiany 
poziom i jakość życia lokalnego społeczeństwa. Tak więc regionalna polityka 

22 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593). 
23 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r. (Dz.U. 1991 r. nr 91 

poz. 408 z późn. zm.).
24 P. Bromber, J. Hady, H. Lachowska, M. Leśniowska-Gontarz, D. Szaban, B. Ślusarczyk, 

J. Zdanowska, System ochrony zdrowia w Polsce, Warszawa 2015, s. 46. 
25 J. Leowski, Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne – ochrona zdrowia w gospodarce 

rynkowej, Warszawa 2004, s. 176.
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zdrowotna nastawiona jest na rozwiązywanie spraw społecznych, dotyczą-
cych określonego obszaru. Powinna skupiać się na typowych dla regionu 
potrzebach oraz sposobach ich zaspokajania (to w skali lokalnej występuje 
bezpośrednie połączenie istniejących potrzeb oraz środków przeznaczonych 
na ich realizację). Ponadto polityka zdrowotna samorządów terytorialnych, 
zachowując pewną samodzielność, powinna być prowadzona zgodnie z cela-
mi polityki społecznej kraju26.

Zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia równego dostępu do 
świadczeń opieki zdrowotnej obejmują w szczególności: 
— tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
— analizę i ocenę potrzeb zdrowotnych oraz czynników powodujących ich 

zmiany,
— promocję zdrowia i profilaktykę mające na celu tworzenie warunków 

sprzyjających zdrowiu,
— finansowanie w trybie i na zasadach określonych ustawą świadczeń opieki 

zdrowotnej.
Uszczegółowienie tych zadań i przypisanie ich konkretnym jednostkom sa-

morządu terytorialnego oraz administracji rządowej zawierają przepisy art. 7–11 
u.ś.o.z.27 

Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w zakresie 
opieki zdrowotnej regulują również przepisy prawa, które zostały określone 
w ustawach o: wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi, zapobieganiu narkomanii, chorobach zakaźnych i zakażeniach, ochronie 
zdrowia psychicznego, ochronie zdrowia przed następstwami używania ty-
toniu i wyrobów tytoniowych, inspekcji sanitarnej, rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Kontrola nad podmiotami leczniczymi, zgodnie z obowiązującą ustawą 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2013 r. poz. 217), 
powierzona została ministrowi zdrowia oraz podmiotowi, który utworzył 
dany ośrodek leczniczy (np. jednostki samorządu terytorialnego). Kontrola 
wydatkowania środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej po-
wierzona została natomiast Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Ustawa 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych). Wskazane orgnizacje funkcjonują niezależnie od 
siebie, ich działania nie są koordynowane przez podmiot nadrzędny, który 
czuwałby nad całym systemem opieki zdrowotnej i miał realny wpływ na 

26 A. Frączkiewicz-Wronka, Region jako główny czynnik wyznaczający status, rolę i miej-
sce świadczeniodawcy w systemie ochrony zdrowia, [w:] Polityka zdrowotna…, op. cit., s. 15.

27 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 
z dnia 27 sierpnia 2004 r., (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 z późn. zm.).
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kształt polityki zdrowotnej, co w konsekwencji wpływałoby na pogorszenie 
dostępności do usług medycznych oraz spadek ich jakości28. 

Jedna z metod ustalenia problemów właściwych polityce zdrowotnej 
może polegać na przeglądzie definicji stosowanych lub proponowanych w li-
teraturze. Przy zastosowaniu tego podejścia możliwe jest wskazanie następu-
jących problemów:
— wyznaczenie celów i priorytetów,
— definiowanie horyzontów czasowych,
— gromadzenie i alokacja zasobów,
— określenie reguł dostępności i korzystania (odpłatność lub jej brak),
— ustalenie relacji między płatnikiem i świadczeniodawcami,
— określenie zasad współdziałania świadczeniodawców29.

Potencjalne zainteresowania polityki zdrowotnej mogą dotyczyć każdej 
ze wskazanych spraw. W praktyce jednak dochodzi do okresowego skupiania 
się na zagadnieniach, które aktualnie w opinii polityków uchodzą za najważ-
niejsze30.

Bezpieczeństwo ochrony zdrowia w wymiarze gospodarczym

Bezpieczeństwo ekonomiczne oznacza zachowanie odpowiedniego poziomu 
życia, a także wskazuje na wpływ czynnika ekonomicznego na zachowanie 
państwa31. 

Większość współczesnych systemów ochrony zdrowia jest ciągle refor-
mowana z powodu braku stabilizacji finansowej, konieczności tworzenia no-
wych więzi z otoczeniem, ze względu na potrzebę zmiany pojęcia odpowie-
dzialności indywidualnej i publicznej. Spostrzegamy zmiany w strukturach 
demograficznych społeczeństw, nieracjonalność zarządzania, brak prawidło-
wych relacji między rozwijającą się medycyną i funkcjonowaniem systemów 
ochrony zdrowia32.

28 J. Kozakiewicz, Szpitale województwa śląskiego – najważniejsze dylematy i zagrożenia 
na tle polskich problemów ochrony zdrowia, Katowice 2013.

29 Źródło: www.slaskie.pl/zdjecia/2013/05/20/1369064986.pdf [dostęp: 21.08. 2016].
30 W.C. Włodarczyk, Współczesna polityka zdrowotna – wybrane zagadnienia, Warsza-

wa 2014, s. 43.
31 K.M. Księżopolski, Problem HIV/AIDS jako zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicz-

nego państw, [w:] Ochrona zdrowia w stosunkach międzynarodowych, red. W. Lizak, A.M. So-
lorz, Warszawa 2013, s. 101.

32 A. Denys, Potrzeba uwzględnienia zagadnień biologii środowiska w planowaniu poli-
tyki zdrowotnej kraju, [w:] Zagrożenia zdrowia publicznego – zdrowie człowieka a środowisko, 
red., A. Denys, Warszawa 2015, s. 19.
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System ochrony zdrowia w Polsce ma konstrukcję triady i tworzą go trzy 
rodzaje uczestników, czyli świadczeniodawcy, płatnicy i świadczeniobiorcy. 
Zakłady opieki zdrowotnej stanowią własność publiczną i niepubliczną, czy-
li prywatną, funkcjonując w różnych formułach organizacyjno-prawnych33. 
Ustalenie reguł określających funkcjonowanie systemu i jego części składo-
wych oraz relacji pomiędzy systemem a społeczeństwem jako użytkownikiem 
należy do podstawowych obowiązków państwa34. Ponieważ zdrowie ludzkie, 
a więc i jego ochrona, ma szczególne znaczenie, trzeba znaleźć rozwiązanie, 
które pozwoli przede wszystkim osiągnąć bezpieczeństwo zdrowotne, coraz 
lepszy stan zdrowia każdego człowieka, w systemie efektywnym ekonomicz-
nie i skutecznym klinicznie35.

Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce stały się tematem zażartych po-
lemik. Szczególnie ważnym zagadnieniem jest finansowanie leczenia szpi-
talnego. Wielkość tych kosztów i ich udział w publicznych i całkowitych 
wydatkach na ochronę zdrowia uzasadnia potrzebę wnikliwej analizy. Fundu-
sze, jakimi dysponuje NFZ, są ograniczone, co szczególnie wyraźnie widać 
w przypadku możliwości produkcyjnych szpitali, a przede wszystkim szpitali 
publicznych36. Z uwagi na ograniczoność środków finansowych system opie-
ki medycznej nie jest w stanie zapewnić wszystkich świadczeń wszystkim 
obywatelom i dlatego trzeba ciągle dokonywać trudnych wyborów odnośnie 
dostępności, ilości i rodzaju świadczeń, a także rozwiązywać coraz to nowe 
problemy etyczne37.

Zmiany w strukturze finansowania systemu ochrony zdrowia wyznaczają 
następujące czynniki:
— niewystarczające zasilanie finansowe systemu ochrony zdrowia,
— wysokie koszty świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania systemu,
— strukturalny deficyt (państwowego) ubezpieczyciela,
— brak przejrzystości w finansowaniu,
— nieuwzględnienie w finansowaniu opieki zdrowotnej zmieniających się po-

trzeb społecznych w tym zakresie, zwłaszcza starzenie się społeczeństwa38.

33 E. Nojszewska, System ochrony zdrowia w Polsce, Warszawa 2011, s. 202. 
34 A. Wojtczak, Zdrowie publiczne – wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku, War-

szawa 2009, s. 67.
35 E. Nojszewska, System ochrony zdrowia w Polsce, Warszawa 2011, s. 14.
36 E. Nojszewska, Finansowanie lecznictwa szpitalnego ze szczególnym uwzględnieniem 

wieku rozwojowego, [w:] System ochrony zdrowia – problemy i możliwości ich rozwiązań, red. 
E. Nojszewska, Warszawa 2011, s. 17.

37 A. Wojtczak, Zdrowie publiczne – wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku, War-
szawa 2009, s. 19.

38 J. Klich., Państwo w systemach ochrony zdrowia: kierunki i perspektywy, „Zdrowie Pu-
bliczne i Zarządzanie” 2012, nr 3, s. 13.
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Przyjęcie w strukturze systemu ochrony zdrowia dostępności jako istotne-
go czynnika jego działania może znacząco podnieść poziom bezpieczeństwa 
zdrowotnego obywateli. Skuteczność kliniczna i efektywność ekonomiczna 
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia jest celem dla twórców polityki 
zdrowotnej. Można odnieść wrażenie, że cel ten, jak horyzont, jest niemożli-
wy do osiągnięcia39.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w systemie ochrony zdrowia sta-
je się przedmiotem dyskusji publicznej w Polsce oraz w wielu innych kra-
jach. W żadnym państwie nie funkcjonuje system ochrony zdrowia, którym 
społeczeństwo byłoby usatysfakcjonowane i z którym władze publiczne nie 
miałyby problemu40. Strategia działania państwa na rzecz usprawniania 
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce stanowi kluczowe zada-
nie organów władzy publicznej w zakresie ochrony zdrowia i zapewnienia 
dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Państwo ma obowiązek zapewnić 
źródła finansowania publicznego systemu ochrony zdrowia, a tymczasem po-
byt w publicznym szpitalu może wiązać się z wysokimi wydatkami pacjenta. 
Trudno osiągnąć bezpieczeństwo zdrowotne obywateli bez zdecydowanych 
zmian w polityce zdrowotnej i w systemie finansowania ochrony zdrowia.
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Modern security threats of healthcare in Poland

Summary

The elaboration shows the analysis of security threats of healthcare in Poland in law, political 
and economic dimention. Protecting the lives and health of citizens and counteraction of its 
threats is a major responsibility of public authorities. Assurance of widespread access to health 
benefits and improvement of quality and efficiency of medical services will allow to increase 
healthcare security of citizens. Gradual population loss, aging society, population with the bur-
den of health problems and primarily insufficient funds on healthcare are reasons for introduc-
ing significant changes and improving the functioning of the healthcare system in Poland.

Keywords: security, threats, healthcare
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Poczucie bezpieczeństwa rodzin w odpowiedzi na 
instrumenty polityki wobec rodziny (na przykładzie 

rodzin emigrantów ekonomicznych)

Streszczenie

Celem artykułu jest analiza związku między polityką wobec rodzin a kondycją zagrożonych 
systemów rodzinnych. Przedstawione zostaną sytuacje naruszające bezpieczeństwo rodzin, 
strategie coping oraz instrumenty polityki rodzinnej stosowane od 2011 roku. Analiza ma na 
celu ustalenie adekwatności stosowanych polityk oraz próbę wnioskowania o ich skuteczności 
w kontekście doświadczanych przez rodzinę zagrożeń.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo rodziny, systemy rodzinne, polityka wobec rodziny

Wstęp

Zagrożenia rodziny to wszystkie – wewnętrzne i zewnętrzne – uwarunkowania 
utrudniające, przeciążające, zaburzające prawidłową egzystencję. Systemowe 
funkcjonowanie rodziny określa całokształt procesów zachodzących w tych 
komórkach społecznych. Z badawczego punktu widzenia nie jest możliwe prze-
prowadzenie analizy, która uwzględniałaby wszystkie mechanizmy występujące 
we wszystkich typach rodzin, dlatego w niniejszym artykule sytuacje zagrażają-
ce bezpieczeństwu funkcjonowania tych społeczności zostaną scharakteryzowa-
ne na przykładzie wybranej grupy – rodzin emigrantów ekonomicznych. Polacy 
wyjeżdżają, ponieważ szukają pracy i odpowiedniej płacy, godziwych warunków 
życia, środków i – z czasem – możliwości realizacji swoich aspiracji1.

1 J. Młyński, Migracje rodziców jako zjawisko społeczno-wychowawcze w kontekście nowych 
uwarunkowań pedagogiki dzieci, „Roczniki Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej” 2012, 4 (59), s. 72–75.
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Bezpieczeństwo to warunek przetrwania i rozwoju podmiotu, w tym wy-
padku rodziny jako całości i jako poszczególnych jej członków. W tak rozu-
miany podmiot bezpieczeństwa wpisane jest uodpornianie się na zagrożenia 
i profilaktyczne oddziaływanie na przyczyny ich powstawania. Projektowanie 
bezpieczeństwa winno uwzględniać indywidualne potrzeby, wymagania, ocze-
kiwania, by podmiot (tu – rodzina i jej członkowie) postrzegał, że ma zagwa-
rantowane nie tylko przetrwanie w znaczeniu dosłownym (biologiczne) i możli-
wość życia w strukturze społecznej, ale także wielowymiarowy rozwój.

Analiza relacji między polityką rodzinną a bezpieczeństwem rodziny bę-
dzie dotyczyła lat 2010–2015 oraz – w związku ze zmianą polityki wobec 
rodziny – okresu od 2015 do chwili obecnej. W odniesieniu do okresu najbliż-
szego (2015–2017) przedstawione zostaną możliwe spodziewane efekty oraz 
wnioski zawarte w podsumowaniu.

Wskaźnikami funkcjonowania w perspektywie systemowej, będą:
1. Więzi emocjonalne w rodzinie, adaptacyjność, sposoby radzenia sobie 

z sytuacjami trudnymi.
2. Zagrożenia dla bezpieczeństwa rodzin, czyli deklarowane rodzaje sytu-

acji, które w subiektywnym odczuciu badanych członków rodzin stano-
wią zagrożenie. 
Po zaprezentowaniu funkcjonowania rodzin (na przykładzie rodzin mło-

dych emigrantów ekonomicznych2) przedstawię instrumenty polityki wobec 
rodziny w Polsce w latach 2010–2015. Następnie w podsumowaniu umiesz-
czę wnioski wynikające z powyższych charakterystyk oraz zamierzeń polityki 
w odniesieniu do rodziny w latach 2015–2017.

Funkcjonowanie rodzin pochodzenia 
emigrantów ekonomicznych

Dbałość o rodzinę jako podstawową komórkę społeczną jest zadaniem kom-
pleksowo prowadzonej polityki przez wszystkie ministerstwa RP. Stabilna 
rodzina – rodzina zapewniająca bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój swoim 
członkom, wpisuje się w szeroki system bezpieczeństwa społecznego (zarów-
no system bezpieczeństwa państwa, jak i system bezpieczeństwa narodowego). 

2 Odwołam się do badań przedstawionych w: Wyjechać czy pozostać. Wokół dylematów rynku 
pracy, red. M. Duda, B. Majerek, Kraków 2015; Kiedy myślimy Rodzina…, red. M. Duda, K. Ku-
tek-Sładek, B. Zbroja, Kraków 2016; E. Kornacka-Skwara, Strategie radzenia sobie ze stresem 
stosowane w rodzinach pochodzenia osób zdecydowanych na emigrację, „Pedagogika” 2016, XXII; 
K. Maruszewska, Emigracja z Polski i jej skutki dla rodzin, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu” 2013, nr 292, s. 274–289. 
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Rodziny, które nie są w stanie sprostać swojej roli najważniejszego podsyste-
mu, w którym rozwija się człowiek, skazane są na borykanie się z wieloma 
dysfunkcjami w zakresie wypełniania swoich powinności3, czasem taki stan 
zagraża ich trwałości lub powoduje niemożność funkcjonowania rodziny. 
Można założyć, że bliscy osób zdecydowanych na wyjazd emigracyjny z jed-
nej strony doświadczają wpływu z zewnątrz systemu rodzinnego, postrzegając 
go jako zagrażający, z drugiej – borykają się z dysfunkcjami w zakresie prawi-
dłowego wypełniania swoich ról.

W podejściu systemowym rodzina rozumiana jest jako całość utworzona 
dzięki hierarchicznie zorganizowanym wielokierunkowym interakcjom mię-
dzy podsystemami. Wszystkie części struktury są ze sobą powiązane, wza-
jemnie od siebie zależne i na siebie wpływające4. Inną niezwykle ważną 
regułą funkcjonowania systemu jest zasada dynamicznej równowagi, pozo-
stająca w bezpośrednim związku z wymogiem cyrkularności (zgodnie z któ-
rym elementy systemu wpływają na siebie nawzajem, a nie pojedynczo). Do-
pływające bodźce z otoczenia mogą zaburzać bądź przywracać równowagę 
rodzinie. To, co dzieje się z jednym członkiem rodziny, wpływa na innych. 
Wszelkie zmiany w systemie są naturalne w tym sensie, że świadczą o życiu 
tej podstawowej komórki społecznej. Prawidłowo funkcjonująca rodzina od-
działuje i podlega oddziaływaniom. Posiada granice, jednakże są to granice 
półprzepuszczalne i plastyczne – pozwalają na wymianę energii z wewnątrz 
i zewnątrz systemu rodzinnego.

Migranci podejmują decyzje o wyjeździe na podstawie racjonalnych kal-
kulacji oraz subiektywnej oceny zysków i strat (zazwyczaj wówczas ich sta-
tus zmienia się z roli migranta w emigranta). Uwzględniając kontekst rodzin-
ny (bądź kontekst systemu społecznego emigranta), zdarza się, że rodzina 
jako całość przyjmuje „strategię przetrwania” i deleguje jednego ze swych 
członków do zarobkowania za granicą. Osoba przewidziana do tej „roli” 
utrzymuje – w szerokim tego słowa znaczeniu – całą rodzinę. Można założyć, 
że decyzje o wyjeździe uwarunkowane są pewnym poziomem niemożności 
(niezdolności) poradzenia sobie z trudnościami powodującymi niestabilność 
całego systemu. 

3 Podziały i analizy funkcji rodziny dokonywane są najczęściej na gruncie nauk społecz-
nych, psychologii, socjologii, pedagogiki i in. Por. Wprowadzenie do systemowego rozumienia 
rodziny, red. B. de Barbaro, Kraków 1999; Rodzina, wartość, przemiany, red. M.E. Ruszel, 
Stalowa Wola 2010; Z. Tyszka, Rodzina we współczesnym świecie, Poznań 2003; Z. Tyszka, 
Socjologia rodziny, Warszawa 1979.

4 Polscy autorzy analizujący funkcjonowanie rodziny w podejściu systemowym to np. 
M. Braun-Gałkowska, 1992; M. Radochoński, 1987, M. Ryś, 2003; M. Plopa, 2005; B. de Bar-
baro, 1999; T. Rostowska, 1995, 2001; I. Janicka, 2010, W. Tuszyńska-Bogucka, 2007; B. La-
chowska, 2013; A. Margasiński, 1996; E. Kornacka-Skwara, 2004 i in. 
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Ad. 1. Wskaźniki funkcjonowania: spójność, adaptacyjność 
i strategie coping

Badania adaptacyjności (czyli umiejętności zmiany w odpowiedzi na do-
świadczane bodźce) i spójności (czyli więzi emocjonalnych w rodzinie) ro-
dzin osób zdecydowanych na wyjazd emigracyjny5 pokazały, że:
— badani, zdeklarowani młodzi emigranci ekonomiczni, pochodzą z rodzin 

pośrednich i zrównoważonych: podobna ilość rodzin emigrantów jest po-
strzegana przez badanych jako typ rodzin pośrednich (50%) – ze skrajnym 
wymiarem w zakresie spójności lub adaptacyjności, oraz jako typ rodzin 
zrównoważonych (czyli prawidłowością w zakresie adaptacyjności i spój-
ności) – 42%,

— jeśli rodzina emigrantów spostrzegana jest jako skrajna, to typ ten, w zde-
cydowanej większości, odnosi się do wymiaru adaptacyjności i jest to sys-
tem chaotyczny (ponad 40%, dla porównania systemów sztywnych jest 
tylko 3,5%). Chaotyczna rodzina to słabe umiejętności rozwiązywanie 
problemów, stosowanie stylu pasywno-agresywnego, brak kierownictwa, 
nieprzewidywalne zmiany ról i zasad. To również trudności w umiejętnym 
wyrażaniu opinii, stosowaniu kontroli i dyscypliny. Zasoby te są koniecz-
ne do tworzenia trwałych, odpowiedzialnych związków, podejmowania 
i utrzymywania ról społecznych,

— skrajność w wymiarze spójności w większym stopniu dotyczy systemów 
zwartych (12,4%), w mniejszym – luźnych (prawie 8%).
Jeśli chodzi o strategie coping6 – najwyżej oceniona została bierna ocena 

sytuacji, najmniej skuteczne okazało się – według badanych – pozyskiwanie 
oparcia społecznego oraz przekształcanie znaczenia sytuacji. Osoby podej-
mujące decyzję o wyjeździe w większości postrzegały strategie copingu jako 
niesatysfakcjonujące, niewystarczające i nieskuteczne. Jedynie strategia „pa-
sywna ocena sytuacji” była w percepcji osób badanych traktowana przez ich 
bliskich jako najskuteczniejsza. 

W percepcji osób badanych ich rodziny stosują takie techniki, które nie 
są skuteczne. Strategie te (zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne) nie poma-
gają – w ocenie osób badanych – w pokonywaniu trudności – są całkowicie 
nieskuteczne lub niewystarczające.

5 E. Kornacka-Skwara, Preferencje typu rodziny własnej u emigrantów ekonomicznych 
pochodzących ze zróżnicowanych systemów rodzinnych, [w:] Rodzina a profilaktyka zaburzeń 
w zachowaniu, red. Z. Gaś, Lublin 2016.

6 Szerzej: E. Kornacka-Skwara, Strategie radzenia sobie ze stresem…, op. cit.
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Ad. 2. Wskaźniki zagrożenia bezpieczeństwa rodzin

Szczegółowa analiza czynników zagrażających7 (stresogennych) zosta-
ła przeprowadzona w badaniach w ramach projektu badawczego Strategie 
radzenia sobie ze stresem stosowane w rodzinach pochodzenia osób zdecy-
dowanych na emigrację8. Poniższa tabela prezentuje sytuacje wywołujące 
poczucie zagrożenia dla bezpieczeństwa rodzin9, w percepcji osób decydu-
jących się na emigrację; uwzględnione zostały najwyższe wyniki dla sytuacji 
stanowiących zagrożenie. Badani odpowiadali na pytanie o sytuacje/czynniki, 
które zagrażają bezpieczeństwu ich rodzin. 

Tabela 1. Czynniki oraz sytuacje zagrażające rodzinom emigrantów ekonomicznych w ujęciu 
subiektywnym

Emigrujący (N = 60)

Rodzina 
zagrożona 

(TAK = 25)

Rodzina 
niezagrożona 
(NIE = 20)

Nie wiem, czy 
moja rodzina jest 

zagrożona 
(N = 15)

Rodzaj sytuacji, która stanowi 
ZAGROŻENIE

N % N % N %

Brak wspólnych działań (np. wy-
konywanie wspólnie czynności, 
spędzanie czasu wolnego)

13 52 13 65 8 53

Nieumiejętność rozmawiania ze 
sobą w rodzinie

17 68 12 60 12 80

Niedobory finansowe rodzin 11 44 10 50 11 73
Brak więzi emocjonalnych w ro-
dzinie łączących jej członków

22 88 16 80 15 100

Ogólna sytuacja społeczno-eko-
nomiczna w Polsce

6 24 7 35 9 60

Postawy członków rodzin ukie-
runkowane na „mieć”

9 36 5 25 9 60

Inne 8 32 8 40 4 27

Źródło: opracowanie własne

7 Ibidem.
8 E. Kornacka-Skwara, Strategie radzenia sobie ze stresem stosowane w rodzinach po-

chodzenia osób zdecydowanych na emigrację, DS/WNS/2016. 
9 Por. E. Kornacka-Skwara, Zagrożenia rodziny w percepcji osób o zróżnicowanych decy-

zjach emigracyjnych, [w:] Kiedy myślimy Rodzina…, red. M. Duda, K. Kutek-Sładek, B. Zbro-
ja, Kraków 2016.
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W świetle uzyskanych wyników zwraca uwagę interesujące zjawisko – 
otóż o ile w grupie osób zdecydowanie deklarujących subiektywne poczucie 
zagrożenia dla ich rodzin czynniki zagrażające przyjmują wysokie wartości, 
o tyle można by oczekiwać mniejszej liczby czynników zagrażających rodzi-
nie identyfikowanych przez osoby z grupy badanych, deklarującej niepew-
ność/niewiedzę odnośnie potencjalnych zagrożeń. Uzyskane wyniki jedno-
znacznie potwierdzają, że w percepcji młodych emigrantów ekonomicznych 
ich rodziny zagrożone są doświadczaniem wielu stresorów. Charakterystycz-
ne jest zatem poczucie, że w rodzinach emigrantów ekonomicznych zagro-
żeniem jest deficyt więzi emocjonalnych, trudności w komunikowaniu oraz 
brak współdziałania. Niedobory finansowe – jako czynnik zagrażający bez-
pieczeństwu rodziny – zasygnalizowało 44% badanych deklarujących, że ich 
rodzina jest zagrożona, i aż 73% tych, którzy nie wiedzą, czy ich rodziny są 
zagrożone.

Podsumowując – zgodnie z zasadami systemowego rozumienia rodziny 
można konkludować, że te komórki społeczne nie mają wystarczających za-
sobów, by mierzyć się z postrzeganymi zagrożeniami. Wygląda na to, że decy-
zja emigracyjna jest próbą zaradzenia sytuacjom trudnym, z którymi system 
– w inny sposób – nie jest w stanie sobie poradzić. 

Rodzina w świetle „polityki prorodzinnej”10 z lat 2011–2015

Dnia 31 października 2005 r. rozporządzeniem Rady Ministrów utworzone 
zostało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej11. 16 listopada 2015 r. za 
sprawą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2015 r. zmienio-
no nazwę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. Dział dotyczący bezpośrednio rodziny obejmuje 
sprawy uwarunkowań demograficznych w kraju, opieki nad małym dzieckiem, 
ochrony i wspierania rodzin z dziećmi na utrzymaniu, w szczególności tych 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, rozwoju systemu 
pieczy zastępczej nad dzieckiem, koordynowania i organizowania współpra-
cy organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji 

10 „Polityka rodzinna” to pojęcie funkcjonujące jedynie w przekazie werbalnym, nie ma 
bowiem rządowego dokumentu określającego całościowo jej założenia i zakres, por. E. Matu-
szewska, P. Adamowicz, Koordynacja polityki rodzinnej w Polsce – czy można zapobiec nieko-
rzystnym zmianom demograficznym, „Kontrola Państwowa” 2016, t. 61, nr 1 (366), s. 83–105.

11 Instytucja ta powstała na skutek przekształcenia Ministerstwa Polityki Społecznej, czyli 
włączeniu do Ministerstwa Polityki Społecznej komórek organizacyjnych obsługujących spra-
wy działu „praca”.
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w zakresie realizacji praw rodziny i dziecka, współpracy międzynarodowej 
dotyczącej realizacji i ochrony praw rodziny i dziecka.

Poniżej przedstawione zostaną niektóre instrumenty polityki wobec rodzi-
ny w latach 2011–201512.

Świadczenia rodzinne

Zagrożenie niedoborami finansowymi dotyczy – niezmiennie od ponad 20 lat 
– przede wszystkim rodzin z dziećmi i samych dzieci. W 2014 r. zasięg ubó-
stwa skrajnego wśród dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia osiągnął ok. 
10%, a osoby w tym wieku stanowiły prawie jedną trzecią populacji zagrożo-
nej ubóstwem skrajnym (w populacji ogółem do tej grupy wiekowej należało 
w przybliżeniu ok. 25% osób). Materialna sytuacja rodzin z dziećmi w 2014 r. 
pozostawała bardzo trudna pomimo poprawy (w stosunku do 2013 r.) prze-
ciętnej sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych. Największe trudno-
ści materialne miały rodziny wielodzietne. W 2014 r. poniżej minimum eg-
zystencji żyło ok. 11% osób w gospodarstwach małżeństw z 3 dzieci oraz 
ok. 27% osób w gospodarstwach małżeństw z 4 lub większą liczbą dzieci na 
utrzymaniu13.

Na wspieranie rodzin w różnych aspektach ich funkcjonowania przezna-
czane było corocznie ponad 50 mld zł, w ramach około 50 strumieni finan-
sowych. Środki te pochodziły z różnych źródeł: budżetu państwa, budżetów 
samorządowych oraz funduszy celowych; zostały rozproszone w kilku czę-
ściach budżetowych, a ich dysponentami byli różni ministrowie. Funkcjonu-
jące rozwiązania w zakresie wspierania rodziny miały głównie charakter po-
mocy socjalnej, przekazywanej najbiedniejszym14. Według GUS ubóstwem 
zagrożone było co dziesiąte małżeństwo z jednym dzieckiem (11,4%) oraz 
co trzecie z trojgiem dzieci (34,4%). W tamtych realiach w niektórych aspek-
tach korzystniejsza wydawała się więc sytuacja osób samotnie wychowują-
cych dzieci – na przykład w kwestii rozwiązań podatkowych, co w skrajnym 
wypadku mogło zachęcać do uzyskania rozwodu lub życia w rodzinie nie-
pełnej. 

12 Źródło: www.rodzina.gov.pl [dostęp: 14.11.2016].
13 Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 roku, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/

warunki-zycia/ubostwo-opieka-spoleczna/ubostwo-ekonomiczne-w-polsce-w-2014-r-,14,2.
html#_ftn1 [dostęp: 1.10.2015].

14 E. Matuszewska, P. Adamowicz, Koordynacja polityki rodzinnej w Polsce…, op. cit., 
s. 83–105. 



132 Elżbieta KORNACKA-SKWARA 

Żłobki, przedszkola, opieka nad dzieckiem

Sztandarowe wsparcie rodzin w latach 2011–2015 obejmowało promowa-
nie opieki instytucjonalnej – w żłobkach. Program zachęcania kobiet, by po 
urodzeniu dziecka szybko wracały do pracy i oddawały dzieci pod opiekę 
instytucji skoncentrowany był na rozwijaniu sieci żłobków i punktów opie-
ki nad małym dzieckiem. W 2011 uruchomiony został program Maluch. Od 
tamtego momentu liczba instytucji opieki nad dziećmi wzrosła o ponad 300%. 
17 kwietnia 2015 r. funkcjonowało w Polsce 2762 instytucji opieki, w tym 
1789 żłobków (w 2007 były 373 żłobki i 130 oddziały żłobkowe), 448 klu-
bów dziecięcych oraz 525 dziennych opiekunów. Nowelizacja ustawy żłob-
kowej z 2013 r. ułatwiła samorządom tworzenie nowych placówek, przede 
wszystkim dzięki zmianie zasad ich dofinansowania (zwiększone dotacje 
z budżetu państwa z 50% na 80%). W 2015 r. o 50 mln zł zwiększyły się 
nakłady na budowę żłobków. W związku z tym kwota na nowe miejsca w pla-
cówkach i utrzymanie już istniejących wyniosła 151 mln zł. Łączne nakłady 
na program Maluch w latach 2011–2015 pochłonęły 472 mln zł. Dodatkowo 
w 2015 roku do programu wprowadzono nowy komponent: Maluch na uczel-
ni, który umożliwiłby tworzenie żłobków przy uczelniach. Do szkół w 2015 r. 
miało trafić 9,2 mln zł. 

Od września 2013 r. pojawiły się ułatwienia w zakresie opieki przedszkol-
nej – rodzice płacili mniej za pobyt dziecka w placówce. Na dodatkowe godzi-
ny opieki przedszkolnej, a także ułatwienie dostępu do edukacji, samorządy 
dostają dotację z budżetu państwa. W roku 2007 funkcjonowało 16 902 przed-
szkoli, w 2014 – 21 661. Rośnie też liczba miejsc w przedszkolach. W latach 
2007–2014 przybyło ich 445 735. Od października 2011 r. łatwiej można za-
trudnić nianię. Wystarczy, że rodzice podpiszą z opiekunką umowę uaktyw-
niającą i zgłoszą ją do ZUS, a państwo opłaca jej składki na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne liczone od minimalnej pensji (w dniu 24.04.2015 zgło-
szonych było 8798 niań)15.

Urlopy – opieka rodziców i opiekunów nad dzieckiem

Milowym krokiem w polityce prorodzinnej rządu było wydłużenie w 2013 r. 
urlopu dla rodziców. Obecnie mogą oni skorzystać z 20 tygodni urlopu ma-
cierzyńskiego, 6 tygodni urlopu dodatkowego oraz 26 tygodni urlopu rodzi-
cielskiego. Tylko pierwszych 14 tygodni zarezerwowanych jest dla matki, 
pozostałą częścią rodzice mogą się wymieniać. W 2010 wprowadzono urlopy 

15 Źródło: www.rodzina.gov.pl [dostęp: 8.01.2017].
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dla ojców. W 2014 r. skorzystało z nich 129 400 osób. Wydłużony urlop dla 
rodziców wykorzystało w 2014 r. 315 800 osób. Ten instrument polityki na 
rzecz rodziny był kompatybilny z potrzebami rodzin i miał szansę nieco zneu-
tralizować zgłaszane poczucie zagrożenia16. 

Dofinansowanie do zakupu mieszkania

Pomoc polegała na dofinansowaniu wkładu własnego na zakup mieszkania. 
Dodatkowo rodziny, w których pojawi się trzecie lub kolejne dziecko, mogą 
otrzymać pomoc na wcześniejszą spłatę części kapitału kredytu. Program 
obowiązuje w latach 2014–2018. Na jego realizację jest przeznaczona kwota 
ponad 3,5 mld zł. 19 285 umów kredytowych. Wartość dofinansowania wyni-
kająca z podpisanych umów kredytowych to 443,9 mln zł.

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, nie-
zależnie od dochodu. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu 
oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju17. 
Przysługują im zniżki u 580 partnerów programu w ponad 5800 placów-
kach w całym kraju. Rząd uchwalił Kartę Dużej Rodziny 27 maja 2014 r., 
w 2015 roku posiadało ją ok. 1 mln osób18. 

Karta miała być instrumentem oferującym nie tylko wsparcie finansowe, 
ale również budującym i podtrzymującym więzi między członkami rodziny. 

16 Od 2 stycznia 2016 r. nastąpiły jeszcze korzystniejsze poprawki. Obowiązują dwa ro-
dzaje urlopów związane z narodzinami dziecka: urlop macierzyński (20 tygodni) oraz urlop 
rodzicielski (32 tygodnie) – w sumie pełny rok. Z urlopu rodzicielskiego można skorzystać bez-
pośrednio po urlopie macierzyńskim, jednorazowo lub w maksymalnie 4 częściach. Rodzice 
mają czas na jego wykorzystanie aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko 
skończy 6 lat. 

17 Realnie odczuwalną pomocą w sferze finansowej jest wprowadzona 1 stycznia 2015 r. 
ustawą o Karcie Dużej Rodziny zniżka na przejazdy kolejowe dla rodziców.

18 Ciekawostką jest np. to, że partnerami karty na terenie Częstochowy w kategorii odzież/
obuwie było 6 instytucji m.in. W. Kruk (jubiler) w 2 lokalizacjach, natomiast pozostałe 4 ad-
resy to: Wólczanka, Pawo, Vistula oraz Reporter young – odzież dla młodzieży. Jeśli chodzi 
o PAWO, to „posiadaczom Karty Dużej Rodziny przy dokonaniu zakupu towarów w salonach 
Partnera przysługuje rabat w wysokości: 1) 60% od cen regularnych na zakup towarów w po-
staci odzieży, z wyjątkiem obuwia; 2) 30% od cen regularnych na zakup towarów w postaci 
obuwia Powyższe rabaty nie podlegają łączeniu z innymi zniżkami, rabatami i promocjami 
(w tym w szczególności ze zniżkami, rabatami i promocjami wynikającymi z sezonowych akcji 
wyprzedażowych), obowiązującymi w salonach Partnera w czasie dokonania zakupu towarów 
przez posiadacza Karty Dużej Rodziny” (źródło: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/wyszuki-
wanie-partnerow-karty-duzej-rodziny) [dostęp: 10.01.2017].
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Jednak już pobieżna analiza partnerów Karty pokazuje, że był to bardziej pro-
jekt reklamujący firmy niż realnie wspierający rodziny. Optymizmem więc 
napawa fakt, że 16 grudnia 2016 r. nastąpiło ogłoszenie pierwszego – w ra-
mach ustawy o Karcie Dużej Rodziny – otwartego konkursu ofert na wyłonie-
nie organizacji pozyskującej partnerów dla tego programu. Być może Karta 
stanie się realną pomocą w życiu rodzin 3+.

Bezpłatne podręczniki dla uczniów

Od 1 września 2014 r. dzieci w I klasach mogą korzystać z bezpłatnego pod-
ręcznika. Szkoły otrzymują ponadto dotację na zakup ćwiczeń i podręcznika 
do j. obcego. W 2015 r. z tego projektu korzystali uczniowie klas II, a od 
2016 r. – klas III. W roku szkolnym 2014/2015, 505 998 pierwszoklasistów 
miało skorzystać z darmowego podręcznika.

Skuteczność stosowanych polityk 
dla poczucia bezpieczeństwa rodzin

W ramach stosowanej polityki wobec rodziny największe znaczenie miały: 
— instrumenty finansowe,
— opieka instytucjonalna nad dzieckiem,
— urlopy rodziców, opieka rodzicielska,
— dofinansowanie do zakupu mieszkania,
oraz wsparcie dodatkowe:
— karta dużej rodziny,
— bezpłatne podręczniki.

W związku z powyższym rodzi się pytanie: w jakim stopniu instrumenty 
polityki finansowej dawały potencjalnym rodzinom realne poczucie bezpie-
czeństwa, poczucie posiadania środków, które pozwalają na prokreację, utrzy-
manie i rozwój dzieci? Badania jednoznacznie pokazują, że rodzina trakto-
wana była jak „ułomność”, która wymaga niemalże „szpitalnej troski”. Stopa 
ubóstwa skrajnego w Polsce w latach 2013–201419 wynosiła nieco ponad 7%. 
Pogłębionej deprywacji materialnej doświadczało ok. 21% osób w gospodar-
stwach domowych doświadczających ubóstwa relatywnego, oraz ok. 8% osób 
żyjących w gospodarstwach o dochodach powyżej granicy ubóstwa.

W kontekście zagrożeń związanych z niedoborami finansowymi rodzin 
świadczenia rodzinne wydają się być takim instrumentem polityki rodzinnej, 

19 Ubóstwo w Polsce w latach 2013 i 2014, oprac. GUS, Warszawa 2015, s. 5.



135Poczucie bezpieczeństwa rodzin…

który wzmacnia rodzinę, obniża poczucie zagrożenia, a tym samym sprzyja 
poprawie bezpieczeństwa i całościowego funkcjonowania rodziny. Jednocze-
śnie można zakładać, że tego typu instrumenty finansowe ograniczyłyby licz-
bę decyzji o wyjazdach zarobkowych emigracyjnych20. Świadczenia rodzin-
ne nie spełniły jednak swojej funkcji. Szacunkowo „w końcu 2015 roku poza 
granicami Polski przebywało czasowo około 2397 tys. mieszkańców naszego 
kraju, tj. o 77 tys. (3,3%) więcej niż w 2014 roku. W Europie w 2015 r. prze-
bywało około 2098 tys. osób, przy czym zdecydowana większość – około 
1983 tys. – przebywała w krajach członkowskich UE. Liczba ta zwiększyła 
się o 82 tys. w stosunku do 2014 roku. Spośród krajów UE nadal najwięcej 
osób przebywało w Wielkiej Brytanii (720 tys.), Niemczech (655 tys.), Holan-
dii (112 tys.), Irlandii (111 tys.) i we Włoszech (94 tys.)”21.

Jak oceniana była opieka instytucjonalna nad dzieckiem? Badanie sonda-
żowe22 pokazało, że 85% matek dzieci w wieku 0–3 lat, w przypadku braku 
możliwości sprawowania osobistej opieki, chciałoby powierzyć swoje dziec-
ko opiekunce z grona najbliższej rodziny i przyjaciół. Bardzo nisko oceniony 
był standard opieki żłobkowej nad dziećmi (ponad 50% badanych nie chciała-
by posłać swojego dziecka do żłobka). W tym kontekście warto zadać pytanie, 
dlaczego ze środków publicznych finansowana jest niemal wyłącznie opieka 
w żłobku? Inne badania pokazują, że Polska jest jednym z dwóch krajów UE, 
w którym dzieci korzystające ze żłobków najdłużej w nich przebywają. „Spę-
dzają w nich średnio aż 39,1 godzin tygodniowo, podczas gdy średnia unijna 
w tej mierze wynosi 26,4 godziny tygodniowo. Więcej czasu w żłobku spę-
dzają dzieci jedynie w Portugalii (39,5 godzin tygodniowo), która podobnie 
jak Polska boryka się obecnie z poważnym kryzysem demograficznym. Od-
danie niemowlęcia pod opiekę instytucjonalną, w szczególności gdy przeby-
wa ono w ośrodku opieki dziennej zbyt długo, może zakłócić proces budowy 
bezpiecznej więzi z matką. Efektem mogą być różnego rodzaju zaburzenia 
emocjonalne, osobowościowe, a także trudności w nauce czy zachowania so-
cjopatyczne”23. 

20 Konsekwencją migracji jest osłabienie więzi emocjonalnych w rodzinie (ograniczenie 
w zakresie częstych, bezpośrednich kontaktów), poczucie osamotnienia osób wyjeżdżających, 
a także konieczność zmagania się rodziny jako systemu z nową sytuacją psychologiczną – bra-
kiem bliskiej osoby.

21 Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004–2015, 
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne [dostęp: 4.10.2016].

22 Badanie zrealizowane przez MillwardBrown SMG/KRC na zlecenie Nutricia na próbie 
734 matek dzieci w wieku 4–36 miesięcy, przeprowadzone w dniach 30.05–24.06.2011 r. 

23 Por. S. Moullin, J. Waldfogel, E. Washbrook, Baby Bonds. Parenting, attachment and 
a secure base for children, „Sutton Trust” 03.2014, za: Raport Instytutu Ordo Iuris. Jakiej poli-
tyki rodzinnej potrzebuje Polska? Raporty Instytutu Ordo Iuris, red. T. Zych, K. Dobrowolska, 
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Wydaje się, że nacisk na wczesne oddzielenie matki i dziecka nie sprzyja 
wspieraniu rodziny: osłabia poczucie bezpieczeństwa poprzez brak wspól-
nych działań (np. wspólne wykonywanie czynności, spędzanie czasu wolne-
go), nieumiejętność rozmawiania ze sobą w rodzinie czy brak więzi emocjo-
nalnych łączących jej członków. Można – powołując się na potrzeby samych 
rodziców, a także wyniki badań – zastanowić się, czy takie działanie nie ma 
wręcz charakteru destrukcyjnego – w jakimś stopniu – pogłębiającego poczu-
cie zagrożenia.

Wiele spośród rozwiązań prezentowanych jako mechanizmy prorodzin-
ne24 nie wykazuje istotnego związku z sytuacją materialną rodzin posiadają-
cych dzieci. Tylko nieliczne mają charakter instrumentów polityki rodzinnej 
w ścisłym znaczeniu (urlop rodzicielski i ulga prorodzinna w podatku docho-
dowym). „Przyjęte w Polsce rozwiązania prorodzinne miały na tle ustawodaw-
stwa innych państw europejskich charakter skrajnie etatystyczny. Wspierana 
jest wyłącznie opieka w placówkach opieki kolektywnej, a rodzice, którzy nie 
mogą z niej korzystać lub preferują inne modele opieki nad małym dzieckiem, 
są całkowicie pozbawieni wsparcia. Tymczasem badania psychologiczne i pe-
dagogiczne wskazują, że zbyt długie przebywanie w instytucjach opieki kolek-
tywnej nie jest korzystne dla rozwoju dziecka, zwłaszcza w pierwszych trzech 
latach jego życia. Średnia liczba godzin spędzanych w żłobkach i przedszko-
lach przez polskie dzieci należy do najwyższych w Europie”25. Polki zdecydo-
wanie najwyżej oceniają rodzinną opiekę nad dziećmi, a najniżej – publiczną 
opiekę kolektywną. Rodzice byli de facto stawiani w sytuacji ekonomicznego 
przymusu korzystania z opieki kolektywnej i nie mieli możliwości realnego 
wyboru sposobu opieki nad dziećmi. Osoby, które rezygnowały z pracy za-
robkowej na okres wychowania dzieci, były dyskryminowane, także przez 
instytucje państwa. Obecnie obowiązuje wsparcie finansowe przez rok po 
urodzeniu dziecka dla osób, które ze względu na swoją sytuację zawodową 
nie mogą korzystać z urlopów rodzicielskich (świadczenie rodzicielskie, wy-
płacane od stycznia 2016 r., w wysokości tysiąca złotych miesięcznie przez 
rok po urodzeniu dziecka mogą otrzymać bezrobotni, studenci, rolnicy oraz 
pracujący na umowach o dzieło – ok. 125 tys. osób). Dla młodych rodziców 
planowane jest od 2017 r. kolejne wsparcie – ci, którzy wracają na rynek pracy 
po okresie wychowywania dziecka, mogą liczyć na grant na telepracę; jest to 

O. Szczypiński, Warszawa 2015, http://www.suttontrust.com/wp-content/uploads/2014/03/ba-
by-bonds-final.pdf [dostęp: 13.07.2015].

24 Przytoczone wnioski pochodzą z: Raport Instytutu Ordo Iuris…, s. 6.
25 Ulgi podatkowe i świadczenia rodzinne w UE [raport specjalistów z Zespołu ds. Podat-

ków Pracowniczych, listopad 2016], http://www.pwc.pl/pl/pdf/ulgi-podatkowe-2017.pdf [dostęp: 
2.01.2017].
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dofinansowanie utworzenia stanowiska dla rodzica pracującego zdalnie. Te-
lepraca umożliwia elastyczne zarządzanie czasem i zadaniami. Dzięki temu 
rodzice mogą wykonywać swoje obowiązki w domu. Także przedsiębiorca, 
który zatrudni bezrobotnego rodzica wracającego na rynek pracy, otrzyma do-
datkowe fundusze. Wsparcie może być wypłacane przez rok, lub przez półtora 
roku, w wysokości połowy pensji minimalnej (wówczas stanowić będzie jed-
ną trzecią minimalnego wynagrodzenia26).

Jeśli chodzi o wsparcie dodatkowe (bezpłatne podręczniki, Karta Dużej 
Rodziny), brak jest badań analizujących realny wpływ ww. instrumentów na 
bezpieczeństwo rodzin. 

Podsumowanie 

Po wyborach parlamentarnych, jesienią 2015 r., zmieniła się zasadniczo poli-
tyka wobec rodziny. Plany w tym zakresie przedstawiono w lutym 2016 r.27 
Podjęto działania mające na celu poprawę kondycji finansowej rodzin i zmi-
nimalizowanie poziomu ubóstwa (program 500+). W związku z tym obecnie 
(koniec 2016 roku) Polska zajmuje 4. miejsce pośród 28 państw Unii Euro-
pejskiej pod względem poziomu wsparcia rodzin (według wyników raportu 
firmy doradczej PwC Ulgi podatkowe i świadczenia rodzinne w UE28. 

Na podstawie analiz danych statystycznych i wyników przeprowadzonych 
badań29 należy podkreślić, że w kontekście rozwoju każdego kraju i regionu 
niezwykle ważne jest podejmowanie działań zmierzających do zatrzymania 
młodych wykwalifikowanych pracowników na rodzimym rynku pracy. Dopóki 
jednak polskiej młodzieży łatwiej będzie znaleźć pracę za granicą niż w kraju 
(w dodatku z wyższym wynagrodzeniem i z bogatszą paletą przywilejów so-
cjalnych umożliwiających godne i bezpieczne życie, np. udogodnienia przy-
sługujące młodym rodzinom z dziećmi), trudno oczekiwać, aby wzrastała ich 

26 Źródło: https://rodzina.gov.pl/ [dostęp: 3.01.2017].
27 Syntetyczny opis planów znajduje się w odpowiedzi podsekretarza stanu w Minister-

stwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej B. Marczuka, dostępnej od 19.02.2016; zob. B. Mar-
czuk, Odpowiedź na interpelację nr 251 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w VIII kadencji Sejmu, Warszawa 2016, 
s. 1–10, http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp? key=4 CD FFE 85&view=1o 
[dostęp: 3.01.2017].

28 Źródło: http://www.pwc.pl/pl/pdf/ulgi-podatkowe-2017.pdf [dostęp: 3.01.2017].
29 A. Barwińska-Małajowicz, Konsekwencje zagranicznej emigracji zarobkowej polaków 

w dobie globalizacji – przykład podkarpacia, [w:] Economy in conditions of globalization: 
problems, trends, perspectives. Materials Digest of the 3d International Scientific and practical 
Internet-Conference from 23 till 27 of March, Dniepropietrowsk 2015, s. 259.
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skłonność do powrotów, co tylko wzmacnia negatywne konsekwencje wynika-
jące z emigracji zarobkowych Polaków postrzeganych z perspektywy regionu 
pochodzenia emigranta.

Wg wspomnianego raportu NIK, obejmującego lata 2010–2015, wobec 
braku odpowiednich ram strategicznych i instytucjonalnych polityki rodzin-
nej działania państwa na rzecz rodziny stanowiły zbiór różnych instrumen-
tów wsparcia, które nie przyczyniały się do trwałej zmiany niekorzystnych 
tendencji demograficznych; według badania opinii publicznej przeprowadzo-
nego na potrzeby kontroli NIK aż 69% społeczeństwa negatywnie oceniło 
działania państwa mające na celu zachęcenie do posiadania dzieci. Jest to tym 
bardziej niepokojące w sytuacji, gdy mniej niż połowa badanych w wieku 
18–40 lat deklaruje, że planuje potomstwo, a co trzecia osoba z tej grupy 
wiekowej nie myśli o posiadaniu dzieci. Tak wysoki wskaźnik dezaprobaty 
dla podejmowanych przez państwo decyzji uzyskany w badaniach opinii pu-
blicznej w 2015 roku może być interpretowany jako wynik niskiego poziomu 
zaufania obywateli do trwałości wprowadzanych rozwiązań przy braku cało-
ściowej, spójnej i długofalowej polityki państwa na rzecz rodziny. Posiada-
nie potomstwa to efekt nie jednorazowej decyzji czy działania, ale – w rze-
czywistości – przyjęcie odpowiedzialnej postawy za wychowanie dziecka 
i wprowadzenie go do dorosłości w jak najlepszej kondycji. Czy do realizacji 
takiego celu (takiej postawy i decyzji) potrzebne jest np. poczucie bezpieczeń-
stwa – w wymiarze psychologicznym i fizycznym – z posiadaniem dachu nad 
głową, środków na zapewnienie stabilnej perspektywy przyszłości, radzenia 
sobie z podstawowymi potrzebami oraz realizacją naturalnych ludzkich ocze-
kiwań, takich jak prawo do wypoczynku, spędzania czasu z bliskimi, rozwija-
nia swoich zasobów? Dla osób wchodzących w okres wczesnej dorosłości, dla 
których podstawowym zadaniem rozwojowym jest realizacja ról społecznych, 
założenie rodziny i zadbanie o potomstwo – jest to pytanie retoryczne30. 

Priorytetem powinny być działania skoncentrowane na pokazywaniu ro-
dziny jako wartości, zasobu, a dzieci jako inwestycji, a nie wydatku i obcią-
żenia. W tym kontekście najważniejsze wydaje się zatrzymanie procesu re-
definicji rodziny31. Wygląda na to, że od 2016 r. możemy mieć do czynienia 

30 Wydaje się, że według rządzących w latach 2010–2015 oczekiwania młodych były nie-
uzasadnione, skoro nie tylko nie mieli możliwości realizowania się w rolach wynikających 
z prawidłowości rozwoju, ale także, poprzez rozwiązania kompatybilne z możliwościami praw-
nymi, byli wspierani w działaniach antyrodzinnych (np. rozwód jako sposób uzyskania zasiłku, 
wsparcie finansowe dla fikcyjnych lub realnych samotnych rodziców). Przekaz ten był dodat-
kowo wzmacniany poprzez działalność mediów, kreujących modę na bezdzietność.

31 Pełny opis zjawiska znajduje się w: M. Gierycz, Unii Europejskiej (re)definicja mał-
żeństwa i rodziny. Antropologiczne i polityczne znaczenie w kontekście starzenia się Europy, 
„Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska” 2015, t. XXII.
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z wygaszaniem rozwiązań nieadekwatnych i budowaniem jakości rozwiązań 
służących, a nie sterujących rodziną. 
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Family policy as a factor modifying the threat 
to the security of the family systems

Summary

This article aims is to analyze the relationship between family policies and the functioning of 
family systems, which are under threat. At the beginning I will describe the characteristics of 
the family, threats, used coping strategies and then will be shown the instruments of family poli-
cy applied since 2011. The analysis will show whether the policies are appropriate and effective 
in the context of family experience of threats.

Keywords: security of family systems, family systems, family policy
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Poczucie jakości życia policjantów. 
Rozważania wokół bezpieczeństwa socjalnego

Streszczenie

Policjanci decydują o poziomie usług związanych z bezpieczeństwem. Jakość ich pracy wpływa na 
uczucia ludzi oraz organizację jednostek pomocy obywatelowi. Bezpieczeństwo socjalne zawie-
ra wszystkie działania, które pomagają obywatelom rozwiązywać problemy bio-psycho-społeczne 
w bezpośredniej interwencji terapeutycznej (twarzą w twarz). Praca z ludźmi, którzy potrzebują 
pomocy, także niesie wiele zagrożeń z ich strony. Arogancja, brak własnej inicjatywy, nadużycia 
zaufania, nieuczciwość, zjawiska, z którymi respondenci często spotykają się w pracy. Może to rów-
nież prowadzić do nagromadzenia ogólnego zmęczenia i wyczerpania – emocjonalnego wypalenia.

Respondenci, którzy pracują z ludźmi, często czują zmęczenie i niedocenienie z powodu 
problemów stwarzanych przez współczesne czasy i związane z tym sytuacje codzienne. Nie-
zadowolenie z pracy jest ważnym elementem zespołu wypalenia zawodowego, które powstaje, 
gdy praca pozbawia człowieka zdolności zaspokajania potrzeb, zarówno biologicznych – głów-
nie przez pieniądze, które dana osoba otrzymuje za pracę, jak i społecznych – bezpieczeństwo 
i samorealizacja oraz poczucie kompetencji, afiliacja, aprobata, samoocena, poczucie własnej 
wartości (dodatnie), znaczenie społeczne, prestiż itp

Słowa kluczowe: jakość życia, policja, wypalenie zawodowe, bezpieczeństwo społeczne, 
wyuczona bezradność, sytuacja finansowa, rodzina, płeć, praca

Wstęp

Zmiany polityczne, gospodarcze i społeczne, zwłaszcza ich burzliwy charakter, 
mogą wyzwalać w człowieku poczucie zagrożenia i lęku. We współczesnych 
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czasach osoby zajmujące się szeroko pojętym pomaganiem doświadczają 
licznych problemów wynikających z samego faktu angażowania się w pomoc, 
uwarunkowań interpersonalnych, merytorycznych, ale i osobowościowych, 
różnych doświadczeń życiowych, często o traumatycznym charakterze, zwią-
zanych z przewartościowaniami, jakie wymusza doświadczana codzienność. 
Powoduje to lęk przed zmianami, przed życiem. U jego źródeł leży poczucie 
niepewnej przyszłości, pojawiające się w sytuacjach nieprzewidywalnych lub 
niekontrolowanych. Stan ten nie jest obcy również policjantom.

Celem tego szkicu jest zdiagnozowanie i opisanie jakości życia poli-
cjantów w okresie zmian politycznych, ekonomicznych, przewartościowań 
społecznych, w czasach anomii, w obszarze zagrożeń dla bezpieczeństwa so-
cjalnego (makroskali) i zagrożenia jednostkowego poczucia bezpieczeństwa 
policjantów (mikroskali).

Anomia i jakość życia – podstawowe terminy

Stan anomii w klasycznym Durkheimowskim znaczeniu dotyczy w głównej 
mierze okresów szybkiej zmiany społecznej, gdy nie wykształciły się jeszcze 
jednoznaczne zasady, normy czy wartości, a stare już przestały obowiązywać 
(utraciły swe istotne, penalizujące znaczenie)1. Anomia w tym znaczeniu jest 
tłem dokonujących się przewartościowań i ma obiektywny oraz subiektywny 
wymiar2.

Wymiar subiektywny dotyczy przekonania jednostek, że w społeczeń-
stwie niewiele da się osiągnąć, bowiem funkcjonuje ono w sposób nieprzewi-
dywalny, niekontrolowany i chaotyczny. 

Wymiar obiektywny określa się za pomocą wskaźników: rozwodów, 
samobójstw, wzrostu przestępczości itp., które charakteryzują obszary stanu 
względnego zaniku norm i niestabilność społeczną związaną z brakiem pod-
porządkowania się normom społecznym3.

Anomia dotyczy poczucia względności norm społecznych wynikają-
cych z braku zintegrowania jednostek z utrwalonymi wzorami kulturowymi 
i zaniku motywacji do działań z nimi zbieżnymi oraz kryzysu zaufania do 

1 Por. E. Durkheim, Zasady metody socjologicznej, Warszawa 1968; E. Durkheim. Les 
regles de la methode socjologique, Paryż 1960; Durkheim, tłum. J. Szacki, Warszawa 1964; 
E. Durkheim, Le suicide, Paryż 1897.

2 Por. A. Woźniak-Krakowian, Anomia – zjawisko zagrożenia dla jednostki czy społeczeń-
stwa? Typologia anomii, [w:] Opieka i wychowanie w okresie transformacji, red. D. Marzec, 
Częstochowa 1996.

3 Por. A. Woźniak-Krakowian, A. Tarnopolski, Anomia a postmodernizm, Częstochowa 2003.
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dotychczasowych ogniw integracji społecznej, takich jak: religia, rodzina, 
tradycja itp.4

Dotychczas problem jakości życia osób zawodowo niosących pomoc in-
nym nie był dostatecznie teoretycznie i empirycznie weryfikowany, zwłaszcza 
w kontekście badań nad bezpieczeństwem socjalnym. W literaturze przed-
miotu trudno znaleźć opracowania poświęcone jakości życia „zawodowych 
pomagaczy” czy „profesjonalnych pomocników”. W naukach społecznych: 
socjologii, psychologii, politologii czy pedagogice, nie ma jednoznacznie 
i precyzyjnie określonych terminów jakości życia i pomagania. Każda z tych 
dyscyplin naukowych operuje własnym systemem pojęć. Różne są bowiem 
formy pomocy udzielanej człowiekowi potrzebującemu. 

Pomaganie to specyficzna forma relacji z innymi ludźmi. W przypad-
ku badanych relację tę stanowiła sytuacja udzielania pomocy w różnorodnej 
postaci: medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, społecznej, prawnej itp. 
Służy ona zmniejszeniu cierpień fizycznych, psychicznych, intelektualnych, 
zwiększeniu bezpieczeństwa osobistego, porządku publicznego, polepszeniu 
sytuacji materialnej jednostki5. Przyjmuje różnorodne formy: terapii, reha-
bilitacji, doradztwa, wsparcia, pomocy socjalnej, interwencji kryzysowej itp.

Rola osoby niosącej pomoc związana jest z sytuacjami permanentnej eks-
pozycji społecznej. Osoby takie – jak wykazały dotychczasowe badania, np. 
C. Maslach, A. Bańki, M. John-Borys – niejako z założenia narażone są na 
stres6. Zamierzeniem moim było sprawdzenie, czy ze względu na dodatkowe 
obciążenia ze strony życia w aktualnej rzeczywistości społeczno-gospodar-
czej doświadczają oni poczucia zagrożenia jakości życia i lęku.Obciążenia 
emocjonalne w postaci poczucia zagrożenia mogą kumulować się latami i są 
często przeżywane jako stan stałego napięcia, który ujawnia się w postaci np. 
dolegliwości psychosomatycznych, niepowodzeń w kontaktach z ludźmi, po-
czucia braku satysfakcji z życia, niezadowolenia, frustracji, a przede wszyst-
kim poczucia zagrożenia jakości życia7.

Jakość życia jako cel działalności praktycznej i badawczej coraz częściej, 
za sprawą prac m.in. A. Campbella, A. Wallis, A. Sicińskiego, S. Kowalika, 

4 Por. A. Woźniak-Krakowian, D. Marzec, Unadapted anomic human-being, [w:] Impacts 
of economic crisis on quality of life health and social area quality of life and health, volunteer-
ing, marginalized groups, impacts of economic crisis, red. Ś. Bugri, P. Beno, L. Andrejiova, 
Preszów 2013.

5 Por. M. Adamiec, K. Popiołek, Jakość życia – między wolnością a mistyfikacją, „Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1993, nr 2. 

6 Por. M. Adamiec, Pomaganie: Problemy i uwagi, [w:] Psychologia pomagania, red. 
K. Popiołek, Katowice 1996.

7 Por. A. Woźniak-Krakowian, Sytuacyjne wyznaczniki dysfunkcji w układzie krążenia, 
[w:] Ostrowieckie dni promujące zdrowie, red. T. Kulik, Sandomierz 2004.
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A. Bańki, R. Derbisa, J. Czapińskiego i innych8, jest w obszarze zaintereso-
wań socjologii, psychologii, filozofii czy polityki społecznej. Od niedawna 
wymienia się ją wśród oficjalnych celów nauk społecznych, ze względu na 
przywiązywanie wagi do różnych elementów życia ludzkiego i brak refleksji 
nad samą egzystencją. Ortega y Gasset uznał, „iż życie podniosło do rangi 
zasady najprzeróżniejsze istotności, samo nigdy nie starając się nią zostać. 
Człowiek żył dla religii, nauki, moralności, ekonomii, żył po to, by służyć 
złudzie sztuki czy przyjemności. Nie próbował jednak świadomie żyć dla sa-
mego życia”9.

Stąd wniosek, że istnienie zawsze służy czemuś. Ocena własnego życia, 
zawsze subiektywna, stała się dalszym elementem w badaniach psychologicz-
nych, socjologicznych czy politologicznych. Obecnie jednak to socjologia 
i politologia częściej sięgają do tej oceny, bowiem ich istotą staje się doświad-
czanie przez ludzi codzienności w zmieniających się warunkach społecznych, 
ekonomicznych czy wartościowanie, a więc sfera aksjonormatywna. Pojęcie 
jakości życia jest bardzo wieloznaczne, co wymaga opisywania doświadcza-
nej rzeczywistości wielozakresowymi pojęciami związanymi z pluralizmem 
teoretycznym, nie do przyjęcia w naukach cechujących się Kartezjańskim 

8 Por. A. Campbell, Subjective measures of well-being, „American Psychologist” 1976, 
nr 31. A. Wallis, Jakość życia. Problemy i propozycje, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i So-
cjologiczny” 1976, nr 2. A. Siciński, J. Strzelecki, Styl życia a jakość życia, [w:] Styl życia – 
koncepcje i propozycje, red. A. Siciński, Warszawa 1977; S. Kowalik, Psychologiczne wymiary 
jakości życia, [w:] Myśl psychologiczna w Polsce Odrodzonej, A.Bańka, R.Derbis (red.) Poznań-
-Częstochowa 1993, S. Kowalik. Temporalne uwarunkowania jakości życia. [w:] red. A. Bańka, 
R. Derbis, Psychologiczne i pedagogiczne wymiary jakości życia, Poznań–Częstochowa 1994; 
S. Kowalik, Pomiar jakości życia – kontrowersje teoretyczne, [w:] Pomiar i poczucie jakości 
życia u aktywnych zawodowo i bezrobotnych, red. A. Bańka, R. Derbis, Poznań–Częstochowa 
1995; S. Kowalik, Jakość życia psychicznego, [w:] Jakość rozwoju a jakość życia, red. R. Derbis, 
Częstochowa 2000; A. Bańka, Jakość życia w psychologicznych koncepcjach człowieka i pracy, 
[w:] Psychologiczne i pedagogiczne wymiary jakości życia, red. A. Bańka, R. Derbis, Poznań–
Częstochowa 1994; A. Bańka, Jakość życia w psychologicznym doświadczeniu codzienności, [w:] 
Psychologia jakości życia, Poznań 1995; Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodo-
wo i bezrobotnych, red. R. Derbis, Poznań–Częstochowa; R. Derbis, Odpowiedzialna wolność 
w kształtowaniu jakości życia, [w:] Psychologiczne i pedagogiczne wymiary jakości życia, red. 
A. Bańka, R. Derbis, Poznań–Częstochowa 1994; R. Derbis, Znaczenie pracy dla jakości ży-
cia, [w:] Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo i bezrobotnych, red. A. Bańka, 
R. Derbis, Poznań–Częstochowa 1995; R. Derbis, Bezrobocie w kontekście związków swobody 
działania i jakości życia. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Seria 
Psychologia, t. 4, Częstochowa 1995; R. Derbis, System pracy a poczucie jakości życia. Prace 
Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Seria Psychologia, t. 5, Częstochowa 
1996; R. Derbis, Czas jako predyktor jakości życia osób bezrobotnych, [w:] Jakość rozwoju a ja-
kość życia, red. R. Derbis, Częstochowa 2000; Jakość rozwoju a jakość życia, red. R. Derbis, 
Częstochowa 2000; J. Czapiński, Psychologia szczęścia, Warszawa 1994; K. Baumann, Jakość 
życia w okresie późnej dorosłości – dyskurs teoretyczny, „Gerontologia Polska” 2006, nr 4.

9 J. Ortega y Gasset, Po co sięgamy do filozofii, Warszawa1992, s. 70–71.
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porządkiem. Należy ono do tej kategorii terminów, które trudno zdefiniować 
i zoperacjonalizować.

Brak jednoznaczności w rozumieniu jakości życia wynika ze specyfiki 
dyscyplin naukowych, które ją badają. W przypadku psychologii, zdaniem 
R. Derbisa – uwarunkowane jest to brakiem chociażby prototypowych modeli 
psychologicznych pojmowania tej jakości przez ludzi. W związku z takim pro-
blemem jakość życia może być rozpatrywana w ramach podejścia normatyw-
nego, fenomenologicznego, empirycznego, relacyjnego czy funkcjonalnego10.

W swych rozważaniach podjęłam próbę fenomenologicznej analizy tego 
zjawiska, które opiera się na pytaniach o subiektywne warunki sprzyjające 
podnoszeniu jakości życia, o przyczyny różnic w przeżywaniu podobnych sy-
tuacji, o źródła czy kryteria wpływające na ocenę życie. Wszystkie podejścia 
dotyczące analizy jakości życia wskazują na uwikłania jednostki w doświad-
czanie codzienności. Rozważania te mają przede wszystkim wskazać potrzebę 
i sens badań jakości życia, zwłaszcza w stosunku do grupy, jaką są policjanci, 
którzy nie byli dotychczas przedmiotem głębokich badań naukowych. 

Jakość życia porównywana przez badaczy do dobrostanu czy szczęścia 
nie jest ulubionym tematem naukowych dociekań. Można tu przytaczać wiele 
modeli szczęścia czy dobrostanu proponowanych przez wybitnych myślicieli, 
jednak dla „przeciętnego” człowieka nie są to abstrakcyjnie sformułowane 
prawdy, ale ważne przeżycie związane z wartością swego życia.

Aby określić ową jakość, niezbędne są dwa kryteria:
— obiektywne, dotyczące określenia poziomu życia człowieka, a odnoszące 

się do relacji pomiędzy potrzebami a zasobami pozwalającymi na ich za-
spokojenie,

— subiektywne, będące wynikiem stanów psychicznych, które powstają 
u ludzi w procesie zaspakajania potrzeb, a będące efektem oceny i war-
tościowań, sukcesów, ale i porażek, pragnień, celów, dążeń życiowych 
i możliwości ich realizacji11.
Pojęcie, jakości życia, które przyjęłam jako punkt odniesienia moich 

badań, obejmuje subiektywną ocenę warunków materialnych, społecznych, 
w jakich człowiek żyje, jego dobrostan psychiczny oraz preferowane warto-
ści. W rezultacie wyniki przeprowadzonych badań ukazują jakość życia poli-
cjantów w sposób wielowymiarowy.

10 Por. R. Derbis, Znaczenie pracy dla jakości życia, [w:] Pomiar i poczucie jakości życia 
u aktywnych zawodowo i bezrobotnych, red. A. Bańka, R. Derbis, Poznań–Częstochowa 1995; 
K. Baumann, Jakość życia w okresie późnej dorosłości – dyskurs teoretyczny, „Gerontologia 
Polska” 2006, nr 4.

11 Por. Z. Ratajczak, W pogoni za jakością życia. O psychologicznych kosztach radzenia 
sobie w sytuacjach kryzysu ekonomicznego, „Kolokwia Psychologiczne” 1993, nr 2.
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W swojej analizie przyjęłam, że jakość życia jest satysfakcją i zadowole-
niem z niego. Jest więc zmienną subiektywną, a na jej zależność od posiadanych 
i zgromadzonych dóbr materialnych wpływa wiele różnorodnych czynników, 
jak chociażby cechy osobowości, poziom lęku, doświadczenie ontogenetyczne, 
szeroki kontekst społeczny itp. Stąd adekwatniejszym byłby termin poczucie 
jakości życia, ponieważ dotyczy on realizacji i możliwości zrealizowania wła-
snych pragnień, dążeń, celów i wartości. Poczucie to ma związek z kategorią 
sukcesu życiowego, który zbudowany jest z wielu dziedzin12.

Poczucie jakości życia to subiektywne oceny ludzi na temat znaczenia 
dla nich wybranych sfer działalności i relacji interpersonalnych. W prezen-
towanym szkicu chodzi o ocenę takich sfer, jak: dążenia, chęć życia, szczę-
ście i pragnienia, lęki, rodzina, małżeństwo, dochody, zdrowie i samopoczu-
cie, wiara, polityka i pozycja społeczna, czas wolny, wypoczynek i przyjaźń, 
mieszkanie, miejsce zamieszkania, praca.

Metodologia badań własnych

W badaniach zastosowałam metodę reprezentacyjną (sondażową). Prezenta-
cja ta ma charakter deskrypcyjno-proskrypcyjny, odnosi się bowiem do teorii 
i praktyki. Próbę badawczą stanowiło 240 policjancjantów.

Badania odbywały się w sposób indywidualny i audytoryjny. Terytorial-
nym układem odniesienia było województwo śląskie, głównie największe 
miasta: Częstochowa, Katowice, Sosnowiec. Miasta te wybrałam ze względu 
na wysoki wskaźnik urbanizacji i skumulowanie liczby policjantów.

Materiał empiryczny zbierałam za pomocą kwestionariusza ankiety Ja-
kość życia własnego autorstwa i kwestionariusza samooceny skonstruowane-
go przez C.D. Spielbergera, R.L. Gorsucha i R.E. Lushenea (1970) do badania 
poziomu lęku jako cechy i stanu13 (w polskiej wersji testu STAI, który okre-
ślany jest jako Inwentarz Stanu i Cechy Lęku w opracowaniu M. Tysarczyk, 
K. Wrzesińskiego, J. Strelaua, T. Sosnowskiego i C.D. Spielbergera14).

Skategoryzowany kwestionariusz Jakość życia zawiera 40 pytań. Dotyczą 
one różnych wymiarów jakości życia, takich jak: praca, rodzina, małżeństwo, 
zdrowie, wiara, polityka, mieszkanie, ale i potrzeby, pragnienia, dążenia, braki 

12 Por. J. Czapiński, Psychologia szczęścia, Warszawa 1994; S. Kowalik, Psychologiczne 
wymiary jakości życia, [w:] Myśl psychologiczna w Polsce Odrodzonej, red. A. Bańka, R. Der-
bis, Poznań–Częstochowa 1993; R. Derbis, Doświadczanie codzienności, Częstochowa 2000.

13 Por. Ch.D. Spilberger, R.L. Gorusch, R.E. Lushene, The State – Trait Anexiety Inventory 
(STAI) Test Manual for Form X, Kalifornia 1970.

14 Por. Ch.D. Spielberger, Anxiety and behavior, Nowy Jork 1966.
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i opinie na temat życia. W kwestionariuszu umieściłam także standardowe py-
tania metryczkowe dotyczące zmiennych społeczno-demograficznych.

Niektóre z pytań tworzone były dla potrzeb tego szkicu, inne zostały za-
czerpnięte z Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego zorganizowanego 
i przeprowadzonego przez B. Cichomskiego i Z. Sawińskiego czy sondaży 
Centrum Badania Opinii Społecznej15. 

Refleksje na temat oceny życia w kontekście badań własnych 

Policjanci to zbiorowość silnie podporządkowana i zhierarchizowana, z wła-
sną historią, etosem, limitowana konstytucją, prawem oraz apolitycznością, 
działająca w rzeczywistości pełnej kontrastów i konfliktów różnej prowenien-
cji i o różnym stopniu nasilenia. Grupa zawodowa, jaką jest policja, nie była 
częstym obiektem badań socjologicznych, a tym bardziej psychologicznych. 
Stanowiła margines studiów i analiz. Badania T. Cichorza i R. Chmielewskiego 
już w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia wykazały, że „proces za-
wodowego dojrzewania nowej generacji policjantów odbywa się w warunkach 
zasadniczo odmiennych od tych, jakie były udziałem poprzednich pokoleń mi-
licjantów. Odmienność warunków socjalizacji nowego pokolenia policjantów 
stanowi główne źródło ich specyficznych potrzeb i aspiracji życiowych”.

Wśród badanej populacji policjantów zaledwie 10% to ludzie bardzo mło-
dzi, zaczynający dopiero pracę w zawodzie policjanta, w przedziale wiekowym 
23–27 lat. Najliczniejszą grupę stanowią policjanci w wieku 28–35 lat – 39%, 
i 36–45 lat – 37% ankietowanych, 14% to policjanci w wieku 46–55 lat. Średni 
staż pracy w zawodzie to osiemnaście lat, a więc bardzo długi staż, zważywszy 
na fakt, iż policjanci mogą przechodzić na wcześniejszą emeryturę po 15 la-
tach służby publicznej. Są to funkcjonariusze, którzy swą służbę w policji roz-
poczęli po 1989 roku.

Wśród badanych policjantów kobiety stanowią 20%, a pracują głównie 
w wydziałach pomocniczych, takich jak: finanse, kadry, szkolenie itp. Gene-
ralnie kobiet w policji jest mało i narzekają na brak równouprawnienia, niższe 
pensje, nikłe możliwości awansu na kierownicze stanowiska (wśród badanych 
zaledwie 3 policjantki zajmują kierownicze stanowiska). 

Badani policjanci w 11% zajmują kierownicze stanowiska, 80% określa 
siebie jako: policjanta, pracownika, funkcjonariusza, a 9% udzieliło odpo-
wiedzi tautologicznych. Ponad połowa respondentów posiada wykształcenie 

15 Por. B. Cichomski, Z. Sawiński, Polski generalny sondaż społeczny. Struktura skumulo-
wanych danych 1992–93, Warszawa 1993.
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wyższe, a 48% – średnie, natomiast stale podnoszą swe kwalifikacje. Badani 
przeważnie deklarują pochodzenie robotnicze, co trzeci ankietowany – in-
teligenckie, a 5% – chłopskie. Mieszkają i pracują głównie w dużych mia-
stach powyżej 50 tys. Mieszkańców, pozostali są zameldowani w miastach 
do 50 tys. i na wsi. Przedstawione cechy demograficzne badanej populacji są 
zgodne z tendencją krajową.

Wśród badanych istnieje duża różnorodność zawodowa, obecnie tylko 
wśród 36% funkcjonariuszy specjalność wyuczona pokrywa się z wykonywa-
nym zawodem policjanta. Badani policjanci to przede wszystkim: pedagodzy, 
prawnicy, politolodzy, inżynierowie, ekonomiści i technicy, a także socjolo-
dzy. Są to więc ludzie, którzy nabyli odpowiednie kwalifikacje i umiejętności 
niezbędne do wykonywania obowiązków funkcjonariusza publicznego już 
w trakcie pracy, natomiast dla 64% jest to drugi zawód.

Typowy policjant to, według ankietowanych, mężczyzna w wieku około 
30–45 lat, żonaty (90%), z długoletnim stażem małżeńskim (około 10 lat), 
mający jedno lub dwoje dzieci (80%), pracujący około 18 lat w zawodzie, po-
siadający wyższe lub średnie wykształcenie i czerpiący satysfakcję z wykony-
wanej pracy (92%). Niemal co drugi policjant (48%) jest zadowolony z faktu 
wykonywania obowiązków służbowych, o czym świadczą wypowiedzi typu: 
„kocham być policjantem, nie chcę innej pracy, osiągnąłem już chyba poziom 
»zboczenia zawodowego«, czyli nałogowego policjanta”16, a 44% jest raczej 
zadowolonych, ponieważ zwracają uwagę na „[…] stresy, napięcia, nieogra-
niczony czas pracy, codzienne stykanie się z ludźmi marginesu społecznego, 
często bezsilność w obliczu ludzkich tragedii albo zwykłej głupoty”, które 
sprawiają, że u ludzi tych pojawiają się również objawy wypalenia zawodo-
wego. Policjanci narzekają na nadmiar pracy związanej z biurokracją w poli-
cji (co prowadzi do paradoksu mierzenia wydajności policjanta liczbą tomów 
akt), brak stabilizacji zawodowej wynikającej z ciągłych zmian przepisów, 
brak społecznej akceptacji, zbyt dużą odpowiedzialność, brak czasu dla ro-
dziny i siebie oraz niedocenienie w pracy przez przełożonych i trudne warun-
ki pracy. Świadczą o tym wypowiedzi badanych: „[…] w pracy ważne jest 
kumoterstwo, pijaństwo, podlizywanie się”17, „[…] często bywa i tak, ze mu-
szę pozostać ponad godziny wyrwane kosztem mojego życia osobistego i ro-
dziny, praca jest stresująca i wymagająca dużej odporności psychicznej”18, 

16 Badania własne 2016, cytat z ankiet badanych, mężczyzna, 40 lat, 16 lat pracy, wyższe 
wykształcenie.

17 Badania własne 2016, cytat z ankiet badanych, mężczyzna, 45 lat, 25 lat pracy, średnie 
wykształcenie.

18 Badania własne 2016, cytat z ankiet badanych, kobieta, 30 lat, 6 lat pracy, zamężna, 
wyższe wykształcenie.
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„[…] to, co robię w policji, wykonuję ponad 22 lata (dobrze), ale często bez 
właściwego podziękowania ze strony przełożonych. Jest »trend« do ganienia, 
bez nagradzania”19, „[…] częste i bardzo nieczytelne przepisy (finansowe) 
i zbyt nerwowe zachowania policjantów wpływają stresująco na naszą życzli-
wość człowieka do człowieka”20.

W kontekście powyższych opinii na podkreślenie zasługuje fakt, że wśród 
badanych aż 92% akceptuje swój zawód i nie chce go zmieniać. Policjantów 
cechuje więc wysoki stopień stabilizacji pracowniczej. Czynnikiem, który 
silnie ją determinuje, jest wiek. Wraz z jego wzrostem maleje tendencja do 
zmiany miejsca pracy.

Wykształcenie jest również znaczącym, pod względem siły związku, 
czynnikiem determinującym stabilizację zawodową. Policjanci z wyższym 
wykształceniem rzadziej wyrażają chęć zmiany zawodu. Badani narzekają na 
brak sprzętu, pensje, niski prestiż społeczny, brak życzliwości przełożonych, 
nadmiar obowiązków itp. Różnią się między sobą stażem pracy, wykształ-
ceniem, zaangażowaniem w politykę, łączą ich natomiast te same frustracje 
z powodu niskich zarobków, groźby utraty przywilejów emerytalnych, premii 
i niechęć do przełożonych.

Z przeprowadzonych badań wynika, iż policjanci zmieniliby zawód ze 
względu na niską płacę i złą atmosferę oraz stosunki w pracy. Jedną z podsta-
wowych przyczyn odchodzenia doświadczonych policjantów ze służby jest 
chęć wykorzystania „starych” przepisów emerytalnych, korzystniejszych od 
tych, które oferuje kolejna reforma policji.

Funkcjonariusze chcą zmienić pracę także z powodu niskich zarobków – 
jest to jeden z poważniejszych mankamentów tego zawodu. Badani odczuwają 
brak środków finansowych „[…] na odpowiednie wychowanie i wykształce-
nie dzieci (m.in. zakup dodatkowych książek, dodatkowe zajęcia pozalekcyj-
ne, naukę języków obcych, kolonie), […] na wyposażenie mieszkania”21. 

Badani określają swoją sytuację finansową jako złą, wynagrodzenie jest 
niższe od ich potrzeb, a aspiracje zarobkowe – bardzo zróżnicowane (oscylują 
między średnią krajową – 29%, a 7 tys. złotych). Policjantów satysfakcjonowa-
łoby średnie wynagrodzenie w granicach 4–5 tys. złotych. Jednak zdecydowana 
większość nie odeszłaby z pracy. Głównym motywem przemawiającym za 
pozostaniem w niej jest brak znajomości rynku pracy i innej specjalności. 

19 Badania własne 2016, cytat z ankiet badanych, mężczyzna, 45 lat, 25 lat pracy, średnie 
wykształcenie.

20 Badania własne 2016, cytat z ankiet badanych, kobieta, 43 lata, 20 lat pracy, wyższe 
wykształcenie.

21 Badania własne 2016, cytat z ankiet badanych, mężczyzna, 36 lat, 15 lat pracy, żonaty, 
wyższe wykształcenie.
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Jest to motyw negatywny. Obawiają się także trudności w przystosowaniu do 
nowych realiów. W policji „trzyma ich” przyzwyczajenie i niższy wiek eme-
rytalny. Pozostałe motywy związane są z treścią wykonywanej pracy: „[…] 
Robię to, co lubię, i jeszcze mi za to płacą”22, „[…] Praca ta to spełnienie 
moich dziecięcych marzeń”23.

Badani określali swą pracę jako zgodną z wykształceniem, oczekiwania-
mi, zainteresowaniami, ciekawą, urozmaiconą, dającą zadowolenie, satysfak-
cję, potrzebną społecznie, umożliwiającą kontakt z ludźmi z różnych kręgów. 
Zdecydowali się na nią ze względu na czynniki ekonomiczne, społeczne, psy-
chiczne czy instrumentalne. Wśród badanych o najkrótszym stażu pracy do-
minowały motywy wynikające z osobistych potrzeb natury materialnej-eko-
nomicznej i socjalno-bytowej czy instrumentalnej. Wynika to z biedy, bowiem 
policjantowi nie grozi bezrobocie. Policjant ma mundur, pensję, perspektywy 
zawodowe, w tym możliwosci awansu. Jest elementem pewnej zamkniętej 
struktury, która funkcjonuje według własnych reguł. 

Wśród policjantów o najdłuższym stażu dominuje przyzwyczajenie 
i świadomość braku znalezienia innej pracy poza policją ze względu na wiek 
i umiejętności zawodowe. Policjanci zgodnie oceniają swoje wynagrodzenie 
jako niskie (76%), uważają tak bez względu na wiek, staż pracy i wykształce-
nie, przy czym najbardziej krytyczni są funkcjonariusze z najdłuższym stażem 
oraz najmłodsi (do trzech lat służby). Sugeruje to, że warunki płacowe ofero-
wane funkcjonariuszom w okresie służby przygotowawczej w rażący sposób 
różnią się od ich oczekiwań w tym zakresie. Może wpłynąć to negatywnie 
na proces adaptacji społeczno-zawodowej najmłodszej kategorii policjantów.

Badani określili swój zawód jako trudny, stresujący i obciążający psy-
chicznie. Podkreślano również obawy o stabilizację zawodową i własne ży-
cie: „[…] Obawiam się, że w mojej pracy może nastąpić taki dzień, w którym 
nie wrócę ze służby do domu. Moja praca to ciągłe balansowanie na granicy 
prawa i bezprawia oraz na granicy życia i śmierci”24.

Takie poczucie braku bezpieczeństwa socjalnego jest zjawiskiem negatyw-
nym i niebezpiecznym, ponieważ rzutuje na jakość pracy policjantów i stan-
dard ich życia. Policji potrzebne jest przede wszystkim poczucie stabilizacji, 
którą naruszają kolejne zmiany przepisów (w odczuciu policjantów nieczytel-
ne). W większości przypadków utrudnia to pracę i prowadzi do utraty prestiżu 

22 Badania własne 2016, cytat z ankiet badanych, mężczyzna, 50 lat, 31 lat pracy, wyższe 
wykształcenie.

23 Badania własne 2016, cytat z ankiet badanych, mężczyzna, 28 lat, 5 lat pracy, średnie 
wykształcenie.

24 Badania własne 2016, cytat z ankiet badanych, mężczyzna, 27 lat, 5 lat pracy, kawaler, 
średnie wykształcenie.
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zawodu. Ranga danej profesji, jako płaszczyzny strukturalizacji, w opinii pu-
blicznej zależy bowiem od:
— możliwości zarobkowych, 
— poziomu wykształcenia, 
— stanowiska, 
— zakresu posiadanej wiedzy itp. 

Według powyższych kryteriów policjanci najwyżej oceniają lekarzy, 
a najniżej pracowników socjalnych i siebie (zawód policjanta deprecjonują 
w większości osoby z wyższym wykształceniem, jednocześnie to one określa-
ją tę profesję jako użyteczną społecznie). Wpływa to na poziom zadowolenia 
z pracy – 72% respondentów jest usafysfakcjonowanych z racji wykonywania 
zawodu (dotyczy to oceny tak zwanego zadowolenia ogólnego). 

Opinie na temat poszczególnych aspektów wykonywania zawodu policjanta 
są bardzo zróżnicowane. Najwyżej oceniono współpracę w zespole i możliwość 
kontaktu z ludźmi, najniżej – troskę resortu o sprawy bytowe pracowników, wa-
runki socjalne i kształcenie policjantów. Za takimi ocenami przemawia poziom 
zaspokojenia potrzeb badanych policjantów, realizowanych w pracy zawodowej. 
Stąd zdecydowanie niska ocena zaspokojenia potrzeb materialnych badanych.

Policjanci są zdecydowanie zadowoleni ze swego życia rodzinnego, przy-
jaźni, miejscowości, w której mieszkają, i własnego zdrowia. Rodzina poli-
cjanta żyje i rozwija się w określonym środowisku zawodowym, zachowuje 
w związku z tym własną tożsamość i cechy charakterystyczne dla jej struktury 
i funkcji. W minionym okresie rodzina ta poddawana była działaniom ide-
ologicznym. Zdaniem K. Jaśkiewicza (1997) „szczególną uwagę zwracano 
na pracę ideowo-wychowawczą wśród funkcjonariuszy, ich żon oraz dzieci, 
w celu kształcenia tzw. socjalistycznego modelu rodziny milicyjnej”25. 

Obecnie rodzina policyjna jest, jak dotychczas, słabo zbadaną strukturą 
społeczną. Wśród badanych 90% to osoby zamężne/żonate, a współmałżon-
kowie to w większości ludzie młodzi lub w średnim wieku. Kontakty towa-
rzyskie nie ograniczają się tylko do rodzin i osób z tego samego środowiska 
zawodowego, zależą od miejsca zamieszkania, zbiorowości sąsiedzkich, krę-
gów koleżeńskich i towarzyskich. Rodzina i przyjaźń są według badanych 
policjantów najważniejszymi wartościami życiowymi. Stanowią alternatywę 
i „odskocznię” od trudności dnia codziennego i są swoistą „rekompensatą” 
niezadowalającej sytuacji materialnej i społecznej.

Z analizy zebranego materiału można wyciągnąć wniosek, że w środowi-
sku tym najbardziej cenione są takie wartości, jak: rodzina, szczęście, miłość, 

25 K. Jaśkiewicz, Rodzina policyjna. Raport z badań pilotażowych, „Przegląd Policyj-
ny” 1997, t. VII, s. 75.
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przyjaźń i zdrowie oraz interesująca praca. Często też aspiracje zawodowe 
czy wartości skoncentrowane wokół zdrowia nie są traktowane autonomicz-
nie, ale zostają podporządkowane celom rodzinnym. Praca dająca gratyfikacje 
finansowe ma być podstawą pomyślnego bytu materialnego rodziny, a zdro-
wie powinno służyć pomyślności życia rodzinnego i właściwemu funkcjono-
waniu zawodowemu.

Policjanci to ludzie, którzy wywodzą się ze społeczeństwa i jemu służą. 
Działają w obronie prawa i obywatela, a nie w obronie rządu. Jednak funkcjona-
riusze to również poszczególne jednostki, które przeżywają różnorodne proble-
my. W tym zawodzie często dochodzi do załamań nerwowych czy samobójstw 
ze względu na stresogenny charakter pracy. Współczesny policjant to zatem 
człowiek rozpięty między skrajnościami, od którego wymaga się siły, odwagi 
w walce z przestępcami, ale i umiejętności negocjowania, panowania nad stre-
sem, kontaktowania się z mediami. Nie może być zbyt wrażliwy czy chwiejny 
emocjonalnie, ambiwalentny uczuciowo, mający problemy decyzyjne. Policjant 
winien posiadać umiejętności nawiązywania kontaktu i współpracy w grupie, 
solidarności i empatii, bowiem obecnie chroni on człowieka, a nie państwo.

Policja zmienia się, ponieważ następuje reforma państwa i dlatego, że spo-
łeczeństwo tej zmiany oczekuje. Badania W. Czapiewskiego w XX wieku wy-
kazały, że najczęstsze zarzuty wobec policjantów to: „chamstwo, arogancja, 
brak kultury, nadużywanie władzy, opieszałość, lekceważenie osób pokrzyw-
dzonych, picie alkoholu w czasie służby, brak kompetencji, luki w wykształ-
ceniu”26. Cenione są natomiast takie cechy, jak: stanowczość, umiejętność 
kontaktu werbalnego, prawość i uczciwość, które prowadzą do budowy po-
zytywnego wizerunku policjanta. Społeczeństwo zaczyna akceptować nawet 
kontrowersyjne działania tej formacji, a nawet współpracować z nią w zakre-
sie zwalczania różnych form przestępczości, np. narkomanii, przestępczości 
zorganizowanej itp. To zjawisko nowe i w pewnym sensie niebywałe, zwa-
żywszy na przeszłość (działania milicji i ZOMO wobec obywateli). 

Policji potrzebny jest przełom, by była sprawna i skuteczna, musi czuć 
poparcie władzy państwowej i społeczeństwa. Dlatego model moralny policji 
ma decydujące znaczenie dla jej sprawności, skuteczności oraz stabilizacji. 
„Przebudowa ustroju, która dokonuje się w Polsce, nie utrwaliła się na tyle, 
by wytworzyć jednolity porządek (system). Powstaje sporo pytań, na które 
wciąż poszukuje się odpowiedzi. Polska stała się laboratorium zmian, stając 
się wzorem dla innych. Nasz kraj oferuje największy katalog wartości, uczest-
niczy w międzynarodowej wymianie nieskrępowanej myśli itp. Przemiany, 

26 W. Czapiewski, Policja i społeczeństwo w przeciwdziałaniu przestępczości nieletnich, 
„Policyjny Biuletyn Szkoleniowy – Kwartalnik Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie” 1997, 
nr 3, s. 135.
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które przeprowadza Polska, są wieloaspektowe. Ciągle jednak pojawiają się 
niedostatki w ich realizacji, a jednym ze stale powtarzających się zarzutów 
jest – mimo znacznego prestiżu i autorytetu – niska sprawność policji”27.

Rekapitulacja

Przedstawiony szkic nie obejmuje wszystkich obszarów dotyczących pozio-
mu jakości życia funkcjonariuszy służb publicznych. Wskazuje jedynie te, 
od których w sposób istotny owa jakość zależy. Podkreśla specyfikę badanej 
grupy zawodowej, jaką są policjanci. Większość policjantów (66%), mimo 
licznych niedogodności, nie zamieniłaby swej pracy na inną – lubią oni in-
tensywność wrażeń, ruch, pracę konkretną na „wysokich obrotach”, w której 
są samodzielni i ponoszą odpowiedzialność za własne decyzje. Zawód ten 
sprzyja intensyfikacji doznań emocjonalnych.

Złożoność badania jakości życia wynika z konieczności jednoczesnego 
uwzględnienia czynników natury psychologicznej i socjologicznej, co w kon-
sekwencji prowadzi do nieuchronnych trudności metodologicznych. Zmienne 
psychologiczne z zakresu motywacji i osobowości wymagają bowiem pogłę-
bionych badań indywidualnych i analizy jakościowej. 

Zastosowana metodologia z jednej strony ograniczała możliwość stosowa-
nia dodatkowych, indywidualnych technik badawczych, z drugiej – pozwoliła 
zbadać zbiorowość o różnym stopniu percepcji, bez popełnienia znaczniej-
szych błędów interpretacyjnych.

Przedstawione wyniki badań mają charakter wybitnie diagnostyczno-opi-
sowy. Wykazują, że jakość życia zależy od różnorodnych jego wymiarów, 
a ściślej – od zadowolenia z ważnych dla człowieka sfer działalności i warto-
ści. Należą do nich przede wszystkim rodzina, stosunki przyjacielskie, więzi 
międzyludzkie, zaspokajanie potrzeb materialnych (konsumpcyjnych) i rela-
cje pomiędzy życiem osobistym (prywatnym) a pracą zawodową.

Policjanci mają poczucie zagrożenia swej jakości życia w obszarze warun-
ków bytowych, egzystencjalnych. Są zadowoleni z życia rodzinnego, swoich 
kontaktów przyjacielskich, ich pełne zadowolenie z życia determinują relacje 
pomiędzy pracą (płacą, warunkami pracy) a warunkami bytowymi własnych 
rodzin. Badani, jak wykazała analiza zebranego materiału empirycznego, są 
w szczególnej sytuacji dwucykliczności życia; w pracy udzielają pomocy innym, 
a w życiu osobistym, prywatnym sami borykają się z problemami. Wynikają one 

27 J. Czerniakiewicz, O moralności policji, „Policyjny Biuletyn Szkoleniowy – Kwartal-
nik Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie” 1994, nr 3–4, s. 88.
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z trudności bytowych, bowiem wynagrodzenie za pracę jest niewystarczająca, 
oraz z obciążających warunków wykonywanego zawodu. W związku z tym wy-
stępuje u nich silny poziom niezadowolenia, frustracji czy lęku.

W sytuacji zmieniających się warunków ekonomicznych, społecznych 
następuje przewartościowanie i w związku z tym ludzie różnie funkcjonują. 
U jednych pojawia się syndrom wyuczonej bezradności28. U innych występu-
ją objawy, które wskazują na wypalenie egzystencjalne czy zawodowe. Osoby 
o dużej odporności psychicznej wykazują cechy typowe dla syndromu „ryb 
głębinowych”29 czy osobowości hubrystycznej30. Alternatywą dla trudnych 
warunków pracy jest ucieczka w prywatność i koncentracja na życiu osobi-
stym, rodzinnym. Istnieje silny związek pomiędzy poczuciem zagrożenia do-
tyczącym sfery materialnej, zdrowia i przyszłości, a zmiennymi osobniczymi 
i społecznymi badanych. Obawiają się oni przyszłości ze względu na trudno-
ści materialne, które determinują inne zmienne, na przykład zdrowie, które 
jest traktowane bardziej jako wartość instrumentalna niż autoteliczna. Praca 
i dochody silnie determinują jakość życia respondentów. Zależy ona również 
od płci, wieku oraz stażu pracy badanych.

Generalnie badani są zadowoleni ze swego życia (życia jako całości). Wy-
raźne niezadowolenie dotyczy poziomu jakości życia, dobrobytu materialne-
go i możliwości zaspakajania potrzeb typu „mieć” związanych z konsumpcją 
dóbr materialnych. Niezadowolenie dotyczy konsumpcyjnej jakości życia. 

Czasy zmian o typie anomii i skutki, jakie wywołują, powodują u bada-
nych pewien dysonans poznawczy odnośnie obowiązujących norm i wartości, 
co prowadzi do wzrostu napięcia lękowego. Transformacja ustrojowa, jako 
globalna zmiana społeczna, jest procesem złożonym, wieloaspektowym – ma 
różnorodne wymiary: polityczne, ekonomiczne, socjologiczne, ale także psy-
chologiczne. Wiąże się on z modyfikacją i zmianą postaw wobec siebie, pra-
cy i orientacji życiowych31. Wpływa także na stan samopoczucia zbiorowego, 
psychospołeczną kondycję badanej zbiorowości. Dlatego policjanci ze względu 
na swój niski (w ich ocenie) status socjoekonomiczny nie mają poczucia dobro-
stanu związanego z zaspakajaniem potrzeb typu „mieć”. Obniżenie możliwości 
konsumpcyjnych wpływa na obniżenie jakości życia badanych. Status społecz-
ny i prestiż zawodowy policjantów jest niezależny od dochodów. Niski status 

28 Por. Ch. Maslach, Wypalanie się. Utrata troski o człowieka, [w:] Psychologia i życie, red. 
F.G. Zimbardo, F.L. Ruch, Warszawa1988.

29 Por. J. Czapiński, Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach czło-
wieka, Warszawa 2005.

30 Por. M.S. Szczepański, Pokusy współczesności. Polskie dylematy rozwojowe, Katowice 1992.
31 Por. A. Zalewska, Dwa światy. Emocjonalne i poznawcze oceny jakości życia u osób o wy-

sokiej i niskiej reaktywności, Warszawa 2003.
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społeczny i niska samoocena w hierarchii prestiżu zawodowego nie powoduje 
psychologicznego mechanizmu alienacji u tej grupy zawodowej.

Jakość życia badanych silnie koreluje ze zmiennymi osobniczymi i zmien-
nymi pracy. Im wyższe wykształcenie policjantów, tym silniejsze poczucie ja-
kości życia związane z zaangażowaniem potrzeb typu „być” i „kochać”. Jed-
nak wzrost wykształcenia i wyższa pozycja w hierarchii zawodowej wiążą się 
ze wzrostem oczekiwań zarobkowych. Wynika to z wpływu uniwersalistycz-
nych kryteriów oceny, które zakładają, że ludzie uznają za słuszne, aby wyż-
sze osiągnięcia edukacyjne i role zawodowe o większej złożoności były od-
powiednio wynagradzane. Badania potwierdziły, że im wyższe wykształcenie 
jednostek i ich pozycja zawodowa, tym przekonanie to jest silniejsze. Wzrost 
aspiracji finansowych badanych postępuje wraz ze wzrostem wykształcenia.

Na zadowolenie z życia, a co za tym idzie – i jego jakość, ma wpływ 
również płeć. Respondenci kobiety mają wyższy poziom lęku i częściej niż 
mężczyźni odczuwają poczucie zagrożenia swej jakości życia, które związane 
jest ze zmieniającymi się warunkami społecznymi. 

Jakość życia to sfera, której nie da się zamknąć w ramach jednej dys-
cypliny z uwagi na ogromną różnorodność determinant. Zależy ona od cech 
indywidualnych, zajmowanego społecznie miejsca, pracy i oczekiwań środo-
wiskowych. Badani odczuwają zdecydowane niezadowolenie z sytuacji poli-
tycznej kraju, a jednocześnie są nastawieni niechętnie do polityki i raczej się 
nią nie interesują.

Mając świadomość, że szkic ten nie wyczerpuje całości problematyki 
związanej z jakością życia policjantów i jej poczuciem, sądzę, że przedsta-
wione problemy (ich nomenklatura, diagnoza i próba określenia źródeł) po-
mogą lepiej zrozumieć przedstawicieli tej profesji.

„Szczęśliwy jest ten, kto dobrze żyje i komu się dobrze wiedzie, gdyż 
tak niemal określiliśmy szczęście, jako pewnego rodzaju dobre życie i powo-
dzenie. Okazuje się, że w tym określeniu szczęścia tkwią wszystkie te cechy, 
których się od niego domagano. Jedni bowiem dopatrują się go w dzielności 
etycznej, drudzy w rozsądku, inni w pewnego rodzaju mądrości: jeszcze inni 
sądzą, że istotą szczęścia są wymienione rzeczy lub jedna z nich w połączeniu 
z przyjemnością lub nie bez przyjemności: są wreszcie tacy, którzy zaliczają 
tu również dobrobyt zewnętrzny. Niektóre z tych poglądów mają starodaw-
nych przedstawicieli: inne nielicznych, lecz bardzo sławnych, prawdopodob-
nie nikt z nich nie jest całkowicie w błędzie, lecz każdy ma pod pewnym 
przynajmniej względem lub nawet po największej części słuszność”32.

32 Arystoteles, Etyka Nikomachejska, Warszawa 2007, s. 25.
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The quality of life is defined subjectively by 
of police officers is the result of a process 

of evaluation of various spheres of life and life as a whole

Summary

The police determine the level of safety services.The quality of their work affects the feelings 
and organization units help the citizen. Social security includes all the activities that help cit-
izens to solve problems related to the bio-psycho-social in the immediate therapeutic inter-
vention (face to face). Working with people who need help also carries many risks on their 
part. Arrogance, lack their own initiative, abuse of trust, dishonesty, a phenomenon with which 
respondents often face at work. It can also lead to the accumulation of general fatigue emotional 
exhaustion and burnout.

Respondents is people who work with people. They often feel tired, poorly paid and un-
dervalued because of the problems posed by modern times and the associated everyday situa-
tions. Dissatisfaction with work, as an important element of burnout syndrome arises when the 
work dries up the wellsprings ability to satisfy needs. This applies to biological needs – mostly 
through the money that a person receives for work, but social needs, security and self-realiza-
tion and a sense of competence, affiliation, endorsement, self-esteem, self-esteem (positive) the 
importance of social prestige, etc.

Keywords: quality of life, police, professional burnout, social security, learned helpless-
ness, financial situation, family, sex, job
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Kobieta i jej znaczenie w nauce

Streszczenie

Kobiety stanowią ponad połowę światowej populacji, a historia dowiodła ich wielkiego zapału 
w zdobywaniu wykształcenia i rozwijania nauki. Ich wkład jest nie do przecenienia. Dziś sto-
imy przed fundamentalną koniecznością nieograniczonego wykorzystania potencjału kobiet we 
wszystkich dyscyplinach. Nie tylko w celu przekreślenia wielowiekowej dyskryminacji, lecz 
dla dobra wszystkich, dla harmonijnego i dynamicznego rozwoju społeczeństw oraz dla dobra 
samej nauki. Reprezentacja kobiet na polach badawczych powiększa się, ale wciąż mają one 
problem z awansowaniem i osiągnięciem wyższych poziomów kariery. W artykule przedsta-
wiono obecność i sukcesy kobiet w różnych dziedzinach nauki. Dane statystyczne pokazują, że 
chociaż połowa osób otrzymujących stopień doktora w dziedzinach nauki i technologii to ko-
biety, reprezentują one jedynie jedną piątą wszystkich profesorów. Kobiety napotykają trudno-
ści w pokonywaniu kolejnych etapów kariery naukowej, dlatego poznanie przyczyn tego zjawi-
ska, i przeciwdziałanie im, jest ważną kwestią społeczną omówioną w dalszej części artykułu.

Słowa kluczowe: nauka, kobieta, równouprawnienie, dyskryminacja 

Wstęp

W literaturze dotyczącej rozwoju naukowego podkreśla się, że uprawianie na-
uki i nauczanie pociąga za sobą szereg dyspozycji, które powinna posiadać 
osoba zajmująca się nauką. Zdaniem Władysława Tatarkiewicza, „osiągnięcia 
naukowe zawdzięcza się zarówno szczególnym zdolnościom (a więc daro-
wi natury), jak i umiejętnemu wysiłkowi”1. W piśmiennictwie dotyczącym 
rozwoju naukowego podkreśla się wagę bezkompromisowości naukowca 

1 Zob. Uczeni polscy o sobie, red. M. Radzimińska, t. 1, Warszawa 1988, s. 92.
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w poszukiwaniu prawdy. Od badacza wymaga się uczciwości. Podkreśla się 
znaczenie jego wysokiego poziomu wiedzy, krytycyzmu i wyważenia w są-
dach. Za bardzo ważną cechę naukowca uznaje się również umiejętną współ-
pracę z ludźmi podejmującymi badania naukowe, szacunek i tolerancję dla 
odmiennych poglądów oraz potrzebę dzielenia się intelektualnym bogactwem 
w kształceniu młodych ludzi. Wiąże się to między innymi z kierowaniem 
procesem studiowania, konsekwentnym i wyrazistym świadczeniem na rzecz 
wysokich wartości humanistycznych, odważnym bronieniem przekonań, 
przyznawaniem się do błędów oraz wrażliwością i otwarciem na drugiego 
człowieka2.

Zjawisko uwarunkowania rozwoju naukowego należy rozważać na pozio-
mie interdyscyplinarnym. Działalność naukowa jest dość jednoznacznie uwa-
runkowana zarówno przez wiedzę, jak i przez zdrowy rozsądek. W literaturze 
czynniki te można podzielić na dwie grupy zwane warunkami endogennymi 
oraz egzogennymi. Warunki endogenne – wewnętrzne, określa się jako „zespół 
czynników podmiotowych, czyli osobowościowe cechy psychiczne twórcy, 
tzn. wiedza, sprawność intelektualna, motywacja, system wartości”3. Nato-
miast warunki egzogenne, czyli zewnętrzne, rozumiane są jako „środowisko 
społeczne, w którym przebiega twórczość. Są nimi czynniki pozapodmiotowe 
(materialne, przyrodnicze, techniczne, organizacyjne, kulturowe), wpływają-
ce na treść, przebieg oraz rezultaty twórczości”4. Józef Pieter również pisze 
o dwóch grupach warunków, które mają wpływ na naukową działalność twór-
czą oraz na jej wyniki. Autor wyszczególnia warunki osobowe oraz warunki 
społeczne5. Do grupy warunków osobowych badacz zalicza cechy umysłowe, 
stan zdrowia i ogólny zasób sił żywotnych oraz specyficzne cechy charakteru. 
J. Pieter wymienia tu pracowitość i zdolność trzymania się zagadnień nauko-
wych. Pośród innych warunków osobowych, wyznaczających przebieg i wy-
niki pracy naukowej, autor wymienia wykształcenie ogólnonaukowe, przygo-
towanie specjalistyczne, wybitną inteligencję, niezwykłe zdolności specjalne, 
fantazję twórczą, zamiłowanie do określonej dziedziny badań, samodzielność 
myślenia oraz niezależność moralną. J. Pieter, charakteryzując społeczne wa-
runki pracy naukowej, wymienia liczebność i jakość kadry naukowej, różnych 
instytucji naukowych, idei społeczno-politycznych, przepisów prawnych, 
urządzeń organizacyjnych oraz wyposażenia materialnego. Zdaniem badacza 

2 M. Węgrzecka, Psychologiczna refleksja nad etosem nauczyciela akademickiego, [w:] 
O etosie nauczyciela akademickiego, red. J. Filek, Kraków 1998.

3 M. Magda, Twórcze postawy nauczycieli akademickich, [w:] Nauczyciele akademiccy 
w procesie kształcenia pedagogów, red. K. Duraj-Nowakowa, Kraków–Łowicz 1999, s. 286.

4 Ibidem, s. 289.
5 J. Pieter, Praca naukowa, Katowice 1960, s. 42.
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„wymienione warunki wyznaczają postępy i poziom awansu młodego narybku 
naukowego”6. Jednak do najistotniejszych warunków społecznych zalicza on 
moralne i organizacyjne warunki pracy, mając na myśli różne formy swobo-
dy, niezbędnej dla działalności twórczej. Jako niezwykle ważne dla działal-
ności naukowej uznane są przez autora podniety intelektualne oraz kulturalne 
o określonej jakości oraz ilości, działające na koncepcje uczonego i na realiza-
cję jego przedsięwzięć badawczych7.

Badacze zajmujący się dyspozycjami osobowościowymi osób uczonych 
wymieniają również twórczą postawę, rzetelność, erudycję oraz wysoką 
sprawność metodologiczną.

Wincenty Okoń zauważa, że praca uczonego wymaga wieloletniego wiel-
kiego wysiłku oraz permanentnych wyrzeczeń, bowiem „czynności badawcze 
wymagają dużego napięcia sił twórczych oraz samodzielności w myśleniu 
i działaniu. Rozwiązując problemy, badacz poszukuje dróg, których przecież 
nikt przed nim nie odkrył”8. 

Rezultaty pracy naukowej uzależnione są od zespołu odpowiednich wa-
runków: „sumarycznie od szeregu cech psychicznych ludzi pracujących na-
ukowo oraz od warunków społecznych”9.

Rozważania te bez wątpienia są niezwykle aktualne i unaoczniają się 
z ogromną siłą w problematyce związanej z kobiecym uczestnictwem w na-
uce. Uwarunkowaniom rozwoju naukowego kobiet poświęca się wiele uwagi 
w pracach empirycznych. Badaniom podlegają tu zarówno sytuacja osobista, 
jak i stan cywilny oraz stan rodzinny. Zwraca się wówczas uwagę na wpływ at-
mosfery domu rodzinnego na zainteresowania badawcze. Badania skupiają się 
również na znaczeniu układu partnerskiego dla wykonywanej pracy naukowej. 
Wszystkie wymienione czynniki istotnie wpływają na pracę naukową kobiet.

Warunek całkowitego oddania się pracy naukowej stoi w sprzeczności 
z podstawowym zadaniem kobiety powierzonym jej przez naturę, polegają-
cym na byciu matką i opiekunką domowego ogniska. Ten konflikt ma niewąt-
pliwy wpływa na dynamikę i kierunek, jaki przyjmuje naukowy rozwój kobiet 
uczonych. Józef Nusbaum Hilarowicz już prawie sto lat temu pisał: „kobieta 
najzdolniejsza choćby, najbardziej nauce oddana, gdy wychodzi za mąż, musi 
poświęcić wiele energii, ogromnie wiele czasu, dużo myśli na drobiazgi do-
mowe, jako żona, gospodyni, matka i wychowawczyni dzieci swych […]”10. 

6 Ibidem, s. 49.
7 Ibidem, s. 50.
8 W. Okoń, Elementy dydaktyki szkoły wyższej, Warszawa 1971, s. 339.
9 J. Pieter, Praca naukowa…, op. cit., s. 42.
10 J. Nusbaum-Hilarowicz, Uczeni i uczniowie, Lwów 1910, s. 109.
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Dalej autor zauważa, że swobodnej pracy naukowej mogą oddać się tylko te 
kobiety, które nie wychodzą za mąż lub są bezdzietne. To pozwala poświęcić 
nauce tyle czasu, ile ona tego wymaga od każdego jej uczestnika11. Zbigniew 
Tyszka z kolei podkreśla, że „praca naukowa, tak dla kobiet, jak i mężczyzn, 
jest zawodem wymagającym poświęcenia mu wiele czasu i zaangażowania 
[…], długich okresów skupienia, niekiedy nawet okresowego odcięcia psy-
chicznego od swego środowiska ze względu na maksymalną koncentrację in-
telektualną i osobowościową na przedmiocie pracy twórczej”12. Godne uwagi 
jest to, że dla autora nie płeć jest tutaj główną zmienną, a odpowiednie warun-
ki oraz sprzyjające okoliczności pozwalające uczonym na pełną koncentrację.

Status kobiety w nauce

Analizując status kobiety w nauce, należy podkreślić, że Polska w 2013 r. 
znajdowała się na 54. miejscu na świecie w rankingu poziomu równości płci, 
a w 2012 r. zajmowała 53. miejsce. Gorszą pozycję nasz kraj zajmował tylko 
w 2007 r. – aż 60. miejsce. Pierwsze miejsca w rankingu w 2013 r. zajęły pań-
stwa nordyckie; kolejno: Islandia, Finlandia, Norwegia i Szwecja13. 

Droga kobiet do pełnego uczestnictwa w poznaniu naukowym była długa 
i mozolna, a wyraźna i niebudząca zaskoczenia obecność kobiet w nauce sta-
nowi zjawisko stosunkowo nowe i ciągle jeszcze nie jest to pozycja bezpro-
blemowa. Do połowy XIX w. dominował pogląd, że przyczyną mniejszego 
udziału kobiet w nauce są ich cechy biologiczne i psychiczne, predyspozycje 
utrudniające zajmowanie się działalnością naukową. Nieliczne przykłady zna-
nych kobiet naukowców uznawano wówczas za wyjątek potwierdzający ogól-
ną regułę. Pełnoprawny dostęp do świata nauki dzięki swoim inicjatywom 
i staraniom oraz ogromnej determinacji kobiety uzyskały dopiero na początku 
ubiegłego stulecia. W 1910 roku w Oksfordzie i Cambridge studiowało prawie 
tysiąc kobiet, jednak potrzebowały one pozwolenia na uczestnictwo w wykła-
dach i nie mogły uzyskiwać stopni naukowych14. W Polsce kobiety uzyskały 
prawo studiowania na uniwersytecie w Krakowie i we Lwowie na wydziale 
filozoficznym dopiero w 1897 roku. Jednakże dostęp kobiet do wszystkich 
kierunków i wszystkich polskich uniwersytetów nastąpił wraz z odzyskaniem 

11 Ibidem.
12 Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa 1979, s. 204.
13 The Global Gender Gap Report 2013, World Economic Forum, http://www3.weforum.

org/docs/WEF_GenderGap_Report_2013.pdf [dostęp: 25.02.2015]
14 M. Młodożeniec, A. Knapińska, Czy nauka wciąż ma męską płeć? Udział kobiet w na-

uce, „Nauka” 2013, nr 2, s. 47.
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przez Polskę niepodległości15. Wówczas żaden uniwersytet nie zamknął ko-
bietom drogi do studiowania, ale trudno im było wstąpić na wyższe szczeble 
akademickiej drabiny. Wiele wysiłku wymagało osiągnięcie przez kobiety 
możliwości asystentury (na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1907 roku), ha-
bilitacji (w 1920 roku), profesury (w 1929 roku). Kobietom niezwykle trud-
no było uzyskać stanowiska na uniwersytecie nawet wtedy, gdy mogły się 
pochwalić ogromnym dorobkiem naukowym i uznaniem międzynarodowym. 
Jednak pomimo wszystko niezaprzeczalny jest fakt, iż uzyskanie przez Polki 
dostępu do zdobywania nauki było krokiem milowym w ewolucji jej pozy-
cji społecznej16. Po wojnie rosła liczba kobiet doktorów, ale przyrost wśród 
wyższych stopni i tytułów nie następował – w 1980 roku tylko 21% osób ze 
stopniem doktora habilitowanego i 13% z tytułem profesora stanowiły ko-
biety17. Po raz pierwszy kobieta została w Polsce rektorem dopiero w latach 
osiemdziesiątych XX wieku; była nią prof. Maria Joanna Radomska, która 
w latach 1981–1987 kierowała Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego.

W latach osiemdziesiątych XX wieku w wielu krajach liczba kobiet stu-
diujących była wyższa niż mężczyzn, jednak liczbowemu przyrostowi studiu-
jących kobiet nie towarzyszyła desegregacja. Nadal najczęściej podejmowały 
studia na kierunkach już wcześniej sfeminizowanych18. 

Kariery naukowe, które można by uważać za naturalną konsekwencję 
i wybór części absolwentów i absolwentek, były oraz nadal są nieproporcjo-
nalnie rzadkie wśród kobiet, gdy porównamy je z mężczyznami, i jest ich 
niewiele wśród pracowników naukowych. Dostęp kobiet do kształcenia, który 
w Europie czy Stanach Zjednoczonych ma miejsce od wielu lat, nie konotuje 
zatem możliwości piastowania stanowiska naukowego. Dotyczy to od lat sfe-
minizowanych kierunków studiów (np. pedagogika, kierunki humanistyczne), 
nie mówiąc o tych, gdzie udział kobiet jest ciągle niewielki (np. nauki ścisłe, 
techniczne, inżynieryjne)19. 

Nierównowaga między płciami w Polsce widoczna jest w nauce oraz 
na poziomie przygotowania zasobów ludzkich dla nauki. W systemie edu-
kacji od poziomu podstawowego do policealnego liczba uczniów i uczennic 

15 D. Mazurczak, Dążenie kobiet polskich do wyższego wykształcenia na przełomie XIX 
i XX wieku, [w:] Humanistyka i płeć. Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii, red. J. Mi-
luska, E. Pakszys, t. 1, Poznań 1995.

16 B. Budrowska, Kobieta i kariera. Realia polskie, [w:] Szklany sufit. Bariery i ogranicze-
nia karier kobiet. Monografia zjawiska, red. A. Titkow, Warszawa 2003. 

17 „Rocznik Statystyczny” GUS, Warszawa 1975.
18 R. Siemieńska, Kobiety w (męskim) zawodzie naukowca, [w:] Kobiety dla Polski. Pol-

ska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989–2009, Raport Kongresu Kobiet Polskich 2009, War-
szawa 2009, s. 303.

19 Ibidem. 
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w szkołach jest podobna. Porównywalne są również wyniki testów osiągane 
przez uczniów obu płci w większości dziedzin (potwierdzają to m.in. wy-
niki badania PISA). Na poziomie szkół wyższych udział kobiet przewyższa 
udział mężczyzn. To samo dotyczy studiów podyplomowych i doktoranckich 
oraz nadawanych stopni naukowych doktora. Proporcje te zmieniają się wraz 
z podjęciem zatrudnienia w ośrodkach nauki. Udział kobiet jest niższy niż 
mężczyzn, a wraz ze wzrostem hierarchii zawodowej – drastycznie maleje20. 

Przytaczając analizę ekspertów Ośrodka Przetwarzania Informacji, za-
gadnienie udziału kobiet w nauce można podzielić na dwie główne fazy: etap 
inkubacji (studia wraz z doktoratem) oraz etap dojrzałości (habilitacja i profe-
sura), by zauważyć, że o ile w etapie pierwszym kobiety liczebnie przeważają 
nad mężczyznami, to w etapie drugim wciąż występuje znacząca nierówno-
waga pod względem płci21. 

Kobiety w Polsce częściej osiągają wykształcenie wyższe niż mężczyź-
ni. W 2014 roku dyplomem ukończenia szkoły wyższej legitymowało się 
26,8% Polek i 19,3% Polaków22. W roku akademickim 2015/2016 kobiety 
stanowiły 57,7% ogółu studentów. Na studiach stacjonarnych było ich 58,2%, 
nieco mniej – 56,8% – na studiach niestacjonarnych. Kobiety zdobywały wy-
kształcenie wyższe częściej niż mężczyźni. W roku akademickim 2015/2016 
w Polsce kobiety stanowiły 64,07% absolwentów szkół wyższych ogółem. 
63,5% kobiet ukończyło studia stacjonarne, 66,6% – studia niestacjonarne. 

Kobiety częściej niż uczelnie techniczne wybierają uniwersytety. Stano-
wią one 74% żaków na uniwersytetach i 42% słuchaczy szkół technicznych 
(jeszcze dekadę wcześniej było to nieco ponad 30%).

Studentki stanowią większość na kierunkach dotyczących opieki społecz-
nej (87%), językowych oraz pedagogicznych (po 80%) Najmniej kobiet (w po-
równaniu z mężczyznami) wybiera technologie teleinformacyjne (13% słucha-
czy), usługi transportowe (25%) czy kierunki inżynieryjno-techniczne (27%).

Kobiety w Polsce kontynuują edukację po ukończeniu szkół wyższych 
częściej niż mężczyźni – dokształcają się na studiach podyplomowych 
(72% słuchaczy). W roku akademickim 2015/2016 wydano 117 040 tys. świa-
dectw ukończenia studiów podyplomowych, z czego 69,4% kobietom. 

Kobiety częściej niż mężczyźni podejmują studia doktoranckie. Wśród 
ogólnej liczby uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 
2015/2016 pierwiastek żeński stanowił 54,7% (na 43 177 uczestników ogółem 

20 A. Zygierewicz, Kobiety w nauce w Polsce, „Analizy” 5.03.2015, nr 4 (124), www.bas.
sejm.gov.pl [dostęp: 25.10.2016].

21 M. Młodożeniec, A. Knapińska, Czy nauka wciąż ma męską płeć?…, op. cit., s. 47.
22 „Rocznik Demograficzny 2015”, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, s. 166.
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23 612 stanowiły kobiety). Dla porównania w roku akademickim 2014/2015 – 
54,2% (na 43 399 uczestników ogółem 23 548 stanowiły kobiety). Najmniej-
szy odsetek kobiet kształcących się na studiach doktoranckich wystąpił w dzie-
dzinach: teologicznej (26,7%), matematycznej (29,0%), technicznej (35,4%), 
filmowej (35,9%) oraz leśnej (36,1%). Kobiety wyraźnie przeważały wśród 
ogólnej liczby uczestników studiów doktoranckich głównie w dziedzinach: 
nauk o zdrowiu (79,5%) oraz nauk weterynaryjnych (74,6%)23.

W 2015 r. nadano 5956 stopni doktora, tj. o 244 (o 4,2%) więcej niż w roku 
poprzednim. Udział kobiet wśród nowo wypromowanych doktorów wyno-
sił 53,2% (52,1% w 2014 r.). Kobiety wśród nowych doktorów przeważały 
w wielu dziedzinach nauk. Mężczyźni dominowali jedynie w grupie nauk in-
żynieryjnych i technicznych, fizycznych, matematycznych, prawnych, teolo-
gicznych oraz nauk leśnych. Panowie przodowali również w sztukach muzycz-
nych i filmowych24 (zob. tabela 1). 

W 2015 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nadano 1643 osobom 
(o 1204 osób mniej – 73% – niż w 2014 r.). Wśród nowo wypromowanych 
doktorów habilitowanych prawie 44% stanowiły kobiety (40% w 2014 r.). 
Niemal we wszystkich dziedzinach nauk wśród nowo wypromowanych dok-
torów habilitowanych przeważali mężczyźni. Kobiety nieznacznie domino-
wały jedynie w grupie nauk biologicznych, chemicznych, humanistycznych, 
rolniczych oraz farmaceutycznych. Najbardziej zmaskulinizowaną grupą były 
nauki inżynieryjne i techniczne (76% mężczyzn)25 (zob. tabela 1). 

Tabela 1. Stopnie naukowe nadane według dziedzin nauk w 2015 roku

DZIEDZINY 
NAUK

Tytuły profesora Stopnie doktora 
habilitowanego

Stopnie doktora

Ogółem W tym 
kobiety

Ogółem W tym 
kobiety

Ogółem W tym 
kobiety

Ogółem 665 188 1 643 722 5 956 3 169
Nauki biologiczne 14 4 106 72 291 190
Nauki chemiczne 10 3 62 36 311 186
Nauki ekonomiczne 47 17 149 73 370 192
Nauki farmaceu-
tyczne

4 2 24 16 75 45

Nauki fizyczne 45 2 61 10 211 59
Nauki humanistyczne 131 54 272 146 822 502

23 Szkoły wyższe i ich finansowanie w 2015 r., www.stat.gov.pl [dostęp: 2.12.2016].
24 Ibidem.
25 Ibidem.
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Nauki leśne 1 – 5 – 23 9
Nauki matematyczne 11 2 17 4 99 25
Nauki medyczne 65 27 197 99 1062 663
Nauki o kulturze 
fizycznej

6 1 18 4 108 65

Nauki o zdrowiu – – 16 8 156 122
Nauki o Ziemi 14 3 38 16 71 42
Nauki prawne 44 14 82 33 307 134
Nauki rolnicze 11 7 72 40 240 156
Nauki społeczne 59 20 129 58 498 298
Nauki techniczne 147 26 256 61 892 299
Nauki teologiczne 16 1 23 2 144 36
Nauki weterynaryjne – – 14 4 53 31
Sztuki filmowe – – 1 – 6 2
Sztuki muzyczne 9 2 54 20 107 48
Sztuki plastyczne 26 3 40 19 103 61
Sztuki teatralne 5 – 7 1 7 4

Źródło: Szkoły wyższe i ich finansowanie w 2015 r., www.stat.gov.pl [dostęp: 2.12.2016]

W 2015 r. tytuł naukowy profesora otrzymało 665 osób, w tym 188 kobiet. 
Tytuły nadane kobietom stanowiły 28,3% wszystkich nowo nadanych tytu-
łów. Dla porównania w 2014 r. profesurę otrzymało 980 osób, w tym 336 ko-
biet (34,3%). W 2015 r. w niemal wszystkich grupach dziedzin nauki i sztuki 
tytuły profesorskie częściej otrzymywali mężczyźni. Wyjątek stanowiła grupa 
nauk rolniczych, w których udział kobiet nieznacznie przeważał (63,6%)26. 
Zdecydowaną większość tytułów profesorskich nadanych w dziedzinach na-
uki i sztuki z grupy nauk inżynieryjnych i technicznych, fizycznych oraz nauk 
teologicznych uzyskali mężczyźni – odpowiednio 82,3%, 95,5% i 93,7%. 
W sztukach plastycznych, muzycznych i teatralnych również stanowili więk-
szość (tabela 1). Udział kobiet ze stopniami i tytułami naukowymi jest w Pol-
sce wciąż niższy od udziału mężczyzn, a różnice te są najbardziej widoczne 
wśród osób z tytułem naukowym profesora, w której to grupie zaledwie co 
piąta osoba to kobieta. Wskazują na to dane zawarte w bazie portalu Nauka 
Polska (tabela 2).

26 Ibidem.
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Tabela 2. Liczba osób ze stopniem naukowym doktora, stopniem naukowym doktora habili-
towanego oraz z tytułem naukowym profesora zarejestrowane w bazie portalu Nauka Polska

Liczba osób Udział kobiet Udział mężczyzn

Stopień doktora 122 722 43,8% 56,2%

Stopień doktora 
habilitowanego

22 098 32,8% 67,2%

Tytuł profesora 25 593 20,3% 79,7%

Źródło: baza portalu Nauka Polska, dane na dzień 30 stycznia 2015 r., www.nauka-polska.pl 
[dostęp: 30.01.2015]

W UE kobiety stanowiły 40% naukowców zatrudnionych w szkolnic-
twie wyższym, 40% w sektorze rządowym i 19% w sektorze przedsiębiorstw. 
W Polsce w sektorze szkolnictwa wyższego kobiety stanowiły 44%, w sektorze 
rządowym – 41%, w sektorze przedsiębiorstw – 22%.

Udział kobiet wśród osób zatrudnionych na stanowiskach akademic-
kich wyniósł w UE w zależności od kategorii: 44% w kategorii C (doktor), 
37% w kategorii B (doktor habilitowany i profesor nadzwyczajny) i 20% w ka-
tegorii A (profesor zwyczajny). Kobiety stanowiły 28,4% profesorów (kategoria 
A) w naukach humanistycznych, 19,4% w naukach społecznych i 7,9% w na-
ukach inżynieryjnych i technicznych.

Według stanu na koniec grudnia 2015 r. spośród ogółu nauczycieli akademic-
kich szkół wyższych kobiety stanowiły 44,6% (42,8 tys.). Na stanowisku profe-
sora w polskich uczelniach pracowało 6,3 tys. kobiet, które stanowiły 27% ogółu 
zatrudnionych na tym stanowisku. Wśród osób zatrudnionych na stanowisku do-
centa kobiety stanowiły 31,8%, adiunkta – 47,1%, asystenta – 53,2%27.

Tabela 3. Kobiety w szkołach wyższych w Polsce (%)

Lata Ogółem Profesoro-
wie

Docenci Doktorzy Asystenci

1970–1971 31 9 13 33 35
1980–1981 35 11 18 33 39
1985–1986 35 13 19 33 39
1988–1989 36 13 20 33 42
1989–1990 40 14 20 34 46
1990–1991 37 15 19 35 43

27 Ibidem.
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1996–1997 38 17 17 34 45
1998–1999 39 19 20 35 47
2003–2004 40 21 21 39 50
2004–2005 40 21 26 39 51
2011–2012 43 25 31 45 54
2012–2013 43,9 25,9 30,6 46 53,6
2014–2015 44,1 26,6 31,6 46,7 53,1

Źródło: J. Klimczak, Uniwersytet przyjazny rodzicom? Między ideą a praktyką społeczną, „Annales 
Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia de Cultura” 2016, t. VIII, s. 95

W Polsce w 2013 roku dużymi uczelniami kierowało 13% kobiet. W jed-
nostkach publicznych funkcję rektorów na kadencję 2016–20 piastuje tyl-
ko 5 kobiet na 89 miejsc rektorskich. W tym męskim gronie jest pięć pań: 
prof. Dorota Segda (Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie), 
prof. Halina Lorkowska (Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderew-
skiego w Poznaniu), prof. Jolanta Rudzka-Fabisiak (Akademia Sztuk Pięk-
nych w Łodzi), prof. Anna Wypych-Gawrońska (Akademia Jana Długosza 
w Częstochowie) oraz prof. Tamara Zacharuk (Uniwersytet Przyrodniczo-Hu-
manistyczny w Siedlcach)28. Udział kobiet wśród członków Polskiej Akade-
mii Nauk w 2011 roku wynosił 3,8%, a w składzie 13-osobowej Rady Dy-
rektorów Jednostek Naukowych Akademii na kadencję 2015–2018 zasiada 
1 kobieta (7,7%)29.

Efektywność badawcza jest istotnym, jeśli nie najważniejszym, kryterium 
oceny pracowników naukowych w przypadku ich awansowania w świecie 
akademickim. Oprócz znaczenia, jakie wnosi dla poszczególnych jednostek, 
ma również dużo szerszy wymiar: w jakim stopniu środowisko naukowe 
uczelni przyczynia się do rozwoju nauki i szerzej rozumianego postępu30. 
Badania przeprowadzone w Polsce dotyczące publikacji wskazują, że osoby 
starsze publikują więcej. Ich artykuły, jak twierdzą niektórzy badacze, zawie-
rają mniej cytowań, w odróżnieniu od publikacji osób młodszych, które pu-
blikują mniej, ale z większą liczbą przytoczeń literatury przedmiotu. Analizy 
pokazały, że osoby młode, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, tworzyli znacz-
nie mniej opracowań naukowych niż profesorowie. W populacji młodszych 
pracowników naukowych (30–40 lat) nie stwierdzono ilościowych różnic 
w liczbie publikacji, gdy porównywano dorobek kobiet i mężczyzn. Męż-
czyźni nieznacznie częściej publikowali za granicą. Jeśli chodzi o relatywnie 

28 Perspektywy, Wybory Rektorów 2016, http://www.perspektywy.pl [dostęp: 20.11.2016].
29 Źródło: www.pan.pl [dostęp: 13.11.2016].
30 R. Siemieńska, Kobiety w (męskim) zawodzie naukowca…, op. cit., s. 309.
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młodszych profesorów, więcej publikacji mieli mężczyźni, natomiast wśród 
starszych profesorów – kobiety31. 

Przyczyny braku równości w nauce

Praca naukowa nie lubi konkurencji zajęć wynikających z podjęcia przez ko-
biety roli małżeńskiej czy rodzicielskiej. To ważny, ale nie jedyny czynnik wy-
jaśniający sytuację statusu kobiet w poznaniu naukowym. Do najważniejszych 
przyczyn uzasadniających pozycję kobiet w świecie nauki należą: różnice 
biologiczne i kulturowe, koedukacja, gettoizacja, asymilacja, „szklany sufit”, 
„lepka podłoga”, „dziurawy rurociąg” oraz „magiczne pudełko do znikania”.

Na różnice biologiczne pomiędzy kobietami i mężczyznami zwracają 
uwagę niektórzy naukowcy, dowodząc, że kobiety są mniej kreatywne niż 
mężczyźni, a nauka wymaga kreatywności. Nie ulega wątpliwości, że wro-
dzone uzdolnienia (zdolności poznawcze) odgrywają istotną rolę. Jednakże 
ich wpływ na kompetencje edukacyjne wcale nie jest przesądzony. „Na ogół 
wpływ zdolności poznawczych na karierę naukową jest zapośredniczony przez 
edukację szkolną”. Wyniki uzyskiwane przez dziewczęta i chłopców w mię-
dzynarodowym badaniu PISA (Programme for International Student Assess-
ment) prowadzonym przez OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju), powtarzanym w ostatnich kilku latach w wielu krajach, pokazują, 
że obecnie chłopcy i dziewczęta w wieku 15 lat uzyskują podobne wyniki32.

Wychowanie i kształcenie wspólne, czyli koedukacja – dawniej postrzega-
na była jako lekarstwo na dwutorowy, oparty na płci system edukacyjny, który 
wymagał, aby dziewczynki i chłopcy realizowali różne programy w celu przy-
gotowania się do pełnienia różnych społecznych ról i obowiązków. Jednak 
system ten okazał się nośnikiem dawnych niesprawiedliwości i przyczynił 
się do ujawnienia nowych problemów. Dwutorowa edukacja odtworzyła się 
wewnątrz systemu koedukacyjnego, kobiety i mężczyźni wybierali inne kie-
runki nauki, w efekcie kobiety zdominowały pewne dziedziny nauki o niskim 
statusie. Pozycja mężczyzn jest bardzo mocna na uczelniach i kierunkach cie-
szących się uznaniem oraz szacunkiem społecznym, a nawet jeśli wybiorą 
dyscypliny uznawane za kobiece, zwykle bardzo szybko awansują i pełnią 
wysokie i prestiżowe funkcje. 

Istotną przyczyną braku równości kobiet i mężczyzn w poznaniu jest rów-
nież gettoizacja. Zjawisko to polega na koncentracji kobiet w dziedzinach nauki 

31 Ibidem, s. 311.
32 Ibidem, s. 304.
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i pracy, które są postrzegane przez społeczeństwo jako mało wartościowe (opie-
ka nad dziećmi i ludźmi starszymi, nauczanie itp.). Obszar ten jest swego rodzaju 
gettem kobiet. Swoiste jest to, iż nawet te kobiety, które wykonują tzw. męskie 
profesje, mają tendencję do koncentrowania się w określonych enklawach (np. 
kobiety filozofki częściej zajmują się estetyką i etyką niż logiką czy filozofią na-
uki, podobnie jak lekarki, które nieporównywalnie częściej zajmują się pediatrią 
czy też medycyną rodzinną niż chirurgią serca lub mózgu). Tak więc kobiety 
zgettoizowane na obrzeżach świata nauki zdają się reprodukować stary porządek 
świata, pozostając w ten sposób obywatelkami drugiej kategorii.

Kolejną przyczyną braku równości w świecie nauki jest asymilacja. 
W przypadku kobiet wkraczających w obszar nauki zapełniony już przez 
mężczyzn proces asymilacji polega na przyjmowaniu postaw, wartości i spo-
sobów działania obowiązujących w zastanym świecie33. 

Ważną barierę w sposób metaforyczny nazwano „szklanym sufitem”. Pod 
pojęciem glass ceiling rozumie się niewidzialne przeszkody stojące przed ko-
bietami i utrudniające im, lub nawet uniemożliwiające, dochodzenie na szczyt 
kariery. Można powiedzieć, że kobiety dostrzegają wyższe piętra zawodowe, 
ale są one dla nich nieosiągalne albo trudno osiągalne. Pojęcie to stało się 
kluczowe w Unii Europejskiej. We wszystkich krajach członkowskich udział 
kobiet jest niższy wśród profesorów niż wśród doktorów habilitowanych, 
a wśród doktorów habilitowanych – niższy niż wśród doktorów34. 

Znaczącą przeszkodą jest również zjawisko „lepkiej podłogi” (sticky floor) 
polegające na przypisaniu kobiet do pewnej grupy zawodów mniej prestiżo-
wych i gorzej płatnych. Występuje ono także w profesjach znaczących, stąd 
kobiety częściej niż ich koledzy zajmują się dydaktyką postrzeganą jako za-
jęcie mniej ważne niż prowadzenie badań. Analiza udziału kobiet w różnych 
sektorach nauki pokazuje, że dziedziny z większym udziałem kobiet są tymi, 
które uważane są za mniej prestiżowe i nie tak perspektywiczne. Względna 
równowaga płci utrzymuje się w obrębie nauk humanistycznych, chemicz-
nych, medycznych oraz rolniczych i leśnych. W naukach biologicznych mamy 
nawet do czynienia z przewagą liczebną kobiet. W obrębie wszystkich pozo-
stałych nauk utrzymuje się jednak dysproporcja płci na korzyść mężczyzn35.

Badacze tłumaczą brak „masy krytycznej” kobiet w środowisku naukowym 
również za pomocą pojęcia „dziurawego rurociągu” (leaky pipeline). Kobiece 
talenty „wyciekają” w miarę pokonywania kolejnych, coraz wyższych szczebli 

33 E. Kalinowska, Europejska konferencja na temat równości płci w szkolnictwie wyższym, 
„Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 1998, nr 2. Za: M. Sulik, Kobiety w nauce. Podmioto-
we i społeczno-kulturowe uwarunkowania, Katowice 2010, s. 51.

34 M. Młodożeniec, A. Knapińska, Czy nauka wciąż ma męską płeć?…, op. cit., s. 52.
35 Ibidem, s. 55–56.
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kariery naukowej. Pojęcie pokrewne wobec „dziurawego rurociągu”, które 
prawdopodobnie lepiej oddaje sytuację kobiet opuszczających sektor nauki, 
to „magiczne pudełko do znikania”, jak w klasycznym iluzjonistycznym triku. 
W podobnej sytuacji znajdują się kobiety o wysokich kwalifikacjach, które 
„znikają” ze świata naukowego, ale w tym czasie wkraczają na alternatywne 
ścieżki zawodowe. Często są to profesje z obrzeży nauki, takie jak transfer 
technologii, inkubacja i przedsiębiorczość (tzw. TIE), a kompetencje przydat-
ne w sferze akademickiej pomagają kobietom odnieść sukces na nowych po-
lach. Metafora vanish box wydaje się trafniejsza niż leaky pipeline, ponieważ 
kobiety nie „wyciekają” zupełnie z sektora nauki; ich „znikanie” jest iluzo-
ryczne i oznacza faktycznie przenosiny do sfery okołonaukowej. Nie należy 
zatem mówić o traceniu kobiet, ale o przenoszeniu przez nie wiedzy naukowej 
w inne dziedziny życia społeczno-gospodarczego36.

Istotną barierą jest również „zjawisko Matyldy”, „efekt Matyldy” (Matil-
da effect), oznaczajace systematyczne pomijanie udziału kobiet naukowców 
w pracy badawczo-naukowej i przypisywanie ich osiągnięć mężczyznom na-
ukowcom. W 1993 roku historyk nauki Margaret Rossiter zwróciła uwagę na 
fakt, że dysproporcje między osiągnięciami kobiet i mężczyzn na polu nauki 
wynikać mogą z faktu skutecznego dyskryminowania kobiet i ich pracy przez 
naukowców mężczyzn, badaczka zauważyła też, że dysproporcje te między 
płciami są większe niż dysproporcje między sławnymi i nieznanymi naukow-
cami (efekt św. Mateusza). Wysunęła więc hipotezę istnienia zjawiska, które 
nazwała „zjawiskiem Matyldy”, od imienia amerykańskiej działaczki na rzecz 
praw kobiet Matildy Gage, która jako pierwsza w końcu XIX wieku zwróciła 
uwagę na zjawisko dyskryminacji osiągnięć naukowych kobiet37.

Omawiając „efekt Matyldy” oraz analizując kwestię uczestnictwa kobiet 
w nauce, warto również zwrócić uwagę na laureatów Nagrody Nobla. W la-
tach 1901–2015 lista kobiet nagrodzonych obejmowała 48 nazwisk. W tym 
czasie nagrodzonych zostało 870 indywidualnych laureatów oraz 23 organi-
zacje (wśród laureatów udział kobiet wynosi 5,5%). Pokojową Nagrodą Nobla 
wyróżnionych zostało 16 kobiet, literacką – 14, w dziedzinie fizjologii lub 
medycyny – 12, chemii – 4, fizyki – 2. Nagrodą Banku Szwecji w dziedzinie 
ekonomii wyróżniona została jedna kobieta w 2009 roku38. Pośród 48 na-
grodzonych kobiet znalazły się dwie Polki – Maria Curie-Skłodowska, która 
jako jedyna otrzymała nagrodę dwukrotnie (w 1903 roku, z zakresu fizyki, 

36 Ibidem, s. 54–55.
37 O. Woźniak, P. Cieśliński, Dlaczego kobiety dostały tak mało Nagród Nobla? To zapew-

ne efekt Matyldy, wyborcza.pl [dostęp: 7.10.2016].
38 Źródło: https://www.nobelprize.org [dostęp: 15.10.2016].
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oraz w 1911 roku, z zakresu chemii), oraz Wisława Szymborska, wyróżniona 
w zakresie literatury w 1996 roku.

Rozważając przyczyny warunkujące rozwój naukowy kobiet, pod uwagę 
bierze się jeszcze dwa czynniki. Istotną rolę ma tutaj przekonanie o mniej-
szej ekspansywności kobiet w zakresie dążenia do sukcesów. Z jednej strony 
mówi się o obawie kobiet przed niedocenianiem ich pracy, traktowaniem jej 
jako mniej wartościowej, lub odwrotnie – o tzw. kobiecym „lęku przed suk-
cesem”. Czynnik ten długo wykorzystywano jako standardowe wyjaśnienie 
niższych osiągnięć zawodowych kobiet. Twórczyni tej teorii Mana Horner 
wyszła z założenia, że takie cechy, które prowadzą do sukcesu (np. przebo-
jowość współzawodnictwo, agresja), stoją w opozycji do tradycyjnie pojmo-
wanej „kobiecości”, w związku z czym kobiety płacą za sukces określoną 
cenę lęku39. Obydwa czynniki sytuuje się w świadomości kobiet, a nie jak te 
wymienione powyżej, w barierach środowiskowych.

Wydawać by się mogło, że półtora wieku to wystarczający okres – tym 
bardziej że w tym czasie panie dokonały wielu ważnych odkryć naukowych 
– by ze świadomości społecznej zniknęły stereotypowe opinie o kobietach 
naukowcach. Wciąż jednak dla wielu osób naukowiec to przede wszystkim 
mężczyzna. Dodatkowo pokutuje powszechna opinia, że kobiety są bardziej 
predysponowane do nauk humanistycznych, mężczyźni zaś – do ścisłych.

Ważnym elementem przeciwdziałania różnicom miedzy karierami kobiet 
i mężczyzn w nauce jest więc obalanie stereotypów. To one są jedną z głów-
nych barier utrudniających kobietom realizację karier w nauce oraz podej-
mowanie kształcenia w niektórych dziedzinach, np. w sektorach inżynieryj-
nych i technicznych. Preferencyjne tratowanie mężczyzn rozpoczyna się już 
na etapie rekrutacji do pracy, gdy zarówno kobiety, jak i mężczyźni chętniej 
zatrudniają mężczyzn, ale dotyczy także późniejszych etapów kariery, w tym 
m.in. oceny osiągnięć pracownika i awansu. Stereotypy są tak głęboko zako-
rzenione w mentalności, że czasami osoby dyskryminujące innych robią to 
nieświadomie. Dlatego też aktywne przeciwdziałanie stereotypom jest nie-
zbędne do osiągnięcia pozytywnych rezultatów.

Pierre Bourdieu w swoich badaniach dowodzi, że na rynku pracy panuje po-
dejście stereotypowe. Badacz zauważa, że rynek pracy jest nieformalnie regu-
lowany przez trzy praktyczne zasady stosowane przez kobiety i ich otoczenie: 
a) kobiece zawody są przedłużeniem ich ról domowo-rodzinnych (nauczanie, 
opieka, usługi), b) kobiety nie powinny zajmować wobec mężczyzn pozycji 
autorytetu, c) monopol w sferze obsługi maszyn i urządzeń technicznych mają 

39 B. Budrowska, Znikoma reprezentacja kobiet w elitach – próby wyjaśnień, [w:] 
Szklany sufit…, op. cit., s. 47.



175Kobieta i jej znaczenie w nauce 

mężczyźni. Jeśli przełoży się to na sferę nauki, widać, że: a) kobiety częściej 
niż mężczyźni zajmują się dydaktyką, b) kobiety rzadziej niż mężczyźni pełnią 
wysokie funkcje kierownicze, c) kobiety rzadziej niż mężczyźni robią karie-
ry w dziedzinach określanych jako STEM (science, technology, engineering, 
mathematics)40.

Perspektywy teoretyczne wyrównywania proporcji płci w nauce

Egalitaryzacja uniwersytetu i transformacja jego struktury pod kątem wyrów-
nywania szans kobiet i mężczyzn wpisuje się w szerszy proces demokratyzacji 
życia społecznego i redefiniowanie koncepcji obywatelskości, podmiotowości 
i partycypacji. Argumenty na rzecz tych procesów znajdujemy w różnych teo-
riach uzasadniających stosowanie rozwiązań antydyskryminacyjnych w na-
uce i edukacji, takich jak teoria równych szans, merytokracji, szczególnego 
wkładu i wartości alternatywnych.

Teoria równych szans źródeł dyskryminacji upatruje w stereotypach 
i uprzedzeniach, a w obszarze przeobrażeń świadomości społecznej i wzor-
ców kulturowych widzi pole do działań antydyskryminacyjnych. Główne jej 
założenie odwołuje się do idei równości płci i konieczności zlikwidowania ba-
rier społeczno-kulturowych ograniczających partycypację kobiet i mężczyzn 
w ważnych wymiarach życia społecznego, w tym przypadku takich, jak nauka, 
praca, edukacja. W tych ramach mieszczą się działania zwane dyskryminacją 
odwrotną (pozytywną) służące wzrostowi obecności niedoreprezentowanej 
płci (najczęściej kobiet) w strukturach nauki, takie jak program Dziewczy-
ny na uniwersytety czy Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym, wprowadzająca kwotę 30% reprezentacji kobiet w składzie Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej41. 

Teoria merytokracji uzasadnia konieczności równouprawnienia kobiet 
i mężczyzn w nauce czynnikami ekonomicznymi i organizacyjnymi, wiąże 
bowiem różnorodność powodowaną współobecnością i współzatrudnieniem 
kobiet i mężczyzn ze zwiększeniem efektywności i konkurencyjności nauki. 
Przyjmuje się zatem, że przyniesie to korzyści samej nauce. Instytucje naukowe 
mają zwiększać udział kobiet nie tylko z powodu działania na rzecz równo-
uprawnienia, ale dlatego, że w ten sposób wzrośnie skuteczność samych orga-
nizacji. „Różnorodność jest wymagana nie tylko z powodów ekonomicznych 

40 M. Młodożeniec, A. Knapińska, Czy nauka wciąż ma męską płeć?…, op. cit., s. 50.
41 J. Klimczak, Uniwersytet przyjazny rodzicom? Między ideą a praktyką społeczną, „Annales 

Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” 2016, t. VIII, s. 93–94.
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(poprawa efektywności poprzez optymalizację zasobów ludzkich, równość 
płci przyczynia się do konkurencyjności); różnorodność poprawia także ja-
kość nauki i badań przez zwiększenie kreatywności i zbliżanie nauki do spo-
łeczeństwa”42.

Teoria szczególnego wkładu widzi szanse na płciowy egalitaryzm w na-
uce w rozpowszechnianiu wizerunków i osiągnięć wybitnych kobiet naukow-
ców. Swoim przykładem mają one dawać świadectwo możliwości oraz poten-
cjalnych ścieżek kariery zawodowej. Znaczna liczba tych kobiet przyznaje, że 
na wybór ich drogi zawodowej pozytywny wpływ mieli nauczyciele spotkani 
na którymś etapie życia, podczas gdy mężczyźni częściej przyznawali, że „to 
był ich własny wybór”43. 

Współcześnie portret kobiety nauki wyłania się dzięki inicjatywom pro-
wadzonym w Polsce przede wszystkim przez Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego (MNiSW). Do najważniejszych przedsięwzięć należą: konkurs 
Dla kobiet i nauki organizowany przez L’Oréal Polska, Polski Komitet ds. 
UNESCO i MNiSW, adresowany do młodych badaczek zajmujących się zgłę-
bianiem nauk o życiu. Program powstał, aby zachęcać kobiety na całym świe-
cie do zajęcia należnego im miejsca w nauce. Każdego roku (od 2001 roku 
w Polsce) w paryskiej siedzibie UNESCO wybitne przedstawicielki świata 
nauki oraz młode doktorantki z pięciu kontynentów otrzymują stypendia oraz 
nagrody pieniężne. Kolejną ważną inicjatywą jest konkurs Dziewczyny przy-
szłości. Śladami Marii Skłodowskiej-Curie – organizowany przez MNiSW 
i magazyn „ELLE”. Jego celem jest wsparcie studentek kierunków ścisłych, 
technicznych, przyrodniczych i matematycznych, które prowadzą samodziel-
ne badania naukowe lub angażują się w projekty badawcze44. 

Teoria wartości alternatywnych postuluje przedefinowanie nauki jako in-
stytucji społecznej oraz zmianę wartości, na których się opiera. Oznacza to 
w praktyce m.in. modyfikację roli zawodowej tak, by była inkluzyjna i ela-
stycznie komponowała się z innymi, zwłaszcza rodzinnymi. Ponadto chodzi 
również o poszerzenie obecnej definicji naukowca (bezdzietny albo niezajmu-
jący się rodzicielstwem mężczyzna „oddany” tylko pracy) o rolę matki/ojca/
opiekuna oraz uwzględnienie całej złożoności życia rodzinnego i zawodowe-
go w postulowanej, nowej kulturze organizacyjnej uniwersytetu.

42 M. Młodożeniec, A. Knapińska, Czy nauka wciąż ma męską płeć?…, op. cit., s. 65.
43 Ibidem, s. 65–66.
44 A. Zygierewicz, Kobiety w nauce w Polsce…, op. cit., s. 7.
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Podsumowanie 

Nierówność szans kobiet jest nadal zauważalna w wielu dziedzinach życia spo-
łecznego. Wyraźne dysproporcje pomiędzy reprezentacją żeńską i męską wi-
doczne są również w świecie nauki. Przejawy dyskryminowania kobiet w na-
uce rzadziej niż w innych sektorach polegają na tzw. przemocy symbolicznej, 
a ujawniają się przede wszystkim w danych statystycznych45. Pojęcie prze-
mocy symbolicznej zdefiniowane zostało przez Pierre’a Bourdieu jako zjawi-
sko dominacji jednej osoby nad drugą lub jednej grupy nad inną. Zjawisko to, 
zdaniem autora koncepcji, „istnieje […] dzięki szczególnemu typowi posłu-
szeństwa, którego zdominowany nie może wypowiedzieć dominującemu”46. 
To „forma przemocy, która oddziałuje na podmiot społeczny przy jego współ-
udziale”. Polega na uzyskiwaniu różnymi drogami takiego oddziaływania klas 
dominujących czy uprzywilejowanych na całość społeczeństwa, by narzucić 
im pewne schematy postępowania, myślenia oraz postrzegania rzeczywistości. 
Ten typ przemocy jest najczęściej nieuświadamiany przez osoby zarówno do-
minujące, jak i zdominowane. Skrytość przemocy symbolicznej i jej normali-
zacja powodują, że jej destruktywne skutki uznawane są za normalne.

Okazuje się zatem, że w naukowej dziedzinie życia społecznego istnieje 
tendencja polegająca na układaniu się żeńskiej reprezentacji w postaci pira-
midy, ze znaczną liczbą kobiet na najniższych stanowiskach akademickich, 
a bardzo skromną – wśród profesorów. Należy również dodać, że wśród stu-
dentów proporcja kobiet do mężczyzn wynosi około 60 do 40. Można więc 
wnioskować, że kobiety zajmujące się nauką napotykają na swojej drodze 
zawodowej przeszkody utrudniające im pięcie się w górę. Najczęściej wy-
stępującą barierą jest „szklany sufit”. Zauważa się również, że wraz z kolej-
nymi szczeblami kariery naukowej liczba kobiet zmniejsza się („dziurawy 
rurociąg”) oraz że kobiet jest więcej w zawodach gorzej opłacanych („lepka 
podłoga”). Należy także podkreślić, że jedynymi szkołami wyższymi, w któ-
rych kobiety stanowią większość wśród ogółu pracowników naukowych, są 
uczelnie pedagogiczne i medyczne.

Polska może się poszczycić wysokim, w porównaniu z wieloma państwa-
mi zachodnimi, odsetkiem kobiet w sferze akademickiej, ale wynika to mię-
dzy innymi z niedofinansowania nauki. Dowiedziono bowiem, że feminizacja 
sektora badań i rozwoju występuje w tych krajach, w których poziom nauki 
nie jest wysoki. Istnieje ryzyko, że coraz większa konkurencyjność badań 

45 A. Gromkowska-Melosik, Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet. Studium dynamik 
postępu, Kraków 2011, s. 468–469.

46 P. Bourdieu, Przemoc symboliczna, [w:] Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Ku-
cia, Kraków 2007, s. 504.
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oraz wymóg robienia szybkich i spektakularnych karier negatywnie wpłynie 
przede wszystkim na sytuację kobiet zajmujących się nauką. Podobne obawy 
wyrazić można wobec mobilności, tak mocno promowanej w zreformowa-
nej nauce i szkolnictwie wyższym47. Owe zmiany mogą przyczynić się do 
tego, że naukowcom, którzy posiadanie rodziny i dzieci uważają za znaczące 
w swoim życiu, coraz trudniej będzie odnaleźć się w akademickiej rzeczy-
wistości.

Sposobność odnoszenia sukcesów w pracy naukowej przez kobiety, które 
wybrały taką drogę zawodową, wymaga więc wprowadzenia szeregu rozwią-
zań ułatwiających godzenie ról matki i naukowca. Przede wszystkim chodzi 
tu o zróżnicowaną pomoc w korzystaniu z infrastruktury zapewniającej opie-
kę nad dziećmi, wydłużenie czasu przeznaczonego na zdobywanie kolejnych 
stopni i grantów dla młodych matek. Celem bowiem powinno być nie tyl-
ko zwiększenie liczby kobiet zatrudnionych w sektorze nauki i szkolnictwa 
wyższego, ale także stworzenie warunków osiągania wysokich standardów 
w pracy naukowej.
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Woman and its importance in science

Summary

Women make up more than half of the world population, and history has proven their great en-
thusiasm for gaining education and developing science. Their contribution is not overestimated. 
Today, we are faced with the fundamental necessity of unrestricted use of the potential of wom-
en in all disciplines. Not only to cross out centuries of dyslexia, but for the good of all, for the 
harmonious and dynamic development of society and for the sake of science itself. Represen-
tation of women in the research field is increasing, but they still have a problem of advancing 
to and reaching higher career levels. The article presents the presence and success of women in 
various fields of science. Statistics show that while half of people receiving a Ph.D. in science 
and technology these are women, they represent only one-fifth of all professors. For women it is 
hard to go through the stages of their careers, so getting to know the causes of these is difficult, 
as well as counteracting them, is an important social issue discussed later in this article.

Key words: science, women, equality, discrimination
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Tożsamość we współczesnej literaturze 
politologicznej. Wybrane problemy

Streszczenie

Pojęcie tożsamości jest przedmiotem sporów w kwestii doprecyzowania definicji. Wielu ba-
daczy reprezentuje rozmaite podejścia do tego problemu, zwracając uwagę na poszczególne 
aspekty tożsamości, takie jak tożsamość kulturowa, narodowa, indywidualna, zbiorowa. Celem 
artykułu jest scharakteryzowanie wybranych problemów i poglądów obecnych w literaturze 
polskojęzycznej, dotyczącej tożsamości. Wybrane zostały te nurty badań, które w największym 
stopniu wiążą się z naukami społecznymi, a zwłaszcza z politologią, gdyż niemożliwe byłoby 
przedstawienie tak szerokich problemów w jednym artykule.

Kolejne części niniejszej rozprawy prezentują zróżnicowane aspekty tożsamości, począw-
szy do tożsamości kulturowej. Istotną kwestią jest rozróżnienie tożsamości na indywidualną, 
związaną z jednostką, i zbiorową, związaną z grupą społeczną. Współcześnie dużego znaczenia 
nabierają związki tożsamości z procesami globalizacyjnymi oraz migracyjnymi, rzutującymi 
na przemiany tożsamości u obywateli współczesnych państw, a tym samym stwarzają nowe 
warunki dla funkcjonowania państw narodowych, w których pojawiają się grupy mniejszościo-
we, zróżnicowane pod względem etnicznym, językowym czy religijnym. Tego rodzaju zróżni-
cowanie występuje przede wszystkim na obszarach pogranicza, które z jednej strony dotyczą 
konkretnego rejonu geograficznego, a z drugiej – przyjmują charakter symboliczny, gdy prze-
nikanie kultur zachodzi w bliżej nieokreślonej przestrzeni społecznej. Ze względu na zróżni-
cowanie tożsamości pojawia się zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego obywateli państwa, 
stąd też w niektórych krajach przyjęto ustrój federalny lub regionalny, który podkreśla różnice 
kulturowe, jak również umożliwia zachowanie stabilności i bezpieczeństwa w państwie.

Słowa kluczowe: federalizm, globalizacja, grupa etniczna, migracje, mniejszość etniczna, 
mniejszość narodowa, naród, państwo narodowe, pogranicze, przemiany tożsamości, regionalizm, 
świadomość narodowa, tożsamość, tożsamość indywidualna, tożsamość kulturowa, tożsamość na-
rodowa, tożsamość zbiorowa
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Wstęp

Pojęcie tożsamości funkcjonuje w naukach społecznych od 1959 roku, kiedy 
to zostało doń wprowadzone przez Erika Eriksona1. W ciągu ponad półwie-
cza funkcjonowania tego pojęcia w naukach społecznych i humanistycznych 
nie do końca doprecyzowano jego znaczenie. Trwają spory wokół dookreśle-
nia definicji różnych szczegółowych podejść do tożsamości, np. wokół tożsa-
mości narodowej, jednostkowej, grupowej itd. Spory te najczęściej dotyczą 
tzw. rdzenia tożsamościowego oraz systemu wartości, na których opiera się 
definicja określonej tożsamości.

Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie różnych poglądów, z ja-
kimi spotykamy się w literaturze polskojęzycznej, dotyczącej tożsamości. 
Oczywistym jest, że w jednym artykule nie można w pełni ukazać tak szero-
kiej problematyki, stąd też zostało przyjęte założenie, iż należałoby zwrócić 
uwagę tylko na te nurty badań tożsamości, które w znacznym stopniu wiążą 
się z naukami społecznymi, a szczególnie z politologią.

W naukach społecznych istotnym obszarem badań dotyczącym tożsamości 
jest zarówno podejście socjologiczne, psychologii społecznej, politologiczne, 
jak i historiozoficzne. Przy stosowaniu interdyscyplinarnych metod badawczych 
w tym przypadku ważną rolę spełnia system wartości, który przyjmuje tak jed-
nostka, jak i określona grupa społeczna, w tym grupa etniczna, naród lub/i grupa 
społeczna zamieszkująca określone terytorium. Dlatego też nie można pominąć 
problemów związanych z kulturozoficznym spojrzeniem na procesy, jakie za-
chodzą wewnątrz omawianych społeczności w określonym czasie i przestrzeni. 
Warto również przyjrzeć się związkom tożsamości z globalizacją i migracjami. 
Na wielu obszarach występuje także zjawisko zróżnicowania samoświadomości, 
zwłaszcza na pograniczach. W społeczeństwach wielokulturowych istotną funk-
cję w procesie wzajemnego współżycia, tolerancji i bezpieczeństwa wewnętrzne-
go spełniają uwarunkowania prawne. System ustrojowy i wynikające z niego akty 
prawne rzutują na relacje pomiędzy zróżnicowanymi etnicznie i kulturowo grupa-
mi społecznymi. Procesy wzajemnego przenikania kultur, akulturacji, asymilacji 
w znacznym stopniu determinowane są uwarunkowaniami społecznymi, ekono-
micznymi i politycznymi. Otoczenie, w jakim funkcjonuje jednostka, jest istot-
nym czynnikiem kształtującym jej postawy, które w znacznym stopniu wpływają 
na dynamikę zmian tożsamości jednostkowej. Natomiast o tożsamości zbioro-
wej decyduje suma postaw świadomości indywidualnej. Tożsamość postrzegana 
w różnych aspektach z politologicznego punktu widzenia spełnia funkcję identyfi-
katora postaw jednostki i grupy społecznej w przestrzeni politycznej i kulturowej.

1 J. Mizgalski, Tożsamość polityczna. Studium zjawiska, Toruń 2008, s. 9.
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1. Pojęcie tożsamości. Tożsamość kulturowa

Słownik języka polskiego PWN definiuje tożsamość w następujący sposób, 
wyszczególniając kilka wyjaśnień tego pojęcia:
— „identyczność”,
— „w odniesieniu do pojedynczego człowieka: świadomość siebie”,
— „fakty, cechy, dane personalne, pozwalające zidentyfikować jakąś osobę”,
— „w odniesieniu do społeczności: świadomość wspólnych cech i poczucie 

jedności”2.
Dla potrzeb artykułu najistotniejsza będzie definicja czwarta, odnosząca 

się do społeczności. Wiąże się ona bowiem z tożsamością narodową – naród 
stanowi społeczność.

Według Floriana Znanieckiego, tożsamość to rzeczywistość, jaka istnieje 
w świadomości ludzi, którzy w niej uczestniczą i ją tworzą3. Jerzy Nikitoro-
wicz zwraca uwagę na pojęcie tożsamości kulturowej, która według niego sta-
nowi wynik zachowania dziedzictwa przodków, a tym samym kultywowania 
podstawowych wartości. Określa on tożsamość jako spotkanie teraźniejszości 
z przeszłością i antycypowaną przyszłością. Tożsamość jest więc związana 
z poznawaniem i rozumieniem samego siebie. Daje to szansę na rozumie-
nie innych oraz na integrację międzykulturową4. Wskazuje m.in. na konty-
nuację pewnych cech, na fakt pozostawania tym samym, tożsamym z sobą 
z przeszłości, ze swoimi przeszłymi wartościami czy działaniami. Pewne dane 
o członkach społeczeństwa są zawarte w dokumentach, takich jak paszport, 
dowód osobisty, które stwierdzają tożsamość tych jednostek i opierają się 
na kontynuacji w czasie pewnych cech5. Z kolei Krzysztof Kwaśniewski 
zwraca uwagę na pojęcie tożsamości kulturowej. Jego zdaniem polega ona 
na dążeniu do zachowania istnienia i gatunku, a więc ma związek z zaspoko-
jeniem potrzeb pożywienia, schronienia i prokreacji. W tym ujęciu istotne są 
obiektywne podstawy tożsamości kulturowej – egzystencjalne, geograficzne, 
ekologiczne i historyczne6.

Tożsamość ma charakter zmienny, dynamiczny i wielowymiarowy, co jest 
wywołane epizodyczną naturą świata współczesnego. Émile Durkheim wyróż-
nia „dwie istoty” w ramach jednej osoby. Pierwszą z nich jest istota wewnętrz-
na o charakterze indywidualnym. Obejmuje to, co zostało odziedziczone, czyli 

2 Źródło: http://sjp.pwn.pl/szukaj/to%C5%BCsamo%C5%9B%C4%87 [dostęp: 14.12.2013].
3 F. Znaniecki, Nauki o kulturze, Warszawa 1971, s. 228.
4 J. Nikitorowicz, Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Białystok 1995, s. 67–68.
5 Ibidem, s. 68.
6 K. Kwaśniewski, Zderzenie kultur. Tożsamość a aspekty konfliktów i tolerancji, War-

szawa 1982, s. 76.
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wspomnienia, cechy charakteru, temperamentu. Jest to element niezmienny, 
trwały. Druga istota to system idei, postaw i zwyczajów, na podstawie których 
jednostka określa swoją przynależność do grupy lub grup. Są to zatem wierze-
nia religijne, poglądy moralne, tradycje narodowe itp. Elementy składające się 
na drugą istotę mogą ulec zmianie pod wpływem zróżnicowanych czynników 
zewnętrznych7.

Bronisław Misztal pojmuje tożsamość jako rodzaj nagromadzonych 
umiejętności rozpoznawania swojej odrębności lub podobieństwa z uwzględ-
nieniem zdobytych kwalifikacji poznawczych, emocjonalnych, moralnych 
i politycznych, pozwalających na określenie swojego miejsca w świecie8. 
Na tożsamość składają się zatem dwa główne elementy – zespół kwalifikacji, 
wiedzy i dyspozycji moralnych oraz zespół zdolności analitycznych. B. Misz-
tal określa tożsamość jako nagromadzony kapitał poznawczy, moralny i po-
lityczny, a gospodarowanie tym kapitałem sprowadzone zostaje do czterech 
możliwości zaprezentowanych w poniższej tabeli9.

Tabela 1. Tożsamości ekstremalne i hybrydalne

Zespół kwalifikacji, wiedzy
i dyspozycji moralnych

obszerny skąpy

Zespół
zdolności
analitycznych

efektywny
tożsamość

progresywna
(elastyczna)

tożsamość
sfragmentaryzowana

(niepełna)

nieefektywny
tożsamość
opóźniona

(skonfundowana)

tożsamość
konserwatywna

(sztywna)

Źródło: B. Misztal, Tożsamość jako pojęcie i zjawisko społeczne w zderzeniu z procesami globaliza-
cji, [w:] Tożsamość bez granic. Współczesne wyzwania, red. E. Budakowska, Warszawa 2005, s. 25

W tabeli zostały zaprezentowane dwie pary tożsamości ekstremalnych 
i hybrydalnych. Tożsamości ekstremalne wywodzą się z kombinacji dwóch 
cech słabych lub dwóch silnych cech. Tożsamość progresywna (elastyczna) 
powstaje w wyniku istnienia obszernego zespołu kwalifikacji oraz efektyw-
nych zdolności analitycznych, natomiast tożsamość konserwatywna (sztywna) 

7 J. Nikitorowicz, Tożsamość – twórczy wysiłek ku patriotyzmowi, [w:] Patriotyzm i na-
cjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej?, red. J. Nikitorowicz, Kraków 2013, s. 31.

8 B. Misztal, Tożsamość jako pojęcie i zjawisko społeczne w zderzeniu z procesami glo-
balizacji, [w:] Tożsamość bez granic. Współczesne wyzwania, red. E. Budakowska, Warsza-
wa 2005, s. 24.

9 Ibidem, s. 25.
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stanowi rezultat słabych kwalifikacji oraz nieefektywnych zdolności analitycz-
nych10. Tożsamości hybrydalne powstają z połączenia cechy silnej i słabej. 
Tożsamość sfragmentaryzowana (niepełna) wynika z kombinacji słabych kwa-
lifikacji i efektywnych zdolności analitycznych, z kolei tożsamość opóźnio-
na (skonfundowana) powstaje z połączenia obszernego zespołu kwalifikacji 
z nieefektywnymi zdolnościami analitycznymi11.

2. Tożsamość indywidualna i zbiorowa

W literaturze przedmiotu wyróżnia się tożsamość indywidualną i zbiorową. 
Tożsamość indywidualna to inaczej tożsamość jednostki. Dotyczy ona indywi-
dualnego doświadczenia danego człowieka, jego uczuć, emocji oraz ich wpływu 
na tożsamość jednostki; jest to odpowiedź na pytanie: „jaki jestem?”12. Jan An-
drzej Kłoczkowski zwraca uwagę na filozoficzny aspekt tożsamości osobowej. 
Ma bowiem na uwadze konieczność uznania istnienia nieutracalnego „rdzenia 
bytu” osobowego, podkreślając jednocześnie podstawową rolę duszy13.

Z tożsamością indywidualną są związane pewne cechy, charakterystyczne 
dla danej jednostki, które wyróżnił Piotr Sztompka. Dotyczą one ciała i umy-
słu, a należą do nich: wygląd, uroda, kod genetyczny (który jest dziedziczony 
i unikalny), osobowość (związana z osobistymi doświadczeniami życiowy-
mi), posiadana wiedza, poglądy, przekonania, wyznawane wartości itp. Każdy 
człowiek posiada indywidualne niepowtarzalne cechy, które wyróżniają go 
spośród innych14.

Istnieją pewne cechy społeczne, czyli atrybuty, które umieszczają jednost-
kę w przestrzeni społecznej. Jest to odpowiedź na pytanie: „gdzie przynale-
żę?”. Tożsamość zbiorowa, jak wskazuje nazwa, odnosi się do zbiorowości 
społecznych, a jej zróżnicowanie jest uzależnione od grupy lub wspólnoty, do 
której przypisuje się tożsamość15. Jonathan Turner rozumie tożsamość spo-
łeczną jako sumę wszystkich identyfikacji społecznych, na podstawie których 
jednostka opisuje siebie, a więc takich, jak identyfikacja etniczna, religijna, 
historyczna czy terytorialna16.

10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 P. Ścigaj, Tożsamość narodowa. Zarys problematyki, Kraków 2012, s. 103–104.
13 J.A. Kłoczkowski, Tożsamość, tolerancja, konflikt (próba analizy pojęć), [w:] Tożsamość, 

odmienność, tolerancja a kultura pokoju, red. J. Kłoczkowsk, S. Łukasiewicz, Lublin 1998, s. 91.
14 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 181.
15 P. Ścigaj, op. cit., s. 103–104.
16 J. Nikitorowicz, Pogranicze…, Białystok 1995, s. 67.
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Tabela 2. Odmiany tożsamości w naukach społecznych

Podmioty
tożsamości

Tożsamość
Tożsamość jednostki Tożsamość zbiorowa

Typy
tożsamości

Tożsamość
osobista

Tożsamość
społeczna

Zbiorowości
realne

Typy
społeczeństw

Rodzaje
tożsamości

„Kim jestem?”” „Gdzie przyna-
leżę?”

— tożsamość 
narodowa

— tożsamość 
etniczna

— tożsamość 
kulturowa

— tożsamość 
zawodowa

— tożsamość 
religijna

— tożsamość 
klasowa

— tożsamość 
płci 

— itp.

— tożsamość 
narodowa

— tożsamość 
etniczna

— tożsamość 
kulturowa

— tożsamość 
religijna

— tożsamość 
regionalna

— tożsamość 
ruchów 
społecz-
nych

— tożsamość 
państwowa

— itp.

— tożsamość 
nowoczesna

— tożsamość 
ponowo-
czesna

— tożsamość 
europejska

— itp.

Źródło: P. Ścigaj, Tożsamość narodowa. Zarys problematyki, Kraków 2012, s. 104

Tożsamość osobista jest zjawiskiem subiektywnym. Należy podkreślić, 
że przeżywanie własnej wyjątkowości jest możliwe dzięki partycypacji we 
wspólnocie, poprzez posiadanie cech własnych, lecz podzielnych z innymi. Te 
wspólne cechy mogą być doświadczane indywidualnie i w rezultacie tworzą 
tożsamość społeczną. Owe cechy ujmowane są również w kategoriach spe-
cyfiki grupowej, gdzie osoby są ich nosicielami, ale one same funkcjonują 
niezależnie od nich. Powstaje w ten sposób tożsamość zbiorowości realnych. 
Niekiedy łączą się one z systemami normatywnymi, które wyjaśniają sposo-
by interpretacji świata społecznego i narzucają sposób patrzenia na zjawiska 
społeczne. Wówczas jest to tożsamość typów społeczeństw. Powyższe cztery 
typy tożsamości układają się według stopnia obiektywizacji, zaczynając od 
tego, co prywatne, a kończąc na tym, co kulturowe. Rozważania nad tożsamo-
ścią narodową mieszczą się pomiędzy tożsamością społeczną a tożsamością 
zbiorowości realnych17.

Warto przytoczyć funkcje, jakie pełni tożsamość, zarówno jednostkowa, jak 
i zbiorowa. Według Leona Dyczewskiego do najważniejszych z tych funkcji 
należy zakorzenianie jednostki w życie społeczne, ułatwianie międzyosobowej 

17 P. Ścigaj, op. cit., s. 105.
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komunikacji oraz stanowienie swoistego mechanizmu selektywności18. Zako-
rzenianie jednostki w życie społeczne polega na występowaniu tożsamości jed-
nocześnie w jednostce i w grupie. Jest to zatem połączenie tego, co prywatne, 
z tym, co społeczne. Z drugiej strony egzystencja wspólnoty, jaką jest m.in. 
naród, opiera się na działaniach i cechach jednostek, które tę wspólnotę tworzą. 
Ułatwianie międzyosobowej komunikacji dotyczy nierozerwalnego powiązania 
tożsamości z kulturą danej zbiorowości. Właśnie to powiązanie ułatwia komu-
nikację pomiędzy członkami danej wspólnoty. W przypadku swoistego mecha-
nizmu selektywności tożsamość pewne elementy aprobuje, przepuszcza do we-
wnątrz, włączając je niekiedy do własnego dziedzictwa kulturowego, natomiast 
inne są pozostawiane na zewnątrz, a nawet odrzucane19.

3. Przemiany tożsamości a globalizacja

W rozważaniach nad pojęciem tożsamości należy uwzględnić związek toż-
samości z globalizacją. Andrew Heywood definiuje globalizację jako proces, 
w wyniku którego pojawia się złożona sieć wzajemnych powiązań. Życie 
człowieka uzależnione jest w większym stopniu od wydarzeń rozgrywających 
się daleko, tym samym dystans geograficzny traci znaczenie, a granice pań-
stwowe są coraz mniej istotne. Należy jednak zwrócić uwagę, że wydarzenia 
lokalne i narodowe nie są marginalizowane, lecz wraz z wydarzeniami global-
nymi oddziałują na siebie nawzajem20.

18 L. Dyczewski, Tożsamość i patriotyzm, [w:] Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsa-
mości kulturowej?, red. J. Nikitorowicz, Kraków 2013, s. 176–177.

19 Ibidem, s. 177–178.
20 A. Heywood, Politologia, Warszawa 2006, s. 173.
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Schemat 1. Relacja jednostki względem rzeczywistości społecznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Misztal, Tożsamość jako pojęcie i zjawisko spo-
łeczne w zderzeniu z procesami globalizacji, [w:] Tożsamość bez granic. Współczesne wyzwa-
nia, red. E. Budakowska, Warszawa 2005, s. 22–23

W ostatnich latach doszło do zmiany form codziennego życia społecznego, 
w wyniku czego zmniejszyła się stabilność i przewidywalność procesów społecz-
nych21. Obecnie relacja jednostki względem rzeczywistości społecznej opiera 
się na odniesieniach w przynajmniej dwóch wymiarach czasowych. Pierwszym 
z nich jest przeszłość, gdzie w odniesieniu pokoleniowym jednostka określa swo-
je położenie względem wcześniejszych generacji oraz względem równolatków22.

Drugim wymiarem czasowym jest teraźniejszość, gdzie mamy do czynienia 
z odniesieniem poznawczym, politycznym i moralnym. Odniesienie poznaw-
cze umożliwia określenie, z jakimi zjawiskami jednostka ma styczność, oraz 
umiejscawia je na tle posiadanej wiedzy o świecie, np. jaka sfera życia nale-
ży do osób o określonych kwalifikacjach zawodowych. Odniesienie polityczne 
dotyczy zakwalifikowania decyzji wpływających na podejmowane działania 
społeczne wraz z zaszeregowaniem ich do konkretnych ugrupowań politycz-
nych, np. działania osłonowe w stosunku do klasy pracowniczej są utożsamiane 
z lewą stroną sceny politycznej, a decyzje zmniejszające opodatkowanie klasy 
posiadającej – z prawą. Działania te zdobywają poparcie różnych części spo-
łeczeństwa, a rozróżnienie tych zabiegów pozwala określić ich charakter po-
pulistyczny bądź elitystyczny. Odniesienie moralne umożliwia wyodrębnienie 

21 B. Misztal, op. cit., s. 21.
22 Ibidem, s. 22.
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celów społecznych i dyrektyw społecznego działania, a w dalszej perspektywie 
przypisanie ich do konkretnych wartości lub decyzji w obrębie tego, co jest 
dobre i pożądane, oraz tego, co złe i niechciane23.

Tego rodzaju odniesienia wynikają z powtarzalności i czytelności wzorów 
życia społecznego. Dają one możliwość przynależności do określonych grup 
klasowych, kulturowych, etnicznych i politycznych. Odniesienia te dziedzi-
czone są z pokolenia na pokolenie, mimo istnienia ruchliwości przestrzennej24.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na pojęcie kapitału społecznego, 
który stanowi rodzaj zasobu, wyprowadzanego z samego społeczeństwa. Jest 
on pojmowany jako społeczna cecha, która umożliwia wspólne podejmo-
wanie działań przez ludzi jako obywateli. Oczywiście w różnych państwach 
mamy do czynienia z różnymi społeczeństwami, przez co zdolności do two-
rzenia kapitału społecznego są zróżnicowane oraz związane z fragmentacją 
lub konsolidacją tożsamości25.

Schemat 2. Dynamika zmian tożsamościowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Misztal, Tożsamość jako pojęcie i zjawisko spo-
łeczne w zderzeniu z procesami globalizacji, [w:] Tożsamość bez granic. Współczesne wyzwa-
nia, red. E. Budakowska, Warszawa 2005, s. 29

23 Ibidem, s. 22–23.
24 Ibidem, s. 23.
25 Ibidem, s. 27–29.
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We współczesnych warunkach społeczno-politycznych zmiany tożsamościo-
we są nieuniknione, aczkolwiek ich dynamika jest zróżnicowana i uzależniona od 
różnorakich czynników. Mogą one przybrać formę konsolidacji lub fragmentacji 
tożsamości. Wynika to ze strukturalnych uwarunkowań do tworzenia i konwersji 
kapitału społecznego. Prócz tego wpływ na dynamikę zmian tożsamościowych 
wywierają procesy związane ze zmiennością przepływów kulturowych, ludno-
ściowych czy technologicznych pomiędzy państwami lub regionami. Idealnym 
przykładem takiego procesu jest globalizacja. Proces ten osłabia centralizacyjną 
funkcję państwa i narodu, poddaje kultury działaniom odśrodkowym, zmniejsza 
instrumentalną zdolność koordynacyjną państwa narodowego, a wreszcie – ogra-
nicza suwerenność tego państwa26.

Warto także zwrócić uwagę, że społeczeństwa tych państw, które zostały 
intensywniej włączone w proces globalizacji (np. Stany Zjednoczone, Kana-
da, Niemcy), wykazują niższy poziom subiektywnego zadowolenia czy de-
klarowanego szczęścia, aniżeli w krajach pozostających nieco na uboczu tych 
procesów (np. Nikaragua, Kostaryka, Kuba). Tym samym poziom zadowole-
nia oraz spójności tożsamości jest często tym niższy, im bardziej zwiększa się 
dochód narodowy i poziom życia27. Tę zależność obrazuje poniższy schemat.

Schemat 3. Poziom subiektywnego zadowolenia a intensywność globalizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Misztal, Tożsamość jako pojęcie i zjawisko spo-
łeczne w zderzeniu z procesami globalizacji, [w:] Tożsamość bez granic. Współczesne wyzwa-
nia, red. E. Budakowska, Warszawa 2005, s. 29–30

26 Ibidem, s. 29.
27 Ibidem, s. 29–30.
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4. Przemiany tożsamości a migracje. 
Pojęcie tożsamości narodowej

Migracje, które współcześnie mają charakter globalny, wpływają na zmiany 
tożsamości indywidualnej. Zmiana miejsca zamieszkania powoduje prze-
rwanie ciągłości tożsamości. W warunkach imigracji pewne wartości ulegają 
przeobrażeniom, jednak na kierunek tych zmian wpływa wiele czynników. 
Tożsamość sytuowana jest zatem pomiędzy koniecznością a wyborem, stając 
się odpowiedzią na istniejące warunki w nowym miejscu zamieszkania28.

Tym samym pojawia się paradygmat transnarodowości. Zakłada on swo-
bodę przepływów i przekraczania granic ekonomicznych i kulturowych. Po-
zwala więc na prowadzenie wielomodelowego stylu życia, opartego na sieci 
ponadgranicznych powiązań. Paradygmat transnarodowości lokuje migrantów 
raczej w płaszczyźnie tożsamości hybrydalnych, które się na siebie nakładają, 
aniżeli w dualistycznej relacji: państwo przyjmujące – środowisko imigrantów. 
Na kształt procesów identyfikacyjnych migranta wpływają różnego rodzaju 
czynniki warunkowane przede wszystkim niskim poziomem tolerancji ludności 
rodzimej wobec przybyłych, np. wzrost fizycznej obecności obcokrajowców29.

Schemat 4. Imigrant jako aktor współkreujący rzeczywistość społeczną

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Budakowska, Współczesne migracje a nowe 
wyzwania wobec identyfikacji narodowo-kulturowej, [w:] Tożsamość bez granic. Współczesne 
wyzwania, red. E. Budakowska, Warszawa 2005, s. 60–61

28 E. Budakowska, Współczesne migracje a nowe wyzwania wobec identyfikacji narodo-
wo-kulturowej, [w:] Tożsamość bez granic. Współczesne wyzwania, op. cit., s. 49.

29 Ibidem, s. 51–52.
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Imigrant staje się społecznym aktorem, współkreującym rzeczywistość 
społeczną. Z jednej strony pragnie odegrać aktywną rolę w globalnych i lo-
kalnych zmianach kulturowych. W ten sposób może przyczynić się do zmiany 
kultury społeczeństwa przyjmującego w różnych aspektach tej kultury – sym-
bolicznym, społecznym, bytowym. Z drugiej – dąży do zaspokojenia swoich 
aspiracji zawodowych, zwiększenia własnej produktywności i swojego wpły-
wu na przebieg wydarzeń30.

Schemat 5. Imigrant a wybory tożsamościowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Budakowska, Współczesne migracje a nowe 
wyzwania wobec identyfikacji narodowo-kulturowej, [w:] Tożsamość bez granic. Współczesne 
wyzwania, red. E. Budakowska, Warszawa 2005, s. 62

We współczesnym świecie imigrant dokonuje wyborów tożsamościowych, 
które z jednej strony są oparte na szerokim kontekście odniesień kulturalnych. 
W tym ujęciu szczególnego znaczenia nabiera idea obywatelska i kontakt mię-
dzykulturowy. Z drugiej zaś – imigrant jest stale narażony zarówno na unifi-
kację, jak i zróżnicowanie porządku światowego. Stąd też jest zmuszony zde-
finiować siebie na nowo poprzez odpowiedź na dwa pytania: „Kim jestem?”, 
„Kim chciałbym być?”. Dlatego też na wybory tożsamościowe istotny wpływ 

30 Ibidem, s. 60–61.
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wywiera postrzeganie samego siebie31. W położeniu imigracyjnym znalazł się 
przed laty Zygmunt Bauman, którego słowa warto w tym miejscu przytoczyć:

Przez jakiś czas byłem tu jednak imigrantem, przybyszem, uchodźcą 
z innego kraju, kimś obcym. Z czasem naturalizowałem się, ale czy przy-
bysz może kiedykolwiek stać się kimś więcej? Nie zamierzałem wcale zostać 
Anglikiem i żaden z moich studentów ani kolegów wykładowców nigdy nie 
wątpił, że jestem obcokrajowcem, a dokładnie Polakiem. Dzięki dżentelmeń-
skiej umowie stosunki między nami układały się poprawnie, więcej, można 
by rzec, iż godnie i gładko, w atmosferze prawdziwej przyjaźni32.

Słowa te są niczym innym, jak odpowiedzią na postawione wyżej pyta-
nia: „Kim jestem?”, „Kim chciałbym być?”. Sam prof. Bauman stwierdza, 
że z czasem uległ naturalizacji, niemniej nie zamierzał zostawać Anglikiem. 
Polskość wciąż była obecna w jego tożsamości, ale też tak był postrzegany 
przez środowisko, w którym żył i pracował.

Elżbieta Budakowska zwraca uwagę na fakt, że niegdyś tożsamość trak-
towano jako stałą, jedyną i rozumiano w kategoriach tożsamości narodowej. 
Utrzymanie takiej tożsamości możliwe było w warunkach ograniczonej prze-
strzeni społecznej33. Współcześnie natomiast mamy do czynienia z warunka-
mi mobilności społecznej. Interakcje pojawiają się więc na wielu poziomach, 
a różnice nie stwarzają barier, lecz oznaczają złożoność. Zmniejsza się tym 
samym możliwość głębokiego zakorzenienia tożsamości i wymagane jest ist-
nienie elastycznych tożsamości jednostkowych, które mogą być dostosowy-
wane w zależności od sytuacji, i które przyjmują charakter zmienny. Okolicz-
ności sprzyjają zatem tworzeniu się ponadnarodowych tożsamości34.

Należy w tym miejscu odnieść się do pojęcia tożsamości narodowej. 
Tożsamość ta koncentruje się wokół pewnych wartości, do których należą: 
świadomość państwowa, dynastyczna, religijna czy militarna. Nie są to je-
dyne wyznaczniki tożsamości narodowej. W jej kształtowaniu mają udział 
wszystkie dziedziny kultury, stosownie do okoliczności. Oznacza to, że jedna 
z tych dziedzin konsoliduje inne35. W średniowiecznej Europie dla narodów 
najważniejsza była religia i dynastia panująca w danym kraju, natomiast dla 
nowoczesnego narodu najistotniejszym czynnikiem jest państwo jako wspól-
nota ekonomiczno-polityczna36.

31 Ibidem, s. 62.
32 Z. Bauman, Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, Gdańsk 2007, s. 12.
33 E. Budakowska, op. cit., s. 63.
34 Ibidem.
35 J. Mizgalski, Tożsamość narodowa czy tożsamości narodowe w dobie globalizacji, [w:] 

Chorzowskie studia polityczne, red. S. Wróbel, Chorzów 2009, s. 9.
36 Ibidem, s. 9–10.
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Dynamiczny charakter tożsamości narodowej determinują procesy histo-
ryczne oraz stosunek rozwoju cywilizacyjnego własnego narodu do rozwoju 
globalnego; uwarunkowania polityczne, ekonomiczne i społeczne, w jakich 
naród się kształtował i w jakich on funkcjonuje; procesy modernizacyjne za-
chodzące w obrębie tożsamości37. Z tożsamością narodową związane jest 
pojęcie „świadomości narodowej”. Z jednej strony pojęcie to jest rozumia-
ne jako cecha jednostek, będąca wyrazem więzi subiektywnej, drugiej – jest 
atrybutem grupy poprzez rozwój i funkcjonowanie ideologii narodowych oraz 
historyczne trwanie narodu38.

Schemat 6. Kształtowanie się tożsamości narodowej – kontekst historiozoficzny

Źródło: opracowanie własne

Na kształtowanie się tożsamości narodowej w kontekście historiozo-
ficznym wpływają: przynależność państwowa i dzieje narodu. Przynależ-
ność państwowa danego narodu mogła zmieniać się wielokrotnie w historii 
(np. Polacy po rozbiorach znajdowali się w trzech różnych państwach, by 
po I wojnie światowej odzyskać własne państwo), mogła też być niezmienna 
(np. Francuzi od wieków żyją we własnym państwie). Z kolei w dziejach każ-
dego narodu można wyodrębnić pewne okresy chronologiczne, np. moment 
ukształtowania się pierwszych ugrupowań politycznych. Istotne są także pro-
cesy narodowotwórcze.

37 Idem, Tożsamość narodowa a integracja europejska, [w:] Studia politologiczne. Wyja-
śnianie polityki, red. J. Błuszkowski, J. Zaleśny, Warszawa 2010, s. 192.

38 P. Ścigaj, op. cit., s. 175.
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Schemat 7. Kształtowanie się tożsamości narodowej – kontekst kulturozoficzny

Źródło: opracowanie własne

W kontekście kulturozoficznym wpływ na kształtowanie się tożsamości 
narodowej mają takie czynniki, jak tradycja, religia, przenikanie kultur czy 
język, łączące grupę ludzi. Właśnie te elementy sprawiają, że w danej społecz-
ności istnieje poczucie wspólnoty. Ponieważ dany naród przejmuje od innych 
część dorobku, a także sam wnosi pewien wkład do kultury i cywilizacji in-
nych wspólnot, następuje przenikanie kultur. Przenikanie kultur, kultura po-
wszechna (odnosząca się do całego narodu), kultura dnia codziennego (czyli 
osobista) oraz zachowania ludzkie w różnych dziedzinach życia wyznaczają 
miejsce jednego narodu wśród innych.
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Schemat 8. Kształtowanie się tożsamości narodowej – kontekst uwarunkowań politycznych 
w określonym czasie i przestrzeni

Źródło: opracowanie własne

W kształtowaniu się tożsamości narodowej w kontekście uwarunkowań 
politycznych najistotniejszym elementem są obywatele państwa, a dokład-
niej, świadoma wspólnota obywateli, posiadających poczucie wspólnoty 
i dążących do jej ukonstytuowania. Mają oni także wpływ na powstawanie 
instytucji państwowych. Jest to jednak możliwe po osiągnięciu państwowo-
ści, a zarazem po ukonstytuowaniu wspólnoty. Jednak, by tę państwowość 
utrzymać, niezbędne jest istnienie instytucji państwowych.

Można to również ująć w formie czterech etapów kształtowania się tożsa-
mości narodowej. Pierwszym z nich jest właśnie zaistnienie poczucia wspól-
noty wśród obywateli. Następnie świadomi tej wspólnoty obywatele dążą do 
jej ukonstytuowania. Kolejny etap stanowi osiągnięcie państwowości, które 
umożliwia powołanie instytucji państwowych. Wreszcie konieczne staje się 
utrzymanie państwowości, co umożliwiają powołane wcześniej odpowiednie 
instytucje.
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Schemat 9. Postawy jednostki wobec tożsamości narodowej

Źródło: J. Mizgalski, Tożsamość narodowa czy tożsamości narodowe w dobie globalizacji, [w:] 
Chorzowskie studia polityczne, red. S.Wróbel, Chorzów 2009, s. 20

Jednostki mogą przyjmować różne postawy wobec tożsamości narodo-
wej. Są one związane z poczuciem narodowym i miejscem jednostki wśród 
innych narodów. Istotnego znaczenia nabierają elementy odziedziczone po 
przodkach, stanowiące tożsamość kulturową. Wpływ na te postawy ma także 
miejsce zamieszkania jednostki (również w kontekście migracji) oraz iden-
tyfikowanie się z konkretnym narodem. Współczesne procesy migracyjne 
mają najczęściej charakter ekonomiczny (poszukiwanie lepszych warunków 
do życia) lub polityczny (uchodźstwo). Efektem tych ruchów jest zetknię-
cie się z innymi, „obcymi” jednostkami o odmiennej tożsamości. Zjawisko 
to w odniesieniu do tożsamości zostało opisane powyżej, niemniej należy je 
uwzględnić w kontekście postaw jednostek wobec tożsamości39.

Jerzy Mizgalski zauważa, że jednostka w położeniu migracyjnym może trwać 
we własnej kulturze i traktować nowe środowisko w charakterze tymczasowego, 

39 J. Mizgalski, Tożsamość narodowa czy tożsamości narodowe…, s. 22.
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by osiągnąć określony cel, a zatem nie wiąże swojej dalszej przyszłości z tym 
miejscem zamieszkania. Jednostka może się jednak zaktywizować w sytuacji 
zagrożenia własnych interesów, co jest związane z brakiem tolerancji, dyskry-
minacją w nowym społeczeństwie czy niesprzyjającymi różnorodności kulturo-
wej uwarunkowaniami prawnymi40. Możliwe jest, że jednostka zdecyduje się na 
wydłużenie swojego pobytu, a nawet pozostanie na stałe w nowym miejscu za-
mieszkania. Powoduje to więc zmianę postaw wobec władz państwowych i spo-
łeczeństwa. Pojawia się lojalność w stosunku do tych podmiotów, aczkolwiek 
nie oznacza to porzucenia własnej tożsamości. Jednak w skrajnych przypadkach 
migranci mogą trwać w postawach izolacyjnych, co prowadzi do powstawania 
enklaw, a nawet gett kulturowych41.

Współczesne procesy integracyjne, konflikty etniczne, religijne oraz narasta-
jące wraz z kryzysem ekonomicznym ruchy społeczne, polityczne o charakterze 
nacjonalistycznym i separatystycznym, stwarzają nowe wyzwania dla tradycyj-
nego modelu państwa narodowego. Napływ imigrantów i spadek liczby ludności 
tytularnej danego państwa powoduje istotne zmiany strukturalne w państwie, jak 
również wpływa na zmiany tożsamości jego obywateli42. Władysław Misiak wy-
szczególnił pewne cechy, którymi charakteryzują się państwa narodowe:
— koncentracja zadań wokół optymalnego realizowania interesów narodowych,
— więzi i identyfikacja mieszkańców z państwem, które są czynnikiem kon-

stytuującym państwo narodowe,
— wzrastająca rola społeczeństwa obywatelskiego43.

Należy zauważyć, że coraz bardziej wzrasta rola powiązań międzynarodo-
wych oraz organizacji i korporacji ponadnarodowych, a tym samym zmniejsza 
się znaczenie niektórych funkcji państw narodowych. Dla wielkich korporacji 
ponadnarodowych istotne jest, by kraj zapewniał swobodę i bezpieczeństwo 
w sferze biznesu. Jeżeli ograniczenia dla korporacji są w danym państwie 
zbyt duże, przenoszą się one do innych miejsc. Następuje ograniczenie poli-
tycznych funkcji państw narodowych oraz funkcji regulacyjnych w dziedzinie 
prawa. Ponieważ niektóre kraje stają się członkami różnego rodzaju organi-
zacji międzynarodowych (np. Unia Europejska), muszą dostosowywać swoje 
prawo do norm tych wspólnot, które są nadrzędne wobec prawa krajowego. 
Tak więc suwerenność państw narodowych, określana jako władza niezależna 
w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych, jest w ten sposób ograniczana44.

40 Ibidem, s. 22–23.
41 Ibidem, s. 23.
42 W. Misiak, Tożsamość a przyszłość państw narodowych, [w:] Tożsamość bez granic. 

Współczesne wyzwania, red. E. Budakowska, Warszawa 2005, s. 74.
43 Ibidem, s. 76.
44 Ibidem, s. 76–77.
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Mówiąc o państwie narodowym, należy zwrócić uwagę na fakt, że więzi 
nrodowe nie zawsze pokrywają się z granicami istniejących państw45, a gra-
nice polityczne – z granicami etnicznymi czy kulturowymi. Wskutek takiej 
sytuacji mamy do czynienia z mniejszościami narodowymi i etnicznymi. 
Samo pojęcie mniejszości dotyczy pewnej zbiorowości społecznej, którą wy-
różniają takie cechy, jak pochodzenie etniczne, język, religia, obyczaje czy 
poczucie własnej odrębności46.

Jerzy Nikitorowicz stwierdza, że naród to taka grupa etniczna, która za-
zwyczaj posiada własne państwo, natomiast mniejszości narodowe powstały 
wskutek niemożności ustalenia jednakowych granic etnicznych i politycz-
nych pomiędzy państwami i narodami. Mniejszości narodowe mają świado-
mość swojej przynależności do narodu, z którego pochodzą, ale jednocześnie 
identyfikują się ze społecznością państwa, w którym mieszkają i którego są 
obywatelami. Co istotne, nie zawsze zabiegają o przyłączenie do swojego 
rdzennego narodu47.

Henryk Chałupczak i Tomasz Browarek określają mniejszość narodową 
jako grupę obywateli danego państwa, która pozostaje w mniejszości w sto-
sunku do pozostałej ludności tego państwa i nie zajmuje pozycji dominującej, 
wyróżnia się cechami etnicznymi, językowymi lub religijnymi, dąży do za-
chowania swojej odrębności oraz posiada aspiracje ujmowane w kategoriach 
państwa48.

Mniejszość etniczna to również wspólnota obywateli danego państwa, 
powstała w wyniku procesu historycznego. Posiada ona poczucie swojej 
odrębności oraz trwałe formy integracji oparte na wspólnym pochodzeniu, 
języku czy religii, aczkolwiek nie wykazuje aspiracji ujmowanych w kate-
goriach państwa. Pojęcia mniejszości narodowej i etnicznej często używane 
są zamiennie. Istnieje jednak różnica między nimi, odnosząca się do państwa 
macierzystego, którego mniejszości etniczne nie posiadają49.

5. Zróżnicowanie tożsamości na obszarach pogranicza

Niezwykle istotnym problemem jest zróżnicowanie tożsamości na pograni-
czach. Pogranicze to miejsce styku dwóch większych całości, które mogą 

45 Ibidem, s. 76.
46 J. Nikitorowicz, Grupy etniczne w wielokulturowym świecie, Sopot 2010, s. 261.
47 Ibidem, s. 263.
48 H. Chałupczak, T. Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce 1918–1995, Lublin 1998, s. 14.
49 Ibidem, s. 15.
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być nazywane centrami, państwami, narodami, cywilizacjami50. W tych 
miejscach dochodzi zatem do konfrontacji różnych tożsamości, gdyż centra 
oddziałują na siebie nawzajem. Należy jednak zwrócić uwagę na odmienny 
charakter historycznych oraz współczesnych obszarów pogranicza.

Schemat 10. Historyczne pogranicza – kształtowanie

Źródło: opracowanie własne na podstawie: G. Babiński, Tożsamość na pograniczach, [w:] Toż-
samość bez granic. Współczesne wyzwania, red. E. Budakowska, Warszawa 2005, s. 100–101

Historyczne pogranicza kształtowały się na styku oddziaływania różnych 
centrów, znajdujących się pod dominacją polityczną, prawną, ekonomicz-
ną, kulturową czy religijną. Ekspansywność centrum była ograniczona lub 
w pewnym momencie napotykało ono granice innego centrum. Na styku tych 
dwóch centrów powstawały pogranicza symetryczne i niesymetryczne. Po-
granicza symetryczne mogły mieć charakter stykowy lub przejściowy (w sy-
tuacji występowania szerokich kontaktów kulturowych i społecznych). Pogra-
nicza niesymetryczne powstawały w sytuacji dominacji jednego z centrów51.

Współczesne pogranicza są miejscem przenikania kultur, a nie domina-
cji, konfrontacji i rywalizacji centrów, stąd też wyznaczenie obszarów po-
granicza, jak i różnic kulturowych, występujących na nich, jest znacznie 
trudniejsze. Ponieważ granice są bardziej przenikalne, stają się niemal wy-
łącznie administracyjne, a idealnym przykładem takiego zjawiska jest Unia 

50 G. Babiński, Tożsamość na pograniczach, [w:] Tożsamość bez granic. Współczesne 
wyzwania, op. cit., s. 100.

51 Ibidem, s. 100–101.
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Europejska. Wiele współczesnych granic wytyczono w miejscach, gdzie do 
niedawna w ogóle ich nie było, jak np. zachodnia granica Polski wyznaczona 
w 1945 roku. W takich regionach tworzą się nowe obszary pogranicza. Należy 
zaznaczyć, że przy braku tendencji ekspansjonistycznych, z uwzględnieniem 
wyłącznie administracyjnego charakteru granic, pogranicza te są symetryczne 
z szerokimi kontaktami społecznymi52.

Historyczne pogranicza dotyczą konkretnego obszaru geograficznego, 
mimo że nie zawsze te granice były jednoznacznie określone. W przypadku 
współczesnych obszarów pogranicza również stosuje się kryterium geograficz-
ne, jednak taki region stanowi potencjalne miejsce kontaktów międzykulturo-
wych. Występuje także inna tendencja określania obszarów pogranicza i ma 
ona charakter symboliczny. W takiej sytuacji kontakt kulturowy i przenikanie 
kultur zachodzi w bliżej nieokreślonej przestrzeni. Może więc to być każde 
miejsce, gdzie pojawiają się trwalsze kontakty społeczne. Pogranicze pojmo-
wane w taki sposób nie musi powstać wokół granic politycznych. Kształtuje 
się wszędzie, gdzie w społeczeństwie występują grupy imigrantów, a więc 
na styku między różnymi grupami etnicznymi53. Poniższa tabela prezentuje 
cechy starych i nowych obszarów pogranicza w ujęciu porównawczym.

Tabela 3. Cechy obszarów pogranicza

POGRANICZA STARE POGRANICZA NOWE
Terytorialne W niewielkim stopniu terytorialne
Historyczne Ahistoryczne
W znacznym zakresie charakteryzują się 
przenikaniem kultur i dużym podobień-
stwem mieszkających tam zbiorowości

Często o bardzo dużym zróżnicowaniu kul-
turowym i dystansach cywilizacyjnych

Częściej przejściowe niż stykowe Stykowe w znaczeniu terytorialnym i kultu-
rowym

Bez ostrych podziałów między zbiorowo-
ściami

O wyraźnych granicach grupowych, często 
mających postać tylko symboliczno-tożsa-
mościową

Nieostry charakter różnic społecznych i eko-
nomicznych

O różnorodnym charakterze różnic społecz-
nych i ekonomicznych

Położone między „całościami społecznymi”
Położone między wyselekcjonowanymi na 
skutek procesów migracyjnych zbiorowo-
ściami społecznymi

Źródło: G. Babiński, Tożsamość na pograniczach, [w:] Tożsamość bez granic. Współczesne 
wyzwania, red. E. Budakowska, Warszawa 2005, s. 103–104

52 Ibidem, s. 101–102.
53 Ibidem, s. 102–103.



202 Mateusz MATUSZCZYK 

6. Próby rozwiązania problemu zróżnicowania tożsamości

W wielonarodowym i wielokulturowym państwie istnieje zróżnicowanie 
tożsamości wśród obywateli. System ustrojowy i wynikający z niego system 
prawny regulują życie społeczne, w tym także bezpieczeństwo wewnętrz-
ne obywateli tego państwa. Utrzymanie stabilności społecznej i politycznej 
w znacznym stopniu zależy od:
— jasnego, czytelnego i sprawiedliwego wobec wszystkich obywateli prawa,
— sprawnie funkcjonującego aparatu władzy,
— tolerancji w życiu publicznym i nieantagonistycznych relacji pomiędzy 

grupami etnicznymi i religijnymi,
— praktycznej realizacji polityki zrównoważonych szans dla wszystkich 

grup etnicznych i religijnych zamieszkujących dane państwo.
W państwach, w których tożsamość obywateli jest zróżnicowana, funk-

cjonuje ustrój federalny lub regionalny, w znacznym stopniu podkreślający 
ukształtowane historycznie różnice kulturowe i regionalne.

Państwa federalne są inaczej określane jako związkowe. Powstały one 
często w wyniku zjednoczenia różnych wspólnot politycznych, dążących do 
osiągnięcia na arenie międzynarodowej określonego celu lub zachowania au-
tonomii (małe państwa mają mniejszą szansę na obronę przed zagrożeniem 
z zewnątrz, toteż cechują się silniejszą skłonnością do wchodzenia w związki 
polityczne54). Należy także podkreślić rozmiar terytorium państwa. Najwięk-
sze państwa świata – Rosja, Stany Zjednoczone, Kanada – przyjęły ustrój fe-
deralny. Na tak rozległym obszarze istnieją znaczne różnice kulturowe i silne 
tradycje regionalne, stąd też federacja stanowi odpowiedź na zróżnicowanie 
społeczeństwa55.

Andrew Heywood wyszczególnia zalety i wady systemu federacyjnego. 
Jedną z zalet jest przyznanie regionom prawa głosu i umożliwienie repre-
zentowania ich interesów we władzach centralnych. Stąd też w federacjach 
zwykle jedna izba parlamentu jest przedstawicielem interesów ogółu obywa-
teli państwa, a druga stanowi reprezentację jego części składowych. Kolejną 
zaletą jest tworzenie mechanizmów kontroli i równowagi poprzez rozprosze-
nie władzy. Przyczynia się to do ochrony wolności jednostki. Ponadto, jed-
nym z założeń systemu federalnego jest zachowanie jedności w podzielo-
nym społeczeństwie poprzez odpowiedni mechanizm instytucjonalny. W tym 
przypadku istnieje jednak ryzyko, gdyż federalizm może zarówno rozładować 
napięcia odśrodkowe i tendencje separatystyczne, jak również je wzmocnić. 

54 A. Heywood, op. cit., s. 203–205.
55 Ibidem, s. 205.
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Dlatego też może to być zaletą federacji, a jednocześnie jej słabością. Kolejną 
wadą jest utrudnienie realizacji śmiałych programów gospodarczych czy spo-
łecznych poprzez ograniczanie władzy centralnej56.

Regionalizm natomiast stanowi tendencję rozwoju politycznego państwa 
polegającą na decentralizacji władzy państwowej na niższe szczeble. Jest to 
skutek nasilających się żądań zwiększenia samodzielności politycznej i gospo-
darczej określonych terytoriów, które charakteryzują się kulturową i gospo-
darczą spójnością. Jest to niezwykle ważne w państwach wielonarodowych, 
gdyż pozwala rozwiązać problem nierównomiernego rozwoju gospodarczego 
wewnątrz państwa oraz konflikty na tle etnicznym. W wyniku decyzji władz 
państwowych pewne obszary mogą otrzymać określony stopień autonomii. 
Społeczności regionalne stają się wówczas wspólnotami politycznymi i uzy-
skują prawo wyboru własnych organów stanowiących i wykonawczych, na 
rzecz których rząd centralny ogranicza swoje uprawnienia57.

W ujęciu prawnym regionalizm to ruch społeczny, którego celem jest 
utworzenie nowych centrów administracyjnych oraz akceptacja lub wzmoc-
nienie istniejących ośrodków i przypisanych im obszarów społeczno-gospo-
darczych oraz kulturowych. W tym znaczeniu region jest jednostką organiza-
cji terytorialnej państwa najwyższego szczebla. Stopień jego uzależnienia od 
władz centralnych jest różny w zależności od konkretnego państwa58. Państwo 
federalne to zatem takie państwo, które składa się z wielu części składowych 
posiadających pewien stopień niezależności, powstałe w rezultacie zawartego 
przez nie przymierza. Z kolei państwo regionalne łączy cechy państwa uni-
tarnego (jednolitego) i federalnego, istnieje w nim podział zadań publicznych 
pomiędzy władzę centralną i regionalną59.

Podsumowanie

W niniejszym artykule zaprezentowane zostały zróżnicowane poglądy na po-
jęcie tożsamości. Wielu badaczy wiąże to pojęcie z innymi aspektami życia 
społecznego i politycznego, począwszy od codziennych kontaktów między 
ludźmi poprzez kwestie związane z funkcjonowaniem państw, a skończyw-
szy na migracjach i procesie globalizacji. Procesy te mają znaczny wpływ na 
postrzeganie siebie, jak też innych żyjących w tej samej miejscowości, tym 

56 Ibidem, s. 207–208.
57 Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 2002, s. 378–379.
58 M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce. 

Terminologia, Warszawa–Łódź 2002, s. 150–151.
59 Ibidem, s. 151–152.
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samym regionie czy państwie. Niekiedy zróżnicowanie tożsamości na danym 
terytorium może doprowadzić do poważnych konfliktów o charakterze etnicz-
nym czy religijnym. Są one przejawem odczuwania przez jednostki zarówno 
tożsamości indywidualnej, jak i zbiorowej, która determinuje poczucie przy-
należności do konkretnej społeczności.

Pomimo postępujących procesów globalizacji w dalszym ciągu istotnymi 
pozostają podstawowe czynniki wpływające na tożsamość narodową: rasa, 
kultura z silnie artykułowanymi elementami tradycji, religii i języka oraz 
uwarunkowania geopolityczne. Poszczególne jednostki nie wyzbywają się 
zatem poczucia tożsamości narodowej, a więc także poczucia przynależności 
do określonej zbiorowości. Wpływ na to mają także migracje, które zmieniają 
charakter jednolitych do niedawna narodów. W ostatnich latach znacznie nasi-
liły się ruchy migracyjne z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu do Europy. 
Przybywająca ludność należy do innego kręgu cywilizacyjnego, charaktery-
zuje się odmienną tożsamością, a więc także odmienną kulturą i religią. Sytu-
acja ta jest na tyle niestabilna, że do państw europejskich przenikają terroryści 
stwarzający zagrożenie dla rodzimych mieszkańców, czego przykładem były 
niedawne tragiczne wydarzenia w Niemczech i we Francji. Są to oczywiście 
skrajne przykłady rywalizacji między różnymi cywilizacjami, aczkolwiek 
chęć manifestacji swojej tożsamości w sferze publicznej przez ludność przy-
bywającą prowadzi do różnego rodzaju konfrontacji z rodzimymi mieszkań-
cami danego obszaru.

Osobną kwestią jest zróżnicowanie tożsamości na pograniczach, gdyż nie 
wynika ono z przemieszczania się ludności, ale ze zmian granic politycznych, 
których nie da się wyznaczyć w całkowitej zgodzie z granicami etnicznymi. 
Dlatego też na wielu obszarach funkcjonują grupy identyfikujące się z na-
rodowością państw sąsiednich. Niekiedy są one bardzo liczne, w związku 
z czym domagają się pewnych praw ułatwiających i gwarantujących im pie-
lęgnowanie własnej tożsamości, która w obliczu konfrontacji z większością 
pozostałej ludności może być zagrożona.

Wynika stąd różnorodność prezentowanych rozwiązań systemowo-ustro-
jowych i politycznych, funkcjonujących we współczesnym świecie. Rozwią-
zania te w różnym stopniu odpowiadają potrzebom danego społeczeństwa czy 
państwa i nie zawsze są wystarczająco skuteczne. Kiedy jednak pojawia się 
otwarty konflikt pomiędzy różnymi grupami, a tym samym następuje realne 
zagrożenie bezpieczeństwa w państwie, mogą zostać wprowadzone takie re-
gulacje prawne, które z jednej strony to bezpieczeństwo zapewnią, a z drugiej 
– ograniczą pewne wolności czy prawa obywateli. Jest to niezwykle istotne, 
gdyż zróżnicowanie tożsamości zawsze jest związane z bezpieczeństwem. Do-
tyczy to także relacji pomiędzy państwami, bowiem konflikty o charakterze 
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etnicznym mogą prowadzić do poważnych konfliktów zbrojnych. Jako przy-
kład może posłużyć kryzys bałkański na początku XX wieku. Był on jednym 
z czynników, które doprowadziły do wybuchu pierwszej wojny światowej. 
W regionie tym do dzisiaj trwają spory dotyczące wytyczenia granic pomiędzy 
poszczególnymi państwami. Odmiennym przykładem jest proces integracji eu-
ropejskiej. W tym przypadku postawiono na otwarcie granic oraz swobodny 
przepływ ludności, a tym samym – na zacieranie się różnic. Jednak ta kon-
cepcja w wielu środowiskach przestaje się cieszyć poparciem ze względu na 
wspomniany wyżej kryzys migracyjny i wzrost zagrożenia terrorystycznego.

Powyższe zjawiska można więc scharakteryzować jako przeciwstawne 
– globalizacja oznaczająca zacieranie różnic oraz regionalizacja dążąca do 
przyznania każdej grupie etnicznej własnego terytorium (samostanowienie 
narodów) – ale też uzupełniające się nawzajem, gdyż w ramach dużego pań-
stwa bądź organizacji (np. Unia Europejska) poszczególne regiony mogą cie-
szyć się niekiedy znacznym stopniem niezależności. Owa dychotomia pomię-
dzy globalizacją a regionalizacją stanowi zatem odpowiedź na szereg pytań 
dotyczących konfliktów, konfrontacji różnych tożsamości i współczesnych 
problemów bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.

Literatura

Opracowania

Baczwarow M., Suliborski A., Kompendium wiedzy o geografii politycznej 
i geopolityce. Terminologia, Warszawa–Łódź 2002.

Bauman Z., Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, Gdańsk 2007.
Chałupczak H., Browarek T., Mniejszości narodowe w Polsce 1918–1995, Lu-

blin 1998.
Chorzowskie studia polityczne, red. S. Wróbel, Chorzów 2009.
Heywood A., Politologia, Warszawa 2006.
Kwaśniewski K., Zderzenie kultur. Tożsamość a aspekty konfliktów i toleran-

cji, Warszawa 1982.
Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 2002.
Mizgalski J., Tożsamość polityczna. Studium zjawiska, Toruń 2008.
Nikitorowicz J., Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Biały-

stok 1995.
Nikitorowicz J., Grupy etniczne w wielokulturowym świecie, Sopot 2010.
Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej?, red. J. Nikitoro-

wicz, Kraków 2013.



206 Mateusz MATUSZCZYK 

Studia politologiczne. Wyjaśnianie polityki, red. J. Błuszkowski, J. Zaleśny, 
Warszawa 2010.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002.
Ścigaj P., Tożsamość narodowa. Zarys problematyki, Kraków 2012.
Tożsamość bez granic. Współczesne wyzwania, red. E. Budakowska, Warsza-

wa 2005.
Tożsamość, odmienność, tolerancja a kultura pokoju, red. J. Kłoczkowski, 

S. Łukasiewicz, Lublin 1998.
Znaniecki F., Nauki o kulturze, Warszawa 1971.

Źródła internetowe

Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl.

Identity in contemporary political science literature. 
Selected problems 

Summary

The identity is notion, which makes some problems with define them. A lot of scientists present 
diversified conceptions. They pay attention to particular aspects of identity, as cultural identi-
ty, national identity, individual and group identity. The purpose of this paper is description of 
chosen problems and opinions regarding identity, which are in Polish literature. This opinions 
was chosen, which are connected with social science, especially with political science, because 
presentation so broad problems is not possible in one paper.

Particular aspects of identity was characterized in succesive parts this thesis, commencing 
from cultural identity. Important question is distinction between individual identity, connected 
with a person, and group identity, connected with a social group. Currently, connections of 
identity with globalization and migrations are very relevant, because this processes have an 
effect on conversions of identities in citizens of current states and open up new conditions to 
exist of nation states. In this states appear groups, which are diversified by ethnic, language or 
religion. This diversity occur in frontiers, which on the one hand are geographical area, on the 
other hand have symbolic nature when penetration of culture coincide in indefinite social area. 
When in one state the identity is diversified, inner safety of citizens is at stake. Therefore some 
states took federal or regional system, which emphasize cultural differences and enable mainte-
nance of stability and safety in state.

Key words: conversions of identities, cultural identity, ethnic group, ethinic minority, fed-
eralism, frontier, globalization, group identity, identity, individual identity, migrations, nation, 
nation state, national consciousness, national identity, national minority, regionalism
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From utopia to dystopia – a vision of human 
nature in Renaissance political utopias 
and classical science-fiction dystopias

Summary

The reason to write this article is to set Renaissance utopias by More or Campanella against 
classical science-fiction distopias by Zamyatin, Huxley, Orwell or Lem from a perspective of 
a vision of human nature within them and the destruction that threatens it. The text has been 
inspired by a thesis by Chad Walsch who claims that there has been a surprising “psychologi-
cal shift” in human political thinking which means turning utopian thinking into dystopia one. 
The article is an attempt to trace the context of this shift and to present social and philosoph-
ical conditions which influence the fact that a notion of human nature, a vision of happiness 
and ideal society as well as a model of individual existence have become perceived in a com-
pletely different way. The phenomenon has eventually resulted in a gradual relinquishment 
of utopian way of thinking in favour of distopia texts that suggest the danger of creating such 
systems.

Keywords: utopia, dystopia, human nature, More, Campanella, Huxley, Orwell, Zamyatin, 
Nietzsche

Introduction

What inspired me to write this text was a thesis proposed by Chad Walsh 
in1962 who claimed that nowadays we have to deal with one of the most 
spectacular and vital psychological shifts experienced in entire culture. As we 
read in From utopia to Nightmare the phenomena is evident in “the shift from 
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utopian to dystopian fiction”1. With these words the author sums up a long 
process of reevaluating key social ideas that are reflected in literature, philos-
ophy and other forms of expression of human consciousness. The 20th century 
is the time of review in ideas domain, characterized firstly by a total change of 
attitude towards utopia of any type: from literary utopias by More or Campan-
ella, through Enlightenment texts by Morelly or de Malby to the 19th century 
utopian political systems that were tried out and put into practice. Popularity 
of these works has been replaced by that of dystopias, texts by authors such as 
Zamyatin, Huxley or Orwell. However, one should bear in mind, the changes 
noticeable within literature are just expression of an enormous shift in human 
self-understanding.

The purpose of the present article is to trace a certain aspect of this pro-
cess. Referring to an analysis and a comparison of classical utopian texts and 
of those classified as dysutopian ones, I will try to show how much a vision 
of a human being changed, the vision that was reflected in literary texts char-
acteristic for their periods. Similarly to Welsh, I assume that the texts were 
not created in a void but are expression of the spirit of the times. Therefore, 
one can find parallels within them, for example those to philosophical trends 
dominating at the historical moment they were being created. I am going to 
juxtapose texts that remain very distant in time: Renaissance, classical uto-
pias by More and Campanella with the most important 20th century dystopias 
by Zamyatin, Huxley, Orwell or Lem. An attempt to present similarities and 
differences assumed by anthropological visions of these texts, which is the 
subject of the first section of the article, leads to its second part, in which I am 
going to show their philosophical source.

Nevertheless, juxtaposition of texts that come from such distant periods 
should be justified. The texts do differ as they were created in completely dif-
ferent cultural and historical contexts and the issue itself has already been an-
alyzed by thinkers such as for example F.E. Manuel, F.P. Manuel2, or K. Ku-
mar3. However, they are united by a similar structure and intention. As it was 
pointed out by Ch. Walsh and R. Babaee, creating dystopia has the same origin 
as utopia4. They are: strong criticism of a dominant social system and a crave 
for a better, human-friendly world. Both, utopias and dystopias are crisis 
works that were created at a moment that is named by I. Pańkow as a historical 

1 Ch. Walsh, From Utopia to Nightmare, New York and Evanston 1962, p. 117.
2 F.E. Manuel, F.P. Manuel, Utopian Thought in the World, Oxford 1979.
3 K. Kumar, Utopia and Anty-utopia in Modern Times, Oxford 1987.
4 Ch. Walsh, op. cit., R. Babaee, Critical Review on the Idea od Dystopia, “Review of 

European Studies” 2015, vol 7, no. 11.
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fault5. Other examples of such faults include such processes as disintegration 
of medieval structures watched carefully by More or European-American crisis 
after the World War I witnessed by Huxley. Contemporary reading of utopias 
and dystopias shows what visions of human nature are likely to create crisis 
situations which are similar in structure despite being distant when it comes to 
the time they were created. Finally, the comparison between utopias and dysto-
pias is justified by the fact that they do refer to each other. Dystopias resemble 
utopias as they deliberately copy their anthropological assumptions and social 
implementations. On the other hand, they subject them to harsh criticism as 
a result of different evaluation. It is possible thanks to a procedure that reveals 
final consequences of the assumptions of utopian systems. An act of abolition 
of private property, proclaimed by Plato and approved by More or Campanella, 
in Zamyatin’s We turns each single human being into an anonymous number 
deprived even of their right to sexuality. Orwell shows that the rule of aboli-
tion of private property must be accompanied by political cynicism and terror. 
An attempt suggested by More, the one of breeding a pacifist, incapable of 
aggression human individual in Lem’s Return from the Stars becomes a cruel 
betryzacja depriving a man not only of aggression and risk-taking but also of 
an ability to experience emotions intensively. Dystopias are in relation to uto-
pias. This relation can be classified as a parodic one unless one notices deep 
seriousness and bitterness of the texts. Even though their authors sometimes 
use parodic procedures, we do indeed deal with philosophical commentaries to 
all forms of utopian ways of thinking in a literary shape.

Human nature in utopias and dystopias 
– similarities and differences

The main point that combines political systems presented in utopias and dys-
topias is a peculiar anthropological vision. Specific solutions developed by 
these systems are its consequence. A concept of human nature which is dis-
cussed here can be summarized in a form of three assumptions:
1. Human nature is imperfect, thus it requires perfecting as well as control.
2. Human nature is malleable and it is to be modified on a base of settlements 

that have been established in advance 
3. An aim of human being’s life is happiness, comprehended as a blissful 

state of pleasure and satisfaction because of finding one’s place in a public 
system.

5 I. Pańków, Filozofia utopii, Warszawa 1990, p. 42.
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The first assumption may seem controversial. Renaissance utopias are of 
an idyllic character and a society within them functions peacefully. However, 
lack of trust in reference to human nature is proved by numerous fragments 
found in works by both More and Campanella. These texts mention a neces-
sity of control, watching over and shaping a human being. It can be noticed 
especially clearly in The City of the Sun in which Campanella lists numerous 
mean tricks in which a human being is to participate if only appropriate social 
conditions appear: poverty will make them a mean, deceitful thief whereas 
great wealth a faithless, haughty ignoramus swindler6. More does not use 
such emphatic designations although he has no doubts that a human being that 
has been left by themselves will not become “a noble savage” that has their 
origins in Rousseau’s texts. On the contrary, to achieve internal nobility and 
goodness a human being is bound to undergo a variety of restrictions, educa-
tion and control. This assumption corresponds with another one which states 
that “improvement of human nature” is reasonable, hence the fact that major-
ity of space within utopian texts is devoted to questions such as education and 
a process of appropriate bringing up.

A very similar situation takes place in dystopia works – a strict control, 
surveillance and well thought out training are necessary for a man to behave 
decently. Huxley and Lem are aware of the fact that any step further means 
surgical or pharmacological intervention in a human organism in order to re-
move whatever is not needed any more. The procedure mentioned before, 
the one of periodical bringing along of utopian assumptions can be found in 
descriptions of “betryzacja”, soma activity or Bokanowski’s process. 

There is one more fact worth considering. The analyzed dystopias are of 
two kinds. In We by Zamyatin and in Nineteen Eighty-Four by Orwell the 
most important problem is a question of freedom. These novels draw our 
attention to a fact that the assumptions mentioned before inevitably associ-
ate with a totalitarian character of all utopias. On the other hand, Brave New 
World by Huxley and Return from the Stars by Lem bring up a problem of 
human happiness. Nevertheless, all these novels suggest that as a result of 
activities undertaken by systems mentioned and justified by points 2 and 3, 
something as subtle as human nature can be easily destroyed.

It is obvious for Orwell and Zamyatin that our nature can be destroyed by 
terror and inhuman limitation of our freedom in which finally our trials of im-
proving human nature are converted. The characters of both novels are even-
tually broken as a result of applying strength solutions. At the same time Or-
well and Zamyatin are brilliant exposers of that how some systems referring to 

6 T. Campanella, Państwo Słońca, Warszawa 1951, p. 81.
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assumptions which are not different from those apparently praiseworthy and 
introduced for example by More, give in to a destruction resulting from cyn-
icism of a ruling authority. The world presented in We and Nineteen Eighty-
Four is a dark one in every aspect: it is filled with surveillance, violence, 
control, poverty, restrictions in reference to sexuality. However, once we have 
a closer look, we notice it does not differ that much from systems created 
by More or Campanella, which under color of being idyllic also do display 
its totalitarian character. One of the common ideas presented in Renaissance 
utopias and texts by Zamyatin and Orwell is abolition of private property. It 
origins from an idea of creating a community of equal and similar individuals 
who are to have the same, free access to any goods. Certainly, its introduction 
is closely connected with anthropological assumptions: human nature is not 
basically good and strong so it ought to be protected from depraving influence 
of poverty or wealth; people also cannot differ from each other significantly as 
it would trigger undesirable affects and emotions.

The first important text in the western culture which suggests abolition of 
private property is certainly Plato’s The Republic. It is the one More refers to 
in Utopia sketching out a picture of agrarian society, within which everybody 
wears the same, has an identical house, does not retain fruit of their own work 
for themselves but brings it to a market at which everyone can equip oneself 
with whatever they need. Constant availability of goods does not protect an 
individual from pernicious desire to possess things and gather as many of 
them as possible for themselves only. A life scenario of all individuals is fun-
damentally similar, nearly everyone is occupied with physical work and lives 
according to the same scheme deriving pleasure from a well-ordered lifestyle. 
It is interesting that a key category that most often appears in More’s Utopia 
is “usefulness” and the lifestyle that has been imposed on inhabitants of Uto-
pia island is continuously considered from this perspective. Utopia residents 
deal with “useful” things, during both work and leisure time. In Campanella’s 
work it looks similar – key categories are words such as “service” and “com-
munity”. Even the disabled and the elderly can be given a kind of activity to 
perform and serve for general public. The “community” rule is executed more 
strictly by Campanella than by More; for the author of The City of the Sun it is 
not enough that his inhabitants would just possess the same houses and as far 
as he is concerned a frequent rotation is necessary. Campanella also loosens 
family bonds which were very important for More. In the opinion of an Italian 
philosopher community and family exclude each other and that is why he liq-
uidates any forms of the last one. However, it should be emphasized that also 
in More’s work a natural family bond is not the most fundamental element, 
which can be proved by an example that on Utopia there is an occasionally 
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applied rule of depriving families with many children of their offspring and 
transferring kids to those families that have less children.

In their works Zamyatin and Orwell draw far-reaching conclusions out of 
introducing the rule of abolition of private property. In Zamyatin’s work even 
names have been liquidated and each individual has only got a number. Also, 
in a system described by him a “Lex Sexualis” is introduced, which is a law 
giving each number a right to perceive any other number as a sexual product. 
In practice, on the one hand it means a necessity to achieve a top-down permit 
for a one hour sexual contact with a chosen number. On the other hand, there 
is no chance of a possible refusal. In his work Zamyatin shows inhumanity 
of both the law itself and its practical realization. This shocking law is in fact 
very similar to rules that regulate sexual life in Campanella’s work. In The 
City of the Sun we also deal with delegalization of free and spontaneous sexu-
al contacts. Their place is taken by strictly controlled and arranged procreation 
contacts. Women who are unable to conceive are passed to so called “common 
use”, of which one can make use after obtaining a formal permit. The strict 
control of sexual life and sexual drive sphere is a common feature of all Re-
naissance utopias and the two mentioned distopias.

Orwell is the one who soberly claims that abolition of private property 
must always result in its accumulation in hands of a sparse, cynical group that 
rules. After all, equality and community never concern all citizens. It is espe-
cially clear and pronounced in Orwell and Zamyatin’s works but the rule ap-
plies to citizens of Renaissance utopias as well. First of all, slavery is allowed 
within them (as punishment for being godless); secondly, there is a clearly 
distinguished priest status; thirdly, a political system that dominates is a strict-
ly patriarchal one and it subordinates women to men. The ideal system by 
Campanella is a real hell for women.

The question of sexual life control that accompanies the abolition of private 
property is closely connected with a wider issue of freedom liquidation which is 
certainly a main problem brought up in We and Nineteen Eighty-Four. In Renais-
sance utopias we find very strong elements of control not only in sexual sphere 
but actually in almost all domains. For example in The City of the Sun citizens’ 
participation in obligatory field works is watched over by armed patrols. In Utopia 
constant supervision forces everybody to be occupied all the time: to be engaged 
either in work or in decent, useful entertainment. One is not even allowed to leave 
their town without permission and in case the ban is broken, a culprit is punished 
with a sentence of life in captivity. It does not seem surprising if we remember 
how insignificant is the trust of the authors of these works in human nature.

A problem of destruction of human nature is becoming even more intriguing 
if we have a look at it from a point of view of these dystopias in which a political, 
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caring system offers happiness to an individual. Characters of Return from the 
Stars and Brave New World are, similarly to those of Utopia by More and City of 
the Sun by Campanella, apparently pleased. As opposed to characters of We and 
Nineteen Eighty-Four they can meet their needs effortlessly. Nevertheless, texts 
by Lem and Huxley bring about numerous questions. Happiness of characters 
of Brave New World is dubious. Do individuals that are described here and who 
satisfy their desires immediately and simultaneously addled with soma and well 
trained still remain human beings? Do safe, surrounded by luxury but devoid 
of opportunity to take a risk Lem’s characters still live authentically? Don’t we 
have to do with stories about coined by Nietzsche last people?

There are significant disparities between solutions permissible in Huxley 
and Lem’s world and those presented in Renaissance utopias. In More and 
Campanella’s works one quite frequently comes across a positively charac-
terized term “nature”. Theoretically ideal societies are to function in harmony 
with it in every respect, not trying to interfere in it. Lifestyle (in both cases 
agrarian one) and a sphere of customs are supposed to base on it. In fact, we 
deal with a quite instrumental treating of a term “nature” here juggling with 
it. In Campanella’s work eugenics or exile of neighbors of the territory that 
has been occupied by them are allowable and compatible with nature. What is 
forbidden, it is the cosmetic interference in nature, even if it is as “innocent” 
as make up or high heels (the author of The City of the Sun suggests a capital 
punishment as an appropriate one for that). There certainly will not be any 
place for “betryzacja”, soma or a wide range of life facilities which are found 
in novels by Lem or Huxley. Even so, the term of happiness is worth watching 
as it is comprehended similarly in all texts mentioned above.

 Here and there happiness is a kind of a state of bliss and pleasure, perma-
nent and not leaving a human being even for a while. It results from awareness 
of well-ordered life, fulfilled duties and taking up a specific place in society. 
Being happy – as we read in More’s work – means being useful, spending 
leisure time usefully, never being lazy, not wasting, avoiding conflicts and 
aggression (which is to be left for slaves) and deriving blissful pleasure out 
of it7. Happiness is also a negation of urges, a state of a kind of ascesis, 
spiritual purity. The fact whether we provide ourselves with this happiness 
or not, in More’s work is guarded by Syphogrant whose one and only duty 
“is to take care that no man may live idle, but that every one may follow his 
trade diligently”8. This aspect of utopia is harshly criticized by E.Cioran. 
According to him the man defined by More or Campanella is only a “slaving 

7 T. More, Utopia, ed. G.H. Logan, R.H. Adams, Cambridge 2003, p. 93.
8 Ibidem, p. 75.
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unconsciously” machine or a symbol and the blissful happiness of such a man 
is just a hellish fulfillment9. Lem and Huxley’s novels seem so ambiguous 
at the time that they suggest a kind of a shortcut: “betryzacja”, soma and 
Bokanowski’s process are trials of ousting of bad urges and providing univer-
sal blissful happiness for all individuals. It is just a step further in reference to 
Renaissance utopias – thanks to physical and pharmacological modifications 
there is no violence, aggression, a human being is no longer pulled by urges. 
Bokanowski’s process and training of small children that have been described 
in Huxley’s book provide individuals with a blissful feeling of “being useful” 
and “at an appropriate place”. Simultaneously readers feel that something is 
wrong here. It is also sensed by some characters who do not want to be happy 
“in that one and only way”. A savage from New wonderful world says: “Well, 
I’d rather be unhappy than have the sort of false, lying happiness you were 
having here”10. The character of Return from the Stars declares: “We liqui-
dated the hell of passion and then it turned out that at one go the heaven dis-
appeared, either. Everything is lukewarm now, Breg”11. Maybe the problem 
is not a range of assets to achieve happiness but “blissful happiness” itself?

These characters of Huxley and Lem’s novels who oppose the systems de-
scribed within them have no doubts – happiness is not a state they crave for most. 
The assets guaranteeing good mood and alleviating suffering are contrasted with 
full life enjoyment. The thesis refers to its full scope: imagination, risk taking, 
experiencing passions, even those which can cause pain and suffering when un-
fulfilled. Beside affirmation of life there is another key affirmation of existential 
truth – characters of dystopia want to live not only “firmly” but also authentically. 
Confrontation of “deceitful happiness” and painful authenticity is perfectly pre-
sented in a scene, in which Savage visits his dying mother. This is when without 
a moment of hesitation he takes sides with scary reality of the present. Blissful 
happiness is also something that makes an act of transgression impossible, the act 
thanks to which any more meaningful creativity is likely to take place. In Return 
from the Stars only people who have not been exposed to “betryzacja” are capable 
of taking risk to fly into space. Huxley’s Mustafa in conversation with rebelling 
Savage concedes directly that there is no possibility to create anything compara-
ble with Otello in a situation that is in reference to common happiness and social 
stability. Nowadays, he says “people are happy; they get what they want, and they 
never want what they can’t get”12.

9 E. Cioran, Historia i utopia, Warszawa 2008, p. 129.
10 A. Huxley, Brave New World, London 2007.
11 S. Lem, Powrót z gwiazd, Kraków–Wrocław 1961, p. 80
12 Op. cit., p. 162.
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It is worth drawing attention to a fact how intensely the conversation be-
tween Savage and Mustafa resembles a monologue by Great Inquisitor of 
Dostoyevsky Karamazov Brothers. Russian writer perfectly deciphered the 
essence of utopia. Great Inquisitor enslaves people thanks to proverbial loaves 
of bread: providing superficial happiness, devoid of suffering and responsi-
bility. A man – according to the subject of the monologue – does not need 
anything else and in the name of it they will sacrifice everything that is great 
and important, not paying attention to the fact they deprive themselves of 
authenticity, truth and beauty. Dostoyevsky’s entire philosophy is like an ar-
gument with such a concept of human being. His own anthropology registers 
in a specific vision of Christianity, in which apotheosis of suffering enters 
into equation. Madness is better than “loaves of bread”. “Suffering because of 
everybody” is even better, which – if we pass over a religious integument – 
means taking the responsibility on one’s shoulders, responsibility for oneself, 
others and authentic experience. Dostoyevsky, similarly to the authors of dys-
topia is devoted to life in all its dynamics and its good and cruel shadows. That 
attracted to him Friedrich Nietzsche, the greatest critic of “last human being” 
who chooses “loaves of bread” instead of transgression. In Huxley’s novel the 
equivalent of “loaves” is soma, defined by Mustafa as “Christianity without 
tears”: ”Now, you swallow two or three half gramme tablets, and there you 
are. Anybody can be virtous now. You can carry at least half your morality 
about in a bottle”13. It is also, as Dostoyevsky pointed out in his The Legend 
of the Grand Inquisitor, Christianity without God. Mustafa claims directly 
that God cannot harmonized with common happiness: “You can only be inde-
pendent of God while you’ve got youth and prosperity; independence won’t 
take you safely to the end. Well, we’ve now got touth and prosperity right up 
to the end. What follows? Evidently, that we can be independent of God”14.

Although it is the clearest in Huxley and Lem’s texts, also the authors 
of other presented here distipias associate being a full individual with an act 
of life affirmation, authenticity and transgression. That is what constitutes 
a term of “soul” which is born at one moment in the main character of We by 
Zamyatin. Similarly to examples presented above a birth of a soul accompa-
nies a rejection of happiness that is obligatory for everyone. The character of 
the novel experiences that as an act of resignation from salvation – “I saw it 
clearly: everyone was saved, but there was no salvation for me. I did not want 
salvation…”15. Imposing happiness on all members of society, the same one 

13 Op. cit., p. 162.
14 Op. cit., p. 158.
15 Y. Zamyatin, We, tr. Mirra Ginsburg, New York 1987, p. 186.
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for everybody, is perceived in religious categories, also by The Benefactor 
comparing happiness of individuals submitted to the system to the Christian 
paradise where desires, mercy or love are absent. His words are situated close 
to Grand Inquisitor’s discourse. Affirmation of life and authenticity are also 
particularly important in Orwell’s work. In his description of a political sys-
tem characteristic for dystopia he often uses words which are contradictory to 
a category of authenticity: functioning in a society and in the first place using 
newspeak is for example associated with “unthinking” or “double-thinking” 
and orthodoxness is “ignorance”. “Survival”, contrasting with a category of 
life affirmation is directly set against humanity which Orwell as well as the 
other presented here authors associate with experiencing life totally, being 
open to emotions, love and sympathy. In a political construction of his system 
the notion of happiness does not matter a lot, which is an outstanding feature. 
It is not the factor that snuffs out humanity. In fact, fear and experience of 
cruelty do. Writing about ”the last man”, the murder of culture vitality and the 
power of human spirit as the only one who can restrain processes of culture 
depravity, Orwell simultaneously, and together with Huxley, belongs to the 
authors that directly refer to Nietzsche’s categories.

From “usefulness” to transgression – philosophical contexts 
of anthropological concepts in utopias and dystopias

Szacki writes that the fact whether an utopia will turn out to be an utopia or 
a dystopia depends entirely on our own point of view. However, the com-
parison of classical utopias with dystopias from the 20th century proves how 
intensely such a point of view is connected with the spirit of the times. As-
sumptions that are accepted by utopias appear to be impossible to be adopted 
from the point of view of somebody believing in a vision of human nature in 
our culture that has been present since the 19th century. The issue is a gentle 
one. Various philosophical, theological, anthropological or even natural trends 
have been arguing about the subject of human nature. My aim is to suggest 
a few tracks which appear in literary domain corresponding with chosen philo-
sophical trends, on the one hand, those which were exposed in Renaissance in 
works by More and Campanella; on the other hand, those which decide about 
the composition of Zamyatin, Huxley, Orwell and Lem’s dystopia works in 
the 20th century.

It seems that utopian texts written in Renaissance still remain in Christian 
paradigm of broken nature. Human being, in order not to get lost and to live de-
cently and find a right way to happiness must be guided, controlled and perfected. 
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Individual freedom does not exist here as an argument. Certainly, one must 
remember about the fact that Christian philosophy assigns much more impor-
tance to freedom of an individual than it was done in Greek thought, which is 
easily seen in works by Saint Augustine. However, the category of freedom is 
recalled mainly in a context of individual salvation, not a political one. In fact, 
visions of nation created by Christian thinkers are much closer to an ancient 
paradigm than to an Enlightenment one. Both Plato and Augustine or Thomas, 
while writing about political systems always perceive a human being in a wid-
er perspective, political entirety to which they are subordinated. In this respect 
Renaissance does not make a significant contribution. For both utopians and 
political realists represented by Machiavelli, a harmony of national unit is 
more important than freedom of an individual. Moreover, in utopists’ works 
interference of a country consists in forcing everybody to share a common, 
unified, peaceful happiness. Authors of science-fiction dystopia notice a dan-
ger of such a depiction of a human being as they create in a different philo-
sophical paradigm. A shift in attitude towards human nature emerges together 
with French Enlightenment thinkers and French Revolution and as far as Ger-
many is concerned, together with Schelling, Fichte, Hegel and Nietzsche. All 
of them share a common view that autonomy and freedom of an individual 
(also political autonomy and freedom) are of a superior value, at the same time 
perceiving a human being much more optimistically than in previous periods. 
Individual freedom is something that a human being is entitled to and it is 
a core of their essence. A human being is also able to make use of it.

However, together with philosophers of life and corresponding with such 
convictions one can notice that an ethos of self-fulfillment, transgression 
and authenticity comes into view, the one which allows an individual to be 
a human being in the full sense of the word. Although we do not find a term 
“authenticity” in Nietzsche’s works, the one that has been so popularized by 
existentialism, his intuition seems clear. He writes about being true towards 
oneself, about a brave confrontation with truth about one’s existential situa-
tion and responsibility for one’s being which is connected with it. This ability 
is the one that defines a measure of our humanity. Nietzsche is also the first 
one who warns us against losing it. Humanity is for him something that can 
be graduated. And so, at the one end we find a creative, affirmatively deriving 
from life, establishing their own values superhuman being that is being pro-
jected. A superhuman being that is situated on the other end, a nihilistic, dis-
interested, incapable of self-creation one is a human being to a lower degree.

Nietzsche calls into questions an assumed by utopists conception of bliss-
ful happiness that is supposed to be an individual’s goal. Let’s recall a frag-
ment from Thus Spake Zarathustra: “They have their little pleasures for the 
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day and their little pleasure for the nigth: but they revere their health. ‘We 
have discovered the happiness’ the last man say and blink”16. Last people are 
pleased, happy but incapable of transgression, similarly to citizens of societies 
described in Brave New World and Return from the Stars. People who “never 
desire anything they cannot receive” are people within whom a metaphysical 
desire has been snuffed out and as a result they cannot transgress themselves. 
After all, depiction of transgression as an essence of a human being is not the 
one invented by Nietzsche. In The Symposium Plato had already mentioned 
Eros constructing our nature, “a son of Poverty and Wealth”: movements of 
Eros are triggered by a kind of lack and a promise of fulfillment which we are 
experienced by us. The lack, so different from blissful happiness is unusually 
essential in this process. The difference between Nietzsche and Plato is that 
in contrast to the author of The Republic, for Nietzsche the transgression does 
not have an eschatological ending. It implies that for German philosopher be-
ing a human means a kind of chronical incompletion, projecting oneself, the 
process which is never finished. Stopping is a death of a human self.

Dystopias of the 20th century both consciously and unconsciously dupli-
cate statements of philosophy of life in relation to human nature. Some of their 
authors openly apply Nietzsche’s terminology (Huxley, Orwell), others refer 
to it indirectly. However, undoubtedly all the texts are a product of a complete-
ly different thinking about a human being than utopian texts. In a literary way 
they explore ideas of some trends of contemporary philosophy, showing their 
practical sense. Thereby, they make us aware of threats relating a human being 
which reside in each utopian system and they are a kind of warning which is 
put forward towards our culture. Vitality of the problem is proved by the latest 
philosophical commentaries on dysutopia works. One of examples of such 
feedback is a conception created by Francis Fukuyama. In an introduction to 
a book Our Posthuman Future. Consequences of the Biotechnology Revolu-
tion he refers to Nineteen Eighty-Four and Brave New World. Even though in 
his opinion the forecast included in Orwell’s book has not proved correct, we 
are still in danger of reality described by Huxley. The rest of Fukuyama’s book 
is a justification of this thesis. On the one hand Fukuyama brings up a prob-
lem of genetic and embryonic modifications which as a matter of fact are not 
conducted on a grand scale but science does develop and application of a more 
democratic equivalent of Bokanowski process can be just a matter of time. On 
the other hand, he writes about occurring nowadays neuro-pharmacological 
applications which are conducted in order to improve mood cosmetically or 
to control the boisterous. He means unjustified enough use of antidepressant 

16 F. Nietzsche, Thus Spake Zarathustra. A Book For All And None, tr. G. Parkes, Oxford 2005.
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medicine and remedies such as Ritalin which are to help to soothe children 
suffering from ADHD. Fukuyama is a great opponent of driving for artifi-
cial, obligatory happiness, he associates all neuro-pharmaceuticals with soma 
and he is quite skeptical about diagnostics of depression and ADHD which 
he actually does not treat as illnesses. His commentary is a very interesting 
completion to reflection on hazard relating human nature, suggested by dysto-
pia authors. According to Fukuyama, destruction of human nature is a serious 
problem which puts a human being in danger as long as they follow the way 
presented by residents of Brave New World. Any modifications of this nature 
are dangerous, no matter either genetic, embryonic or pharmacological. To as-
certain such modifications we need to have a notion of what this nature is. At 
this point Fukuyama exceeds philosophical agreements of German idealists, 
Nietzsche or existentialists, although he willingly quotes the author of Thus 
Spake Zarathustra in mottos of his chapters. He remains close to them when 
he discusses different aspects of human nature, such as experiencing emotions 
deeply or a drive towards self-realization. At the same time he proposes a the-
sis that in fact all of us intuitively feel that a human being cannot be reduced as 
we know that there is something more within them. That “something” is called 
by him “an X factor”. The factor which differentiates us from all the other 
living creatures is very gentle and we can crash it easily with our careless 
activities. Among these activities there are for example such modifications 
of our human nature that make us less aggressive, more agreeable (cosmetic 
taking of Ritalin) or less prone to depression ( for example cosmetic taking 
of Prozac). Fukuyama is convinced that a state of ‘blissful happiness’ is not 
a natural or desired one. He says directly: “A person who has not confronted 
suffering or death has no depth”17. He announces: let’s not reduce our urges, 
emotional reflexes, let’s not influence artificially our mood as we do not know 
what long-term consequences of such behavious will be. There is a possibility 
we will be able to raise a society consisting of creatures that are not human 
beings any more. He sums it up with a statement: “No one can make a brief in 
favor of pain and suffering, but the fact of the matter is that what we consider 
to be the highest and the most admirable human qualities, both in ourselves 
and in others, are often related to the way that we react to, confront, overcome, 
and frequently succumb to pain, suffering, and death. In the absence of these 
human evils, there would be no sympathy, compassion, courage, heroism, sol-
idarity or strenght of character”18.

17 F. Fukuyama, Our Posthuman Future. Consequences Of The Biotechnology Revolution, 
Farrar, Strauss and Giroux, New York 2002, p. 185.

18 Ibidem.
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The commentary by Fukuyama is an interesting voice proving that the 
problems discussed in presented texts are really vivid. American philoso-
pher has no doubt they concern our culture here and now. Utopian solutions 
area incredibly tempting, however, their consequences that were revealed by 
contemporary dystopias, in fact are unpredictable. Despite introducing the 
“X factor” in a concept of human nature Fukuyama is very close to other crit-
ical theories relating to an anthtropological issue. Both contemporary philos-
ophy and literature draw attention to the importance of an authentic attitude 
towards oneself and living life within all its spectrum. However, not every-
thing has been said about human nature yet. It is an open question whether an 
x factor does exist and if so, what it is. Finally, is any form of utopia actually 
a threat to it.

References

Sources

Campanella T., Państwo Słońca, tr. W. Kornatowski, Warszawa 1951.
Huxley A., Brave New World, Londen 20057.
Lem S., Powrót z gwiazd, Kraków–Wrocław 1961.
More T., Utopia, ed. G.H. Logan, R.H. Adams, Cambridge 2003.
Nietzsche F., On the Genealogy of Morals, tr. D. Smith, Oxford 1996.
Nietzsche F., Thus Spake Zarathustra. A Book For All And None, tr. G. Parkes, 

Oxford 2005.
Orwell, Nineteen Eighty-Four, London 1949.
Plato, The Symposium, tr. W. Hamilton, New Haven 1951.
Plato, The Republic, tr. R.D. Allen, New Haven 2006.
Zamyatin Y., We, tr. M. Ginsburg, New York 1987.

Comentary

Babaee R., Critical Review on the Idea od Dystopia, “ Review of European 
Studies” 2015, vol 7, no. 11.

Cioran E., Historia i utopia, Warszawa 2008.
Fukuyama F., Our Posthuman Future. Consequences Of The Biotechnology 

Revolution, New York 2002.
Habermas J., Der Philosophische Diskurs der Moderne: Zwölf Vorlesungen, 

Frankfurt 1985.
Kumar K., Utopia and Anty-utopia in Modern Times, Oxford 1987.



221From utopia to dystopia – a vision of human nature…

Löwith K., Gott, Mensch und Welt in der Metaphysik von Descartes bis zu 
Nietzsche, Göttingen 1967.

Manuel F.E., Manuel F.P., Utopian Thought in the World, Oxford 1979.
Pańków I., Filozofia utopii, Warszawa 1990.
Szacki J., Spotkania z utopią, Warszawa 2000.
Walsh Ch., From Utopia to Nightmare, London 1962.

Od utopii do dystopii – wizja ludzkiej natury w renesansowych 
utopiach politycznych i klasycznych dystopiach science-fiction

Streszczenie

Podstawą artykułu jest zestawienie ze sobą utopii renesansowych More’a i Campanelli oraz 
klasycznych dystopii science-fiction autorstwa Zamiatina, Huxleya, Orwella i Lema pod kątem 
występującej w nich wizji natury ludzkiej oraz grożącej jej destrukcji. Inspiracją dla stworzenia 
tekstu jest teza Chada Walscha głosząca, że w którymś momencie w politycznym myśleniu 
ludzkości dokonał się zaskazujący „psychologiczny dryft” – przesunięcie myślenia utopijnego 
w myślenie dystopijne. Artykuł jest próbą prześledzenia kontekstu tego przesunięcia – ukazania 
warunków społecznych oraz filozoficznych decydujących o fakcie, że pojęcie natury ludzkiej, 
wizja szczęścia i idealnego społeczeństwa, a także ideał indywidualnej egzystencji zaczęły 
być postrzegane zupełnie inaczej, co zadecydowało także o stopniowym porzucaniu myślenia 
utopijnego na rzecz wskazujących na niebezpieczeństwa tworzenia takich systemów, tekstów 
dystopijnych.

Słowa kluczowe: utopia, dystopia, ludzka natura, More, Campanella, Huxley, Orwell, Za-
miatin, Nietzsche
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Między lądem a morzem. Koncepcje Heartlandu 
i Rimlandu H.J. Mackindera oraz N. Spykmana

Streszczenie

Artykuł przedstawia zarysy koncepcji geopolitycznych Halforda Johna Mackindera oraz Ni-
cholasa Spykmana oraz przykłady na ich praktyczne zastosowanie w polityce międzynaro-
dowej. Skupia się głównie na omówieniu koncepcji Heartlandu oraz opracowanej – niejako 
w kontrze do niej – koncepcji Rimlandu. Obie miały duże znaczenie teoretyczne oraz poznaw-
cze i wywarły znaczący wpływ rozwój geopolityki, wchodząc na stałe do terminologii stoso-
wanej w tej dziedzinie nauki. Zwłaszcza ta druga koncepcja odegrała istotną rolę polityczną 
w okresie „zimnej wojny” i rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi i ZSRR, ponieważ 
stała się podstawą dla konkretnych programów mających na celu „powstrzymywanie” ekspan-
sji Związku Radzieckiego. Temu zagadnieniu poświęcona jest trzecia część artykułu. W ostat-
nim segmencie omówione zostają próby dostosowania wcześniejszych koncepcji geopolitycz-
nych do wielobiegunowego świata, jaki zaczął wykształcać się po rozpadzie ZSRR, zwłaszcza 
w kontekście wzrastającej roli Chin na arenie międzynarodowej.

Słowa kluczowe: geopolityka, Mackinder, Spykman, Heartland, Rimland

Wstęp

Termin „geopolityka” ma pochodzenie greckie i jest wynikiem połączenia dwóch 
wyrazów: geos (Ziemia) oraz politikos (obywatelski, odnoszący się do działal-
ności publicznej) lub politike (działalność państwowa). Nauka ta koncentruje się 
na relacjach pomiędzy siłą, polityką, czasem i, przede wszystkim, przestrzenią, 
ponieważ jest ona dziedziną wiedzy badającą wpływ czynników geograficznych 
na prowadzenie polityki zagranicznej. Jej głównym polem badań jest rywalizacja 
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państw na przestrzeni dziejów, próba odkrywania prawidłowości i procesów po-
jawiających się na tym polu oraz próba formułowania hipotez dotyczących przy-
szłości1.

Jako pierwszy pojęcia „geopolityka” użył szwedzki politolog i polityk Jo-
han Rudolf Kjellén w 1899 roku w artykule Studier öfver Sveriges politiska 
gränser (Badania nad granicami politycznymi Szwecji), opublikowanym na 
łamach szwedzkiego pisma „Ymer”2. W tym ujęciu geopolityka oznacza-
ła jedną z pięciu kategorii, w których należałoby badać państwa, odnoszącą 
się do jego uwarunkowań geograficznych oraz ich wpływu na prowadzenie 
polityki. Oczywiście nie był on pierwszą osobą, która zauważyła, że istnieje 
korelacja pomiędzy położeniem geograficznym danego państwa a jego gospo-
darką czy bezpieczeństwem, ale to jego praca uznawana jest za symboliczny 
początek geopolityki jako współczesnej nauki3.

Geopolityka, jako nauka interdyscyplinarna, wykształciła wiele doktryn, 
teorii i koncepcji, różne są także formy uprawiania tej dziedziny badawczej4. 
Spośród subdyscyplin geopolityki warto w tym miejscu wymienić także ge-
ostrategię, którą czasem wprost przeciwstawia się geopolityce rozumianej 
jako opis uwarunkowań geograficznych danego państwa i ich wpływu na pro-
wadzenie polityki.

W dużym skrócie można stwierdzić, że geostrategia skupia się na opisie 
tego, w jaki sposób ośrodki siły (na przykład państwa lub sojusze państw) za-
rządzają swoim zapleczem wojskowym i dyplomatycznym w celu poprawie-
nia pozycji, często kosztem innych. Ponieważ nawet największe mocarstwa 
nie posiadają nieograniczonych zasobów, muszą wybierać, w jakim miejscu 
ulokować swoje wysiłki i gdzie wywierać wpływ, przez co ich polityka zagra-
niczna nabiera wymiaru geograficznego i przez tę geografię jest ograniczana. 
Utrudnienia te wynikają z obiektywnych uwarunkowań geograficznych, ta-
kich jak odległość, bariery naturalne (oceany, rzeki, góry, bagna, lasy), dostęp 
do surowców itp. Ujawnia się to szczególnie mocno w przypadku geostrategii 
dotyczącej spraw wojskowych oraz projekcji siły, ponieważ z tego punktu 
widzenia odległość od baz macierzystych, istnienie łańcuchów górskich czy 
dostępność dogodnych portów wojennych staje się wyjątkowo istotna5.

Poruszania się w zagadnieniach związanych z geopolityką nie ułatwia 
także fakt, że w publicystyce przymiotnik „geopolityczny” bardzo często 

1 L. Sykulski, Geopolityka. Skrypt dla początkujących, Częstochowa 2014, s. 16.
2 R. Kjellén, Studier öfver Sveriges politiska gränser, „Ymer” 1899, t. 3, s. 283–331; Za: 

L. Sykulski, op. cit., s. 12.
3 L. Sykulski, op. cit., s. 12.
4 Ibidem, s. 19.
5 J. Bartosiak, Pacyfik i Eurazja. O wojnie, Warszawa 2016, s. 38.
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traktowany jest instrumentalnie, jako swego rodzaju dowartościowanie danej 
sytuacji lub synonim dla stosunków międzynarodowych6. Takie podejście 
nie ma wiele wspólnego z geopolityką jako dziedziną wiedzy, która zaczęła 
kształtować się na przełomie wieków XIX i XX, a od tamtego czasu zdąży-
ła wykształcić własny zestaw pojęć, wśród których najważniejsze miejsce, 
szczególnie w anglosaskiej myśli geopolitycznej, zajmują koncepcje Hear-
tlandu oraz Rimlandu. W niniejszej pracy postaram się zwięźle opisać ich 
genezę, scharakteryzować je oraz wskazać kierunki ich oddziaływaływania 
w perspektywie historycznej i współczesnej.

Heartland

Początki teorii Heartlandu sięgają przełomu XIX i XX wieku, kiedy to brytyj-
ski geograf, Halford John Mackinder (1861–1947), podczas swojej pracy jako 
wykładowca na Oxfordzie, zaczął zastanawiać się nad związkami pomiędzy 
geografią, ekonomią, a polityką międzynarodową.

Zagadnienia te, choć same w sobie interesujące, na niwie Imperium Bry-
tyjskiego, w tym czasie największego światowego mocarstwa, którego elity 
od dawna przyzwyczaiły się analizować sytuację polityczną w skali całego 
globu przez pryzmat swoich interesów i zagrożeń, nabierały szczególnego 
znaczenia. Przez prawie cały wiek XIX powstrzymywanie ekspansji Ro-
sji było jednym z filarów polityki brytyjskiej, zwłaszcza na tych obszarach, 
gdzie mogło zagrozić żywotnym interesom imperium, takim jak Indie, Persja 
i Afganistan7. Dopiero agresywna polityka Cesarstwa Niemieckiego spowo-
dowała zbliżenie z równie zagrożoną jego ekspansją Rosją, a sam Mackinder 
zaczął być wykorzystywany przez władze brytyjskie w czasie I wojny świa-
towej oraz bezpośrednio po niej do realizacji poufnych zadań politycznych. 
Jedna z jego najtrudniejszych misji dotyczyła właśnie Rosji i polegała na ob-
jęciu funkcji wysokiego komisarza przy oddziałach białogwardyjskich gene-
rała Antona Denikina walczącego w roku 1919 z Armią Czerwoną na froncie 
południowym8.

6 L. Moczulski, Strategia a geopolityka, [w:] Politikon. Publikacja pokonferencyjna, red. 
M. Galon, A. Gorgosz, J. Szajnert, Kraków 2009, s. 92.

7 А.Б. Широкорад, Россия – Англия: неизвестная война, 1857–1907, Москва 2003, 
s. 7. Autor stwierdza, że przez cały ten okres w stosunkach między Wielką Brytanią a Rosją 
właściwie trwała „zimna wojna”. Porównanie to dobrze unaocznia trwałość globalnych uwa-
runkowań geopolitycznych.

8 P. Eberhardt, Koncepcja Heartlandu Halforda Mackindera, „Przegląd geograficzny” 
2011, nr 83, z. 2, s. 254.
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Po raz pierwszy Mackinder przedstawił swoje koncepcje jednak dużo 
wcześniej, w eseju o nazwie The Geographical Pivot of History, opublikowa-
nym w 1904 roku na łamach wydawanego przez brytyjskie Royal Geographi-
cal Society „The Geographical Journal”9.

Mackinder wyszedł z założenia, że na Ziemi znajduje się tylko jeden kon-
tynent, który otoczony jest odizolowanymi od siebie „wyspami”. Kontynen-
tem tym jest Eurazja (World-Island), na której obszarze znajdowały się, i na-
dal znajdują się, dwa z trzech światowych centrów gospodarczych – Europa 
Zachodnia oraz Chiny. Na jej wybrzeżach położony jest Marginal Crescent 
obejmujący Europę, Bliski Wschód, Półwysep Indyjski oraz Chiny, a od po-
zostałych „wysp” (Outer Crescent) Eurazja oddzielona jest bądź to przez mo-
rze lub ocean (w przypadku Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Au-
stralii, Wysp Brytyjskich czy Japonii), bądź morze piasku (Afryka), które jest 
jeszcze trudniejsze do przebycia. Oprócz centrów gospodarczych, na obszarze 
Eurazji znajduje się też większość światowych bogactw naturalnych. Wszyst-
ko to prowadzi do logicznej konkluzji – państwo, które będzie kontrolowało 
Eurazję, w dłuższej perspektywie zdobędzie władzę nad całym światem.

Eurazja jest jednak ogromnym i niejednorodnym kontynentem. Choć 
można byłoby wydzielać wiele podregionów, i w rzeczy samej tego typu ty-
pizacji dokonywało wielu teoretyków10, Mackinder zwrócił uwagę na jedną 
fundamentalną cechę całego obszaru, według której można byłoby podzielić 
go tylko na dwie części. Cechą tą był dostęp do morza11 – wszystkie obszary 
Eurazji, które dzięki swoim rzekom cieszą się relatywnie łatwym dostępem do 
światowego oceanu, nazwał Marginal Crescent, podczas gdy pozostałe obsza-
ry określone zostały jako Pivot Area.

Mackinder zauważył także pewną prawidłowość dotyczącą Pivot Area – 
to właśnie z tego serca kontynentu wychodziły w przeszłości wielkie ekspan-
sje w kierunku poszczególnych zewnętrznych stref Eurazji (Marginal Cres-
cent), czyli Europy, Bliskiego Wschodu, Indii i Chin, a Północna część Pivot 
Area stała się zalążkiem aż trzech wielkich transkontynentalnych imperiów 
– Turkutów, Mongołów i Rosjan12. Działo się tak, gdyż Pivot Area obejmował 
tereny zbyt ubogie, aby mogły utrzymać się tam większe populacje ludzkie, 
dlatego też ekspansje kierowały się do stref o bardziej korzystnych warun-
kach, nie tylko klimatycznych, ale – a może przede wszystkim – sprzyjają-
cych handlowi. W skrócie – w stronę morza.

9 H.J. Mackinder, The Geographical Pivot of History, „The Geographical Journal” 1904, 
t. XXXIII, nr 4, s. 421–437.

10 Na przykład koncepcja panregionów przedstawiona przez K. Haushofera.
11 H.J. Mackinder, The Geographical…, op. cit., s. 429.
12 L. Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 2010, s. 111–112.
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Jednak obszar pozostający na obrzeżach kontynentu nie pozostawał dłużny – 
od czasów wielkich odkryć geograficznych zwrócony był, przynajmniej w swo-
jej europejskiej części, w stronę morza, które nie jest ograniczone barierami na-
turalnymi, a jedynie przestrzenią, jaką należy pokonać. W tym samym czasie 
jeden organizm polityczny – Rosja – stopniowo podporządkowywał sobie coraz 
większe tereny, by ostatecznie opanować większą część Pivot Area. W rezultacie 
powstały dwie skazane na wzajemną rywalizację potęgi, jedna związana z lą-
dem, druga zaś z morzem. Według Mackindera, w tej konfrontacji to właśnie ta 
pierwsza może ostatecznie uzyskać przewagę. Uzasadnia to on zmianami w tech-
nologii transportowej, które w dłuższej perspektywie pozwolą na efektywne wy-
korzystanie rozproszonego na ogromnych przestrzeniach potencjału Pivot Area. 
„Jeszcze dla poprzedniego pokolenia silnik parowy oraz kanał Sueski wydawały 
się znaczącym zwiększeniem potencjału siły morskiej w stosunku do siły lądo-
wej, a koleje stanowiły główne arterie podtrzymujące handel oceaniczny. Ale ko-
leje transkontynentalne zmieniają warunki, w jakich funkcjonuje potęga lądowa, 
a nigdzie nie będą one miały takiego wpływu jak na zamkniętych przestrzeniach 
Eurazji, na których ani drewno, ani kamienie nie były dostępne, by wybudować 
z nich drogi. Na stepach koleje zdziałać mogą cuda, ponieważ zastąpią one bez-
pośrednio konie i wielbłądy, pozwalając ominąć etap rozwoju dróg”13.

Przechodząc do ostatecznych wniosków, Mackinder jeszcze raz podkreśla 
związki pomiędzy geografią, historią a gospodarką:

Podsumowując ten pobieżny przegląd dziejowy, nie sposób nie zauwa-
żyć, że istnieje zatem trwała współzależność pomiędzy historią a geografią. 
Czyż pewna stałość związków przyczynowo-skutkowych nie staje się wów-
czas oczywista? Czyż regionem kluczowym dla światowej polityki nie jest 
ogromny obszar Eurazji, niedostępny dla statków, lecz u zarania starożytności 
szeroko otwarty dla konnych nomadów, a dziś mający zostać pokryty siecią 
linii kolejowych? Tutaj były i są warunki do militarnej i ekonomicznej mo-
bilności, bardziej dalekosiężnej i o specyficznym charakterze. Rosja zastąpiła 
imperium Mongołów. Jej nacisk na Finlandię, Skandynawię, Polskę, Turcję, 
Persję, Indie i Chiny zastępuje wcześniejsze, skierowane na zewnątrz, najaz-
dy ludów stepowych. Z perspektywy globalnej zajmuje ona centralną pozycję 
strategiczną podobną do tej, jaką mają Niemcy w Europie. Może atakować 
i być atakowana ze wszystkich stron z wyjątkiem północy. Pełen rozwój jej 
współczesnych kolei jest tylko kwestią czasu. Nie jest też prawdopodobne, by 
jakakolwiek rewolucja społeczna zmieniła jej relacje z podstawowymi geo-
graficznymi barierami ograniczającymi jej istnienie14.

13 Tłumaczenie własne. H.J. Mackinder, The Geographical…, op. cit., s. 434.
14 Ibidem, s. 436.
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Swoją koncepcję rozwinął on w wydanej w 1919 roku książce Democra-
tic Ideals and Reality15, w której pojęcie Pivot Area zostało zastąpione okre-
śleniem Heartland. Wraz ze zmianą nazwy zwiększył się także teren, którego 
określenie to dotyczy, Mackinder rozszerzył je bowiem o Europę Środkowo-
-Wschodnią, aż do Łaby na zachodzie. I właśnie to pojęcie, w takim zna-
czeniu, weszło na stałe do terminologii geopolitycznej, a przez późniejszych 
badaczy traktowana jest jako podstawa dalszych badań16.

Mackinder argumentował, że choć obszar ten, dzięki rozwojowi technolo-
gii, posiada ogromne perspektywy wzrostu, do tej pory żadnemu mocarstwu 
ekspandującemu z terytorium Heartlandu nie udało się zdobyć panowania nad 
światem. Według niego powodem tego było zbytnie rozproszenie potencjału 
tego regionu, a faktyczne zdobycie globalnej hegemonii możliwe byłoby tylko 
wtedy, gdyby mocarstwu kontynentalnemu władającemu Heartlandem udało 
się podporządkować sobie również strefę wchodzącą w skład Marginal Cre-
scent. Wówczas żadne z mocarstw morskich nie byłoby w stanie mu zagrozić.

Przyjmując tą optykę, staje się jasne, dlaczego dla Makindera tak kluczo-
we znaczenie miały obszary pozwalające „kontrolować” ekspansję lądowych 
imperiów. Według niego najważniejsza z tych terenów była Europa Wschod-
nia. Do tego stopnia, że sformułował on nawet najsłynniejsze chyba „prawo” 
geopolityczne: „Kto panuje we wschodniej Europie – panuje nad sercem Eu-
razji. Kto panuje nad sercem Eurazji – ten panuje nad wyspą światową. Kto 
panuje nad wyspą światową ten panuje nad światem”17.

Mackinder nigdy nie przestał udoskonalać swojej koncepcji w odpowiedzi 
na bieżące wydarzenia polityczne na świecie. Po raz trzeci powrócił do niej 
w 1943 roku w artykule The Round World and the Winning of the Peace18, 
który zawiera dalszy ciąg rozważań nad Heartlandem i pewne modyfikacje 
tej teorii, ale jej ewolucja nie zmieniła w zasadniczy sposób istoty koncepcji, 
a wprowadzone zmiany miały raczej charakter drugorzędny.

Choć przewidywania Mackindera oparte na tej koncepcji, między innymi 
przekonanie, że państwo obejmujące swoim obszarem znaczną część Heart-
landu, czyli Związek Radziecki, rozpocznie ekspansję militarną w kierunku 
strefy brzegowej, sprawdziły się, nie wszyscy uważali, że koncepcja ta jest 
właściwa.

15 H.J. Mackinder, Democratic Ideas and Reality, Washington DC 1942.
16 P. Eberhardt, Koncepcja Heartlandu…, op. cit., s. 257.
17 Tłumaczenie własne. W oryg. „Who rules the East Europe, commands the Heartland. 

Who rules the Heartland commands World-Island. Who rules the the World-Island commands 
the World”; H.J. Mackinder, Democratic…, op. cit., s. XVIII).

18 H.J. Mackinder, The Round World and the Winning of the Peace, „Foreign Affairs” 1943, 
t. 21, nr 4, s. 595–605.
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Rimland

Czołowym jej krytykiem stał się amerykańsko-holenderski politolog Nicho-
las Spykman (1893–1943), który koncepcji Heartlandu przeciwstawił swoją 
teorię Rimlandu. W książce Geography of Peace, wydanej w 1944 roku, już 
po śmierci autora, rozwinął on i zmodyfikował teorię Mackindera, uznając za 
geopolitycznie najważniejszy nie Heartland, a strefę brzegową Eurazji, odpo-
wiadającą geograficznie mackinderowskiemu Marginal Crescent. To właśnie 
Rimland, czyli obrzeża Eurazji położone nad Atlantykiem, Oceanem Indyj-
skim i Pacyfikiem, mają w jego teorii znaczenie kluczowe.

W ujęciu Spykmana Rimland staje się strefą buforową, położoną pomię-
dzy Heartlandem a morzami świata, na którą nacisk wywierają zarówno potęgi 
lądowe, jak i morskie, usytuowane na przybrzeżnych wyspach. Co prawda nie 
jest to sytuacja komfortowa, ale jednocześnie Spykman nie zgadzał się z Makin-
derem w kwestii jakoby dominującej roli Heartlandu, uzasadniając to relatyw-
nie słabymi warunkami klimatycznymi, znacząco ograniczającymi produkcję 
żywności na terenach Heartlandu, oraz dużymi problemami komunikacyjnymi 
wynikającymi z rozległych obszarów. Wszystko to przekłada się na znacznie 
mniejszy potencjał gospodarczy Heartlandu w stosunku do Rimlandu19.

Właśnie dlatego w ujęciu Spykmana to Rimland, a nie Heartland, sta-
je się dużo ważniejszy – jako obszar bogatszy, dużo lepiej skomunikowany 
ze światem, a jednocześnie poddawany presji zarówno ze strony morza, jak 
i lądu, stanowi strefę obecnych i przyszłych konfliktów oraz potencjalne za-
grożenie dla światowego pokoju. Parafrazując Mackindera, ujął te zależności 
w ten sposób: „Kto kontroluje Rimland, panuje nad Eurazją. Kto panuje nad 
Eurazją, kontroluje losy świata”20.

Spykman, powołując się na przykłady historyczne, dowodził, że kraje 
Rimlandu bardzo często lawirują i zmieniają sojusze, sprzymierzając się albo 
z państwem morskim (w jego przykładach była to Wielka Brytania) przeciw-
ko innym krajom Rimlandu wspieranym przez kraj Heartlandu (Rosję), albo 
państwo morskie wchodzi w sojusz z państwem Heartlandu, by pokonać mo-
carstwo chcące zapanować nad którymś z odcinków Rimlandu.

Kiedy Spykman pisał swoją książkę, państwem, które chciało podporządko-
wać sobie Rimland europejski, była III Rzesza, podczas gdy Rimlandem azjatyc-
kim zainteresowana była Japonia. Oba te państwa prowadziły wojnę z Heartlan-
dowym Związkiem Radzieckim. Według autora, sojusz Stanów Zjednoczonych, 

19 N. Spykman, The Geography of the Peace, Nowy Jork 1944, s. 37–40.
20 Tłumaczenie własne. W oryg. „Who controls rimland rules Eurasia. Who rules Eurasia, 

controls the destinies of the world”; ibidem, s. 43.
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które podczas drugiej wojny światowej wysuwały się na pozycję najważniejsze-
go mocarstwa morskiego, ze Związkiem Radzieckim (Spykman używał konse-
kwentnie nazwy Rosja) był konieczny do pokonania Niemiec i Japonii, ale miał 
też swoją nieprzekraczalną granicę – pod żadnym pozorem nie można było do-
puścić do tego, by państwo Heartlandowe narzuciło swoją hegemonię któremuś 
z obszarów Rimlandu. Gdyby pojawiło się takie niebezpieczeństwo, polityka 
USA, państwa znajdującego się na jednej z „wysp” położonych dookoła Eurazji, 
która może zostać łatwo zdominowana przez połączone siły tego kontynentu, 
musi się temu stanowczo przeciwstawić. Do tego stopnia stanowczo, że – we-
dług Spykmana – potencjalnymi sojusznikami USA podczas obrony Rimlandu 
przed zagrożeniem z Heartlandu mogłyby być nie tylko Wielka Brytania czy 
Francja, ale także Japonia i Niemcy, z którymi USA, w czasie pisania The Geog-
raphy of the Peace, toczyły przecież wojnę.

Przewidywania Spykmana sprawdziły się już niebawem, a jego koncep-
cja legła u podstaw polityki USA wobec Związku Radzieckiego w okresie 
zimnej wojny.

Doktryna powstrzymywania

Po zakończeniu II wojny światowej geopolityczny układ sił zmienił się diame-
tralnie. Zwycięska Armia Czerwona stanęła nad Łabą, a nad Europą Zachod-
nią zawisło niebezpieczeństwo znalezienia się w sowieckiej strefie wpływów. 
W takiej sytuacji rozważania Spykmana na temat roli Rimlandu dla światowego 
pokoju stały się obiektem amerykańskich analiz geopolitycznych, a jego prze-
strogi na temat potencjalnej szkodliwości całkowitej eliminacji Niemiec i Japo-
nii doprowadziły do weryfikacji dotychczasowej polityki amerykańskiej przez 
administrację prezydenta Trumana. Świat stawał się dwubiegunowy, na arenie 
pozostały już właściwie tylko dwa mocarstwa – USA, jako oparte na zewnętrz-
nej „wyspie” państwo morskie, oraz wychodzący z Heartlandu ZSRR, czyli 
mocarstwo lądowe. Jednym z najważniejszych zadań, jakie stanęło przed USA, 
było niedopuszczenie do tego, by Związek Radziecki zdominował Rimland.

Za twórcę doktryny powstrzymywania (containment) uważany jest amery-
kański polityk i dyplomata George Kennan (1904–2005), który w 1944 roku 
został oddelegowany po raz kolejny na placówkę dyplomatyczną do Moskwy. 
Na początku lutego 1946 roku amerykański Departament Skarbu wysłał de-
peszę, w której prosił o wyjaśnienie powodów, dla których Sowieci sprzeci-
wiają się utworzeniu Banku Światowego oraz Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego. Kennan odpowiedział kilka tygodni później, przesyłając szeroką 
analizę polityki zagranicznej ZSRR i jej ścisłej współzależności z ustrojem 
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i polityką wewnętrzną tego kraju, która stała się znana jako tzw. „długi tele-
gram”21. Konkluzją był postulat rewizji dotychczasowej polityki USA wobec 
ZSRR i rozpoczęcia zdefiniowanej w raporcie doktryny powstrzymywania 
(containment)22.

Doktryna, oparta na teoretycznym modelu Spykmana i jego koncepcji 
znaczenia Rimlandu, miała na celu obronę przy pomocy wszelkich możliwych 
środków całego tego obszaru przed oczekiwaną agresją ze strony ZSRR. Ken-
nan był przekonany, że państwo to, władające Heartlandem, już niebawem 
będzie starało się rozszerzyć swoją strefę wpływów poza obszar ustalony pod-
czas konferencji Wielkiej Trójki, dążąc do wyjścia na światowe morza. Na 
drodze do tego stały jedynie osłabione państwa strefy Rimlandu, których po-
konanie miało stać się strategicznym celem Moskwy. Kennan uzasadniał, że 
nie można do tego dopuścić, ponieważ realizacja takiego scenariusza skutko-
wałaby pojawieniem się tzw. „efektu domina”23, a w rezultacie utratą wpły-
wów w dużej części Rimlandu, a na to USA nie mogły sobie pozwolić24.

„Długi telegram” zyskał uznanie w kręgach decyzyjnych Waszyngtonu, 
a dzięki niemu wizja Spykmana stała się jedną z podstaw polityki zagranicznej 
USA, przybierającej bardziej sformalizowaną i uściśloną formę. Opracowanie 
całościowej strategii polityki zagranicznej i wojskowej USA zlecono zespoło-
wi kierowanemu przez generała Andrew Goodpastera, wieloletniego doradcy 
do spraw bezpieczeństwa narodowego przy kilku prezydentach. Za jej pod-
stawę przyjęto właśnie teoretyczne założenia Spykmana oraz praktyczne ich 
odczytanie przez Kennana. W celu obrony Rimlandu przed ekspansją ZSRR 
oraz wzrostem wpływu ideologii komunistycznej Stany Zjednoczone rozpo-
częły tworzenie sojuszy wojskowych, czego rezultatem było powstanie NATO 
(North Atlantic Treaty Organization, 1949), ANZUS (Australia, New Zealand, 
United States Security Treaty, 1951), SEATO (Southeast Asia Treaty Organiza-
tion, 1954) oraz CENTO (Central Treaty Organization, 1955). Amerykańskie 
bazy wojskowe zaczęły półkoliście okalać Rimland od południowej Korei aż 
do Norwegii, a wojskową obecność USA wokół ZSRR zamykały patrole ame-
rykańskich okrętów podwodnych na Oceanie Arktycznym wyposażone w broń 

21 G. Kennan, The Long Telegram, https://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_col-
lections/coldwar/documents/pdf/6-6.pdf [dostęp: 22.01.2017]. Por. [G. Kennan], The Sources 
of Soviet Conduct, „Foreign Affairs” 1947, t. 25, nr 4, s. 566–582.

22 J.L. Gaddis, George F. Kennan: An American Life, Nowy Jork 2011, s. 201–224. Por. 
W. Miscamble, George F. Kennan and the Making of American Foreign Policy, 1947–1950, 
Princeton 1992.

23 J. Agnew, S. Corbridge, Mastering space. Hegemony, territory, and international polit-
ical economy, Londyn– Nowy Jork 1995, s. 74.

24 P. Eberhardt, Koncepcja Rimlandu Nicholasa Spykmana i jej konsekwencje geopolitycz-
ne, „Przegląd geograficzny” 2014, t. 86, z. 2, s. 273.
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atomową. W tym samym czasie USA uruchomiły także duże środki w ramach 
tzw. „planu Marshalla” oraz odbudowy Japonii, co również stanowiło ele-
ment polityki defensywnej wymierzonej przeciw ZSRR25. Choć sam Kennan 
był zwolennikiem stosowania głównie nacisku ekonomicznego i propagandy 
w celu przeciwstawienia się wzrostowi wpływów ZSRR26, ostatecznie w roku 
1950 zwyciężyła wizja doktryny powstrzymywania forsowana przez Paula 
Nitze’ego, następcę Kennana w fotelu szefa Policy Planning Staff w Departa-
mencie Stanu USA, która kładła znacznie większy nacisk na wykorzystanie sił 
zbrojnych. Ostatecznym argumentem, który przekonał administrację prezyden-
ta Trumana do skłonienia się ku bardziej zmilitaryzowanej wizji doktryny po-
wstrzymywania, była inwazja wojsk Korei Północnej, wspieranej przez ZSRR 
i ChRL, na Koreę Południową, jaka miała miejsce w czerwcu 1950 roku27. Były 
to początki zimnej wojny, znaczonej takimi wojnami zastępczymi (ang. proxy 
war), jak wojna koreańska, wojna w Wietnamie czy w Afganistanie, w której 
ostatecznie zwyciężyć miały Stany Zjednoczone.

Nowe rozdanie

Przegrana ZSRR, jego rozpad oraz, co za tym idzie, wyjście wielu państw 
z sowieckiej strefy wpływów, zmieniły geopolityczną mapę świata. Epoka 
konfrontacji dwóch wielkich bloków zakończyła się, ale, choć USA pozo-
stały największym światowym mocarstwem, jeszcze przed zakończeniem 
zimnej wojny zaczął się rysować wielobiegunowy układ sił, który pół wieku 
wcześniej postulowany był przez Spykmana jako optymalny dla zachowania 
względnej równowagi. Doktryna powstrzymywania przestała być potrzebna, 
jednak wzrost znaczenia Chin, Indii czy integracja europejska sprawiły, że 
przed USA pojawiły się nowe wyzwania.

Chyba najbardziej znaną próbą dostosowania wcześniejszych modeli ge-
opolitycznych do wielobiegunowego świata przedstawił Zbigniew Brzeziński 
w swojej koncepcji Wielkiej Szachownicy, a jej źródeł szukać można zarówno 
u Mackindera, jak i u Spykmana. Według Brzezińskiego Eurazja dzieli się na 
cztery obszary, z których zachodni, południowy i wschodni odpowiadają Rimlan-
dowi, natomiast centralny – obszarowi Hartlandu. W ujęciu Brzezińskiego utrzy-
manie prymatu USA będzie zależało od tego, w jaki sposób państwo to będzie 

25 Ibidem, s. 274.
26 Kennan and Containment, 1947, https://history.state.gov/milestones/1945-1952/kennan 

[dostęp: 23.03.2017].
27 NSC-68, 1950, https://history.state.gov/milestones/1945-1952/NSC68 [dostęp: 23.03.2017].
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„radziło sobie” na poszczególnych obszarach euroazjatyckiej „szachownicy”28, 
natomiast głównym celem ma być niedopuszczenie do tego, by na obszarze Eu-
razji wyrósł jakikolwiek konkurent, bowiem mocarstwo dominujące w Eurazji 
kontrolowałoby dwa spośród trzech najbardziej produktywnych ekonomicznie 
obszarów świata, większość fizycznych bogactw naturalnych globu oraz około 
siedemdziesiąt pięć procent ludności Ziemi. Dodatkowo mocarstwo dominujące 
w Eurazji miałoby otwartą drogę do podporządkowania sobie zarówno Afryki, 
jak i Oceanii, marginalizując rolę USA. Brzeziński dostrzega w tym kontekście 
rosnącą rolę Chin oraz to, że chińskie aspiracje do roli mocarstwa są z amerykań-
skiej perspektywy kluczowym problemem geostrategicznym29.

Podsumowanie

Omawiane koncepcje Halforda Johna Mackindera i Nicholasa Spykmana są 
interesującym przykładem, w jaki sposób istniejące relacje polityczne w świe-
cie, historycznie ukształtowane i analizowane w największych światowych 
mocarstwach, zostają skategoryzowane w postaci teorii geopolitycznej, która 
następnie wpływa na postrzeganie problemów rzeczywistości politycznej i na 
podejmowane decyzje.

Obie teorie, zarówno koncepcja Hartlandu, jak i, opracowana niejako 
w opozycji do niej, koncepcja Rimlandu, wpłynęły w znaczący sposób na roz-
wój geopolityki, wchodząc na stałe do terminologii stosowanej w tej dziedzi-
nie nauki. Miały one także daleko idące, praktyczne konsekwencje. Zwłaszcza 
koncepcja Rimlandu, która stała się podstawą dla konkretnych programów 
mających na celu „powstrzymanie” agresji Związku Radzieckiego w okresie 
„zimnej wojny”. Choć po jej zakończeniu świat przestał być dwubieguno-
wy, nadal opisują one dobrze geopolityczną rzeczywistość i będą stanowić 
punkt wyjścia do prób dostosowania wcześniejszych teorii geopolitycznych 
do wielobiegunowego świata, jaki zaczął wykształcać się po rozpadzie ZSRR, 
zwłaszcza w kontekście wzrastającej roli Chin na arenie międzynarodowej.

Właśnie rosnąca rola Chin, a w szczególności zainicjowany przez nie pro-
jekt „jednego pasa i jednej drogi”30, w którym można dostrzec echo zachwytu 

28 Z. Brzeziński, Wielka Szachownica, tłum. T. Wyżyński, Warszawa 1999, s. 31. Wydana 
w oryginale jako The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives, 
Nowy Jork 1997.

29 Ibidem, s. 54.
30 Por. J. Bartosiak, op. cit.; L. Mingfu, The China Dream, Great Power Thinking & Stra-

tegic Posture in the Post-American Era, Nowy Jork 2015; K. Bobkowski, Chiny w grze o do-
minację nad Eurazją, „Przegląd geopolityczny” 2013, t. 6, s. 47–59.
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Mackindera nad możliwościami, jakie przed Heartlandem otwiera sprawny trans-
port kolejowy, wymagać będzie zapewne nowego odczytania teorii geopolitycz-
nych, które przez lata odgrywały wiodącą rolę w polityce światowych mocarstw, 
a zwłaszcza USA. Choć pewne próby zostały już przez to państwo podjęte, na 
przykład w postaci koncepcji wojny powietrzno-morskiej31, nie mają one, przy-
najmniej na razie, charakteru całościowej strategii. Warto, by w czasach, w któ-
rych będzie się ona kształtowała, polscy politycy i politolodzy poznali lepiej po-
czątki teorii, na których bazuje.
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Between land and sea. H.J. Mackinder‘s concept 
of Heartland and N. Spykman‘s concept of Rimland

Summary

The article outlines geopolitical concepts developed by Halford John Mackinder and Nicholas 
Spykman and presents examples of their practical application in international politics. Paper 
focuses mainly on discussing the concept of Heartland and Rimland, which was developed, in 
a way, in an opposition to the former. Both had significant theoretical importance and greatly 
influenced development of geopolitics, entering permanently into the terminology used in this 
field of science. Especially the latter concept has played an important political role during the 
“Cold War”, because during that period of rivalry between the United States and the Soviet Uni-
on it became basis for specific programs aimed at “containment” of the expansion of the Soviet 
sphere of influence. Third part of the paper overviews that issue. The very last part is devoted to 
attempts to adopt the earlier geopolitical concepts to a multi-polar world, which began to take 
shape after the collapse of the Soviet Union, especially in the context of the increasing role of 
People‘s Republic of China on the international stage.

Keywords: geopolitics, Mackinder, Spykman, Heartland, Rimland
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Graficzne przedstawienie pierwszej wersji koncepcji Halforda Mackindera

Źródło: H.J. Mackinder, The Geographical Pivot of History, „The Geographical Journal” 1904, 
t. XXXIII, nr 4, s. 435
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Dyplomacja sportowa 
a międzynarodowy wizerunek państwa 

Streszczenie

Celem artykułu jest ogólna analiza sposobów wykorzystywania sportu w celu kształtowania 
wizerunku państwa. W związku z tym przeanalizowano i krótko opisano różne formy wpływa-
nia na wizerunek państwa za pośrednictwem dyplomacji sportowej – w ramach zaproponowa-
nej typologii. Podjęta została próba weryfikacji hipotezy, zgodnie z którą dyplomacja sportowa 
może stanowić istotne narzędzie kreowania bądź wpływania na międzynarodowy wizerunek 
państwa.

Słowa kluczowe: dyplomacja sportowa, wizerunek państwa, sport, dyplomacja publiczna

Wstęp

Współcześnie państwa coraz większą wagę przykładają do kreowania wize-
runku. Rządy są bowiem bardziej świadome ewentualnych korzyści wynika-
jących z pozytywnego postrzegania zarządzanego przez nie kraju na zewnątrz. 
Podejmują w związku z tym stosowne kroki ukierunkowane na wpływanie na 
ów wizerunek. Wiąże się to m.in. z eksploatacją zasobów miękkiej siły po-
przez dyplomację publiczną. 

Celem artykułu jest ogólna analiza sposobów wykorzystywania sportu 
w celu kształtowania wizerunku państwa. Dzieje się to poprzez stosowanie 
dyplomacji sportowej, zatem w pierwszej części artykułu krótko wyjaśnione 
zostaną znaczenia tego terminu. Dalsze rozdziały niniejszej rozprawy zawie-
rać będą opis charakterystycznych przejawów kreowania wizerunku państwo-
wego za pośrednictwem sportu i wybrane przykłady obrazujące mechanizmy 
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ich funkcjonowania. Zaproponowana zostanie ponadto swoista typologia 
form kreowania wizerunku międzynarodowego państwa przy wykorzystaniu 
sportu, chociaż nadmienić trzeba, iż autor nie wyklucza możliwości pojawie-
nia się lub zidentyfikowania w przyszłości także nowych typów.

W artykule podjęta zostanie próba odpowiedzenia na pytania badawcze: 
czy i w jaki sposób rządy państw mogą wykorzystywać sport w celach wize-
runkowych. W związku z tym weryfikacji zostanie poddana również hipoteza, 
zgodnie z którą dyplomacja sportowa może stanowić istotne narzędzie kre-
owania bądź wpływania na międzynarodowy wizerunek państwa.

Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu komparatystycznego stu-
dium przypadków. Przeanalizowano bowiem wybrane przykłady dotyczące 
kreowania międzynarodowego brandu państw przy wykorzystaniu sportu. 
Następnie wyniki obserwacji poddano stosownej syntezie umożliwiającej za-
proponowanie najbardziej charakterystycznych typów tego rodzaju działań.

Wizerunek międzynarodowy

Na wstępie warto doprecyzować, czym w niniejszym ujęciu jest wizerunek 
międzynarodowy państwa. To obraz dotyczący danego podmiotu w oczach 
członków społeczności międzynarodowej1, innymi słowy – jest to suma 
wyobrażeń zbiorowych na temat danego państwa, sposobów, w jaki jest ono 
postrzegane przez inne narodowości. Może to wpływać na chęć odwiedzania 
takiego kraju w celach turystycznych, lokowania tam inwestycji, kupowania 
produktów firm z tego kraju, popierania pozytywnych kroków władz w kon-
tekście określonego państwa itp. Posiadanie pozytywnego wizerunku między-
narodowego niesie zatem ze sobą wiele korzyści. 

W kontekście wpływania przez kraje na swój wizerunek zewnętrzny warto 
zwrócić uwagę na najbardziej charakterystyczne motywacje rządów państw. 
Wskazuje się, iż są to zaistnienie oraz zmiana postrzegania. Pierwszy z nich 
dotyczy w szczególności państw małych i średnich, które muszą zmagać się 
z problemem „niewidzialności” na arenie międzynarodowej. Często bowiem 
brakuje im szerokiej rozpoznawalności, dążą zatem do uzyskania jej2. Z ko-
lei państwa większe, takie jak Stany Zjednoczone, Chiny czy Wielka Bryta-
nia, nie mają podobnego problemu. Dla nich celem działań wizerunkowych 

1 J. Jakubowski, Wielkie imprezy sportowe w służbie budowania wizerunku państwa. 
Przykłady grupy BRIC, „Refleksje” 2012, s. 33 [wydanie specjalne – wiosna].

2 J. Bátora, Public Diplomacy in Small and Medium-Seized States: Norway and Canada, 
Netherlands Institute of International Relations Clingendael, Haga 2005, s. 1, 6, http://www.
clingendael.nl/sites/default/files/20050300_cli_paper_dip_issue97.pdf [dostęp 2.06.2015].
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jest zmiana ewentualnych negatywnych aspektów ich postrzegania3. Jak 
będzie to ukazanie niżej, w obu przypadkach działania wizerunkowe mogą 
zostać przeprowadzane poprzez dyplomację sportową. 

Pojęcie dyplomacji sportowej

Przed dokonaniem analizy sposobów wykorzystywania dyplomacji sportowej 
w budowaniu wizerunku państwa niezbędne jest doprecyzowanie znaczenia 
samego terminu, który nie jest jak dotąd ugruntowany w polskim dyskursie 
naukowym, nie jest rozumiany w sposób jednolity. 

Za najbardziej znany przykład dyplomacji sportowej uchodzi z całą pew-
nością dyplomacja pingpongowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chiń-
ską Republiką Ludową z 1971 roku. Wówczas zawody sportowe zostały 
wykorzystane w celu zorganizowania spotkania dla dyplomatów oraz przy-
gotowania społeczeństw do planowanego przełomu w stosunkach dwustron-
nych. W tym kontekście sport można uznać za narzędzie dyplomatyczne i jest 
to przykład dyplomacji sportowej w najwęższym rozumieniu. Takie właśnie 
ujęcie zaproponował David Rowe, według którego dyplomacja sportowa to 
stosunkowo bezpieczny sposób budowania przyjaźni oraz zażegnywania kon-
fliktów4. 

Najczęściej dyplomacja sportowa ujmowana jest jednak w sposób szer-
szy – jako sytuacja, kiedy sport wykorzystywany jest do poprawy lub czasem 
pogorszenia stosunków dyplomatycznych pomiędzy dwoma aktorami5. Taki 
sposób definiowania terminu obejmuje oczywiście ujęcie zaprezentowane 
wcześniej, dodając zarazem niejako drugi wymiar, mianowicie – chęć pogor-
szenia relacji lub – innymi słowy – traktowanie sportu jako narzędzia walki 
politycznej. Do najważniejszych przejawów tak rozumianej dyplomacji spor-
towej należą bojkot oraz izolacja sportowa. Poprzez bojkot należy rozumieć 
odstępowanie od uczestnictwa w konkretnych wydarzeniach sportowych 
z różnych przyczyn, najczęściej politycznych. Może on obejmować grupę 
państw, jeden kraj, pojedynczych sportowców czy nawet polityków rezygnu-
jących z uczestnictwa w ceremonii otwarcia imprezy. Tymczasem sportowa 
izolacja polega na aktywności ukierunkowanej na wykluczenie konkretnego 

3 M. Leonard, A. Small, Norwegian Public Diplomacy. Executive Summary, https://www.
regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/public.pdf [dostęp: 3.06.2015].

4 D. Rowe, Global Media Sport. Flows, Forms and Futures, Bloomsbury Academic, Lon-
dyn 2011, s. 115.

5 A. Saxena, The Sociology of Sport and Physical Education, Sports Publications, New 
Delhi 2011, s. 25.
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kraju z międzynarodowego sportu, np. poprzez odmowę wydania wiz dla jego 
reprezentantów. 

Tak rozumiana dyplomacja jest zatem pewną formą wykorzystywania 
sportu dla realizacji konkretnych celów politycznych tudzież dyplomatycz-
nych. W literaturze przedmiotu pojawiają się jednak także inne ujęcia. Zgod-
nie z tym dyplomacją sportową jest także aktywność dyplomatyczna, którą 
z racji swojej roli podejmują ciała zarządzające międzynarodowego sportu, 
takie jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski czy federacje sportowe w po-
szczególnych dyscyplinach. Ich działania obejmują chociażby negocjacje 
z państwami dotyczące organizacji imprez sportowych czy uznawania nowo 
powstałych państw6. 

Dyplomacja sportowa niezwykle często określana jest jako część dyplo-
macji publicznej. Niektórzy autorzy wskazują wręcz, iż sport odgrywa istotną 
rolę w dyplomacji publicznej, ponieważ może być wykorzystany do budo-
wania międzynarodowej pozycji kraju7. Samą dyplomację publiczną można 
określić jako komunikację polityki międzynarodowego aktora i obywateli in-
nych krajów za pośrednictwem ministrów spraw zagranicznych, organizacji 
pozarządowych czy instytucji społeczeństwa obywatelskiego przy wykorzy-
staniu takich metod, jak komunikaty medialne, konferencje, wydarzenia, pro-
jekty współpracy, wymiana kulturalna, studencka itp.8 Dyplomacja publicz-
na jest także określana jako forma eksploatowania miękkiej siły państwa9. 
Polega ona w największym skrócie na informowaniu zagranicznej opinii pu-
blicznej o pozytywnych aspektach danego kraju w celu zdobywania poparcia 
dla polityki zagranicznej. Jeśli zatem przyjmie się, iż dyplomacja sportowa 
jest częścią dyplomacji publicznej, to można by ją opisać jako formę dyplo-
macji publicznej wykorzystującą sport w swojej aktywności. W kontekście 
dyplomacji sportowej, jako części dyplomacji publicznej, można ją także po-
strzegać poprze pryzmat ważnego narzędzia kształtowania międzynarodowe-
go wizerunku państwa, zgodnie z główną hipotezą niniejszego artykułu. 

6 S. Murray, G.A. Pigman, Mapping the relationship between international sport and di-
plomacy, „Sport in Society” 2014. t. 17, nr 9, s. 1099.

7 B. Ociepka, Miękka siła i dyplomacja publiczna Polski, Wydawnictwo Naukowe Scho-
lar, Warszawa 2013, s. 13.

8 J. Pamment, New Public Diplomacy in the 21st Century: A Comparative study of policy 
and practice, Routledge, Abingdon 2013, s. 1. 

9 B. Ociepka, op. cit., s. 16, 62.
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Kreowanie wizerunku państwa poprzez dyplomację sportową

Jak wskazano w części poświęconej pojęciu dyplomacji sportowej, zagadnienie 
to rozumiane jako część dyplomacji publicznej może służyć wpływaniu na po-
strzeganie danego państwa na zewnątrz, a więc jest to w tym kontekście forma 
działalności wizerunkowej – innymi słowy brandingu narodowego. W poniż-
szej części przedstawione zostaną najbardziej charakterystyczne typy działań 
wizerunkowych prowadzonych przez państwa przy wykorzystaniu sportu.

Organizacja imprez sportowych

Organizacja imprez sportowych to jedna z najważniejszych (o ile nie najważ-
niejsza!) form wpływania przez państwa na swój międzynarodowy wizerunek 
przy wykorzystaniu sportu. Uznawana jest zarazem za jedno z kluczowych 
narzędzi dyplomacji publicznej. Goszczenie wydarzenia sportowego jest 
bowiem okazją dla danego kraju, regionu bądź miasta do zaprezentowania 
siebie i swoich walorów szerokiej, globalnej publiczności, a w niektórych 
sytuacjach także przekazania globalnej opinii publicznej konkretnego komu-
nikatu. Wiąże się to oczywiście z wielką popularnością różnego rodzaju im-
prez sportowych, a dzięki rozwojowi globalnych mediów także ich odbiorcy 
stali się globalni. Beata Ociepka tłumaczy fakt, iż wydarzenia sportowe mogą 
stać się częścią dyplomacji publicznej, mechanizmem wydarzenia medialne-
go, które często jest momentem przełomowym dla opracowywania strategii 
działań publicznych dzięki tworzeniu okoliczności i przyspieszaniu procesu 
przenoszenia pozytywnej opinii o kraju na inne sfery10.

W kontekście dyplomacji sportowej i jej roli w kreowaniu międzynaro-
dowego wizerunku państwa stwierdzić trzeba, iż mimo ponoszenia wysokich 
kosztów tego typu inicjatyw (w wielu przypadkach trudne bądź niemożliwe 
do udźwignięcia dla mniejszych czy biedniejszych państw), w porównaniu 
z innymi formami kreowania wizerunku międzynarodowego przy wykorzy-
staniu sportu, efekty mogą być stosunkowo korzystne, oczywiście pod wa-
runkiem odpowiedniego gospodarowania. Organizacja międzynarodowych 
wydarzeń sportowych nie jest zatem tak kosztowna jak wieloletnie kształ-
cenie sportowców (popularyzujących kraj i podnoszących jego prestiż dzię-
ki odnoszonym sukcesom), rozwijanie całego systemu szkoleniowego. Co 
prawda w rzeczywistości gospodarz imprezy sportowej często dba również 
o warunki szkoleniowe i wysoki poziom formy reprezentantów. Można w tym 

10 Ibidem, s. 180.
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przypadku posłużyć się przykładem Azerbejdżanu – gospodarza I Igrzysk 
Europejskich w Baku w 2015 roku. Kraj ten znalazł się na drugim miejscu 
klasyfikacji medalowej11, mimo iż wcześniej nie był uznawany za sportową 
potęgę, chociaż oczywiście można stwierdzić, iż większość państw nie wysła-
ła na te zawody swoich najlepszych sportowców. Jednak, rozpatrując te dwa 
elementy, łatwiejsze wydaje się zorganizowanie imprezy sportowej (a tym 
samym zaistnienie medialne państwa) niż wypracowanie wysokiego poziomu 
sportowego. 

Międzynarodowe imprezy sportowe często są postrzegane przez państwa 
(lub regiony czy miasta) jako okazja do przekazywania światu swojej toż-
samości, wartości czy marki12. Najistotniejszy jest tutaj fakt przybycia do 
danego kraju lub miasta gości z zagranicy: sportowców i trenerów, kibiców, 
dziennikarzy itp., oraz transmisji medialnych. Tak wieli potencjał imprez 
sportowych został odkryty już w 1936 roku, kiedy to hitlerowskie Niem-
cy wykorzystały zimowe igrzyska olimpijskie w Garmisch-Partenkirchen, 
a w jeszcze większym stopniu letnie w Berlinie – w celach propagandowych. 
Po pierwsze wykreowano wizerunek Niemiec jako kraju pokojowego poprzez 
odpowiednią symbolikę, a także miłe nastawienie mieszkańców wobec go-
ści13. Po drugie ukazano potęgę tego państwa, będącego w stanie przygo-
tować perfekcyjne igrzyska i wybudować piękne obiekty sportowe, a także 
potrafiącego przygotować do zawodów najsilniejszą reprezentację. Mimo iż 
na przełomie lat zmienił się sposób kreowania wizerunku kraju, to w dalszym 
ciągu imprezy sportowe mają za zadanie przekazywanie stosownych komuni-
katów. Przykładowo igrzyska olimpijskie w Pekinie miały pokazać Chiny jako 
państwo potężne gospodarczo, a także unaocznić zalety systemu politycznego 
oraz zakomunikować, iż kraj ten nie stanowi dla nikogo zagrożenia14. Z kolei 
igrzyska w Londynie w 2012 roku miały być platformą do przekazania kluczo-
wych informacji o współczesnej Wielkiej Brytanii, w szczególności ludziom 

11 Źródło: http://www.baku2015.com/medals/index.html [dostęp: 14.07.2015].
12 G.A. Pigman, J.S. Rofe, Sport and Diplomacy. An Introduction, „Sport in Society” 2014, 

t. 17, nr 9, s. 1096.
13 G. Walters, Igrzyska w Berlinie. Jak Hitler ukradł olimpijski sen, Rebis, Poznań 2008, 

s. 36, 269; Onward to the Olympics. Historical Perspectives on the Olympic Games, red. 
G.P. Schaus, S.R. Wenn, Wilfrid Laurier University Press, Waterloo 2007, s. 253–254; J. Coak-
ley, Sports in Society. Issues and Controversies, McGraw-Hill Education, Boston 2008, s. 447.

14 M.M. Kobierecki, Pekin 2008 – jaskrawy przykład upolitycznienia igrzysk olimpijskich, 
Texter Books, Warszawa 2014, s. 134; J. Yardley, China’s Leaders Try to Impress and Reas-
sure World, „New York Times” 8.08.2008, http://www.nytimes.com/2008/08/09/sports/olym-
pics/09china.html?pagewanted&_r=0 [dostęp: 8.07.2015], P.H. Gries, H.M. Crowson, T. Sand-
el, The Olympic Effect on American Attitudes towards China: beyond personality, ideology, and 
media exposure, „Journal of Contemporary China” 03.2010, nr 19 (64), s. 214.
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zainteresowanym tradycyjnymi zagadnieniami stosunków międzynarodo-
wych15. Jedną z największych korzyści związanych z współorganizacją przez 
Polskę mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku było przełamywanie 
negatywnych stereotypów na temat kraju16. Widać zatem, jak różne mogą być 
komunikaty przekazywane międzynarodowemu odbiorcy za pośrednictwem 
organizowania imprez sportowych.

Organizacja imprez sportowych wiąże się, jak wspomniano, z przybyciem 
do danego kraju bądź miasta wielu osób. Obecność gości zagranicznych pobu-
dza turystykę – poprzez budowanie wizerunku miejsca, które warto odwiedzić, 
lub też – do którego warto wrócić. Jednym z celów współorganizacji w Polsce 
mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 było właśnie pobudzenie tu-
rystyki. Jak stwierdzono w raporcie firmy doradczej Deloitte na temat oceny 
efektów organizacji UEFA EURO 2012, korzyści związane ze zmianami wi-
zerunkowymi poszczególnych miast, w związku ze wzmożoną obecnością me-
diów zagranicznych, oszacowano następująco: Warszawa – 450 mln zł, Poznań 
– 130 mln zł, Gdańsk – 400 mln zł, Wrocław – 200 mln zł17. Wynika to przede 
wszystkim z kreowania pozytywnego wizerunku miast jako atrakcyjnych kie-
runków turystycznych18. Aby jeszcze bardziej podkreślić walory tych miejsc, 
rozgrywki wpisywane są niekiedy w historyczne bądź przyrodniczo-krajobra-
zowe otoczenie miasta czy regionu19 – w praktyce rywalizacja sportowców 
odbywa się w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora lub zabytków, aby informacja 
o nich dotarła do jeszcze szerszego grona odbiorców przed telewizorami. Mimo 
iż przywołane tutaj badania odnoszą się w większym stopniu do poszczegól-
nych miast, to w oczywisty sposób dotyczą poprawy wizerunku całego państwa.

Wśród międzynarodowych imprez sportowych panuje wielka różnorod-
ność dotycząca prestiżu, poziomu sportowego i organizacyjnego, zasięgu geo-
graficznego, zainteresowania widzów itp. Chociaż właściwie wszystkie mię-
dzynarodowe eventy sportowe niosą za sobą pewne przesłanie wizerunkowe, 

15 J.S. Rofe, It is a squad game: Manchester United as a diplomatic non-state actor in 
international affairs, „Sport in Society” 2014, s. 8.

16 H. Zdankiewicz, Euro 2012 przyniosło Polsce wiele korzyści, „Dziennik Polski” 22.11.2012, 
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3199190,euro-2012-przynioslo-polsce-wiele-korzysci,id,t.
html?cookie=1 [dostęp: 8.07.2015]. 

17 Podsumowanie kosztów i oszacowanie korzyści z organizacji turnieju UEFA EURO 2012. 
Warszawa, Poznań, Gdańsk, Kraków, Deloitte Polska 2012, s. 4–12, http://www.deloitte.com/
assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty,%20badania,%20rankingi/pl_Ko-
rzysci_administracyjno_organizacyjne_Euro2012v2.pdf [dostęp: 8.07.2015]. 

18 T. Harrison-Hill, L. Chalip, Concepts and Paradigms, [w:] Sport Tourism, Concepts and 
Theories, red. H. Gibson Routledge, [b.m.w.] 2006, s. 213.

19 W. Lagae, Sports Sponsorship and Marketing Communications. A European Perspec-
tive, Financial Times Management, Edynburg 2003, s. 88.
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to jednak na pierwszy plan wysuwają się w tym przypadku tzw. megaeventy 
sportowe, a zatem zawody o największej popularności wśród widzów na ca-
łym świecie, o największej wartości marketingowej. Należą do nich igrzyska 
olimpijskie w letniej i zimowej odsłonie, a także mistrzostwa świata i Europy 
w piłce nożnej, chociaż nie istnieje jasna klasyfikacja, które imprezy sportowe 
można do nich zaliczyć – nawiązując do stwierdzenia Maurice’a Roche’a, 
megawydarzeniem sportowym jest wydarzenie sportowe o wielkiej skali, któ-
re ma dramatyczny charakter, masową popularność i międzynarodowe zna-
czenie20. Jednak najczęściej zaliczane są do nich właśnie ww. imprezy.

W świecie naukowym panuje zgodność co do istotności megaeventów 
sportowych dla wizerunku państwa. Jako przykład wskazać można zimowe 
igrzyska olimpijskie odbywające się w 1994 roku w norweskim Lilleham-
mer. W kontekście dyplomacji sportowej, czy szerzej – dyplomacji publicznej 
tego kraju, są one określane jako „wydarzenie będące kamieniem milowym”, 
ponieważ łączyły wysoki poziom organizacyjny, powszechne zaangażowanie 
społeczeństwa oraz przekaz historyczny21. Wielu krajom zależy na organizo-
waniu imprez sportowych w takim stopniu, iż zabiegają o nie najważniejsze 
osoby w państwie. W związku z tym panuje powszechna opinia, że Tony Blair 
pokonał Jeacquesa Chiraca w kontekście wysyłanych zgłoszeń dotyczących 
organizacji igrzysk olimpijskich w 2012 roku, Luiz Lula da Silva – Baracka 
Obamę w odniesieniu do igrzysk olimpijskich w 2016 roku, natomiast Wła-
dimir Putin wygrał z Davidem Cameronem w walce o przygotowanie mi-
strzostw świata w piłce nożnej w 2018 roku22. W kontekście megawydarzeń 
sportowych nadmienić trzeba ponadto, iż współcześnie wielki rozmach, z ja-
kim są one organizowane, sprawia, iż w głównej mierze tylko duże i silne 
gospodarczo kraje są w stanie podjąć się ich organizacji. Jest to zatem forma 
budowania wizerunku międzynarodowego zarezerwowana niemal wyłącznie 
dla mocarstw.

Jak wspomniano wcześniej, korzyści wizerunkowe związane z organiza-
cją imprez sportowych pojawiają się nie tylko w odniesieniu do megaeventów 
sportowych. Wizerunek państwowy można również kreować poprzez organi-
zowanie międzynarodowych zawodów sportowych o mniejszej popularności 
i prestiżu, w mniej popularnych dyscyplinach sportu, przez pojedyncze tur-
nieje czy międzynarodowe zawody w sporcie młodzieżowym. Jako przykład 
tej potencjalnie najmniej medialnej formy, a więc zawodów młodzieżowych, 

20 M. Roche, Mega-events and Modernity. Olympics and Expos in the Growth of Global 
Culture, Routledge, Abingdon 2000, s. 1.

21 M. Leonard, A. Small, op. cit., s. 73.
22 A.F. Cooper, The Changing Nature of Diplomacy, [w:] The Oxford Handbook of Modern 

Diplomacy, red. A.F. Cooper, J. Heine, R. Thakur, Oxford University Press, Oxford 2013, s. 38.
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można podać rozgrywany corocznie w Norwegii turniej piłki nożnej dla mło-
dzieży z całego świata Norway Cup. Biorą w nim udział dzieci z całego świata 
– w 2012 roku było ich około 30 tys. z 52 państw, zaś deklarowanym celem 
jego organizowania jest „zdobycie przyjaciół dla Norwegii poprzez sport”23. 
Założenie takiego podejścia jest stosunkowo proste, chodzi bowiem o to, aby 
dzieci z różnych państw świata przyjechały do Norwegii, na własne oczy zo-
baczyły poziom życia, krajobrazy, poznały ludzi itp. i dzięki temu wytworzyły 
pozytywne nastawienie względem tego kraju. 

Podsumowując analizowaną tutaj formę kreowania wizerunku między-
narodowego państwa przy wykorzystaniu dyplomacji sportowej, stwierdzić 
trzeba, iż daje ona duże możliwości promocji. Można je wykorzystywać 
do eksponowania walorów turystycznych danego kraju czy też przekazy-
wać komunikaty o pokojowych intencjach, silnej gospodarce, przyjaznych 
mieszkańcach i ogólnym „ucywilizowaniu”. Jednocześnie przekaz taki dzięki 
popularności sportu dociera do ludzi na całym świecie, chociaż oczywiście 
zasięg takiego komunikatu zależny jest od specyfiki danego wydarzenia spor-
towego.

Osiąganie sukcesów w międzynarodowym sporcie

Aspektem sportowym, który tradycyjnie brany jest pod uwagę jako czynnik 
wpływający na międzynarodowy wizerunek państwa, jest poziom prezento-
wany przez zawodników czy też kluby sportowe danego kraju. Podobnie jak 
w przypadku organizacji imprez sportowych wiąże się to po części z obecno-
ścią medialną – osiągający sukcesy sportowcy są często pokazywani poprzez 
środki masowego przekazu na całym świecie – podczas dekoracji medalo-
wych, w trakcie udzielanych wywiadów czy samej rywalizacji.

W przeszłości zwycięstwa sportowe były często traktowane jako element 
walki propagandowej. Działo się tak już podczas wspominanych wcześniej 
igrzysk olimpijskich w Berlinie, jednak w największym stopniu zjawisko to 
dotyczyło okresu zimnej wojny, kiedy zwycięstwa sportowe odpowiednio 
Związku Radzieckiego lub Stanów Zjednoczonych, a po części także państw 
należących do ich bloków geopolitycznych, świadczyć miały o wyższości 
systemu komunistycznego bądź kapitalistycznego. Rywalizowano w klasy-
fikacjach medalowych igrzysk olimpijskich już od 1952 roku – od debiutu 

23 G. Jarvie, The soft power of sport can win friends, 2014, http://www.ed.ac.uk/polopoly_
fs/1.154042!/fileManager/GrantJarvies-InauguralLecture-text-2014.pdf [dostęp: 1.06.2015], 
H.M. Nygård, Soft power at home and abroad: Sport diplomacy, politics and peace building, 
„International Area Studies Review” 2013, nr 16 (3), s. 239.
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ZSRR w Helsinkach24, a także dążono do zwycięstw w konkretnych prestiżo-
wych dyscyplinach sportowych.

Obecnie istotność zwycięstw sportowych także jest dostrzegalna, jest to 
jednak analizowane raczej w kontekście wizerunkowym25. Sukces w sporcie 
jest w tym kontekście postrzegany jako możliwość zapewnienia łagodnego 
i bezkrytycznego tła dla prezentacji osiągnięcia narodowego26. Świadczy 
o tym chociażby fakt, iż w tworzeniu rankingów miękkiej siły państwa bie-
rze się pod uwagę ilość medali zdobytych przez reprezentantów danego kraju 
podczas igrzysk olimpijskich27, a jak wiadomo, poziom soft power jest silnie 
skorelowany z wizerunkiem międzynarodowym. 

W kontekście wizerunkowego znaczenia sukcesów sportowych oczywiście 
nie liczą się tylko „statystyczne sukcesy” (np. liczba medali zdobytych na da-
nej imprezie), ale i wrażenia związane z konkretnymi występami. Jak stwierdził 
Barry Sanders z Centrum Dyplomacji Publicznej Uniwersytetu Południowej Ka-
lifornii, „dobrze rozegrany mecz może przysporzyć szacunku wśród obcej opinii 
publicznej dla umiejętności narodu”, jednak poziom sportowy raczej nie wpływa 
w silny sposób na przesunięcia w postrzeganiu danego państwa za granicą28. 
Wyrażając zrozumienie dla tezy B. Sandersem, trzeba stwierdzić, iż w kontek-
ście efektów wizerunkowych poziomu sportowego większe znaczenia ma za-
pewne suma sukcesów sportowych, mierzalna chociażby poprzez wspomniane 
już klasyfikacje medalowe, niż pojedyncze zwycięstwa. Duża ilość sukcesów 
to – jak już wspomniano – duża obecność medialna, co ugruntowuje w świado-
mości publicznej pozytywny obraz danego kraju – związany z jego sukcesami.

Wiele państw zdaje sobie sprawę z istotności sukcesów w tej dziedzinie, 
bowiem wprowadza rozmaite systemy sportu elitarnego. Polityka dotycząca 
sportu elitarnego może obejmować wiele różnych działań. Spośród najbardziej 
charakterystycznych wyróżnia się budowanie obiektów sportowych dostoso-
wanych do poziomu elitarnego, zapewnianie warunków dla pojawiania się 
sportowców „pełnoetatowych”29, dostarczanie możliwości rywalizowania dla 

24 D. Miller, Historia Igrzysk Olimpijskich i MKOl. Od Aten do Pekinu 1894–2008, Rebis, 
Poznań 2008, s. 153.

25 B. Houlihan, Political involvement in sport, physical education and recreation, [w:] The 
Sociology of Sport and Physical Education. An Introductory Reader, red. A. Laker, Routledge, 
Londyn 2002, s. 195.

26 E. Cashmore, Sports Culture. An A–Z Guide, Taylor & Francis, Londyn 2000, s. 332.
27 J. McClory, The New Persuaders. An international ranking of soft power, Institute for 

Government, Londyn 2010, s. 9.
28 B. Sanders, Sport as Public Diplomacy, USC Center on Public Diplomacy, „Sports 

Diplomacy” 07–08.2011, t. 2, nr 6, http://uscpublicdiplomacy.org/pdin_monitor_article/inter-
national_sport_as_public_diplomacy [dostęp: 9.07.2015].

29 J. Kordasiewicz, Kwalifikowany czy zawodowy?, „Sportplus” 2010, nr 4, s. 52.
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sportowców na elitarnym poziomie, tworzenie warunków dla rozwoju umiejęt-
ności trenerskich30. Chodzi także o wspieranie aktywności badawczo-nauko-
wej w zakresie problematyki sportowej.

O istotności polityki sportowej świadczą środki finansowe, desygnowane 
przez państwa na ten cel. Jako przykład można wziąć Wielką Brytanię, która 
podczas przygotowań do igrzysk olimpijskich w Sydney przeznaczyła około 
120 milionów funtów na utworzenie regionalnej sieci instytutów sportu elitarne-
go oraz około 100 milionów funtów na czteroletnie treningi około 600 sportow-
ców. Na przygotowania do kolejnych letnich igrzysk w 2004 roku Brytyjczycy 
przeznaczyli 75 milionów funtów bezpośredniego wsparcia finansowego, nato-
miast po decyzji o organizacji igrzysk w 2012 roku w Londynie sumy te znaczą-
co wzrosły, bowiem przed igrzyskami w Pekinie kwota ta oscylowała między 
235 a 265 milionami funtów, zaś bezpośrednio przed igrzyskami w Londynie 
wynosiła 264 miliony funtów31. Motywacja Brytyjczyków określana była na-
stępująco: inwestycje w sport elitarny mają promować wizerunek Wielkiej Bry-
tanii za granicą oraz zyskać międzynarodowy prestiż poprzez sukcesy w sporcie 
elitarnym32. W tym kontekście można zwrócić uwagę na pewną prawidłowość, 
bowiem bardzo często gospodarzom imprez sportowych szczególnie mocno za-
leży na uzyskaniu w ich trakcie dobrych wyników sportowych – świadczą o tych 
chociażby wyniki uzyskiwane przez gospodarzy igrzysk olimpijskich33. W kon-
tekście wizerunkowym można to w pewnym sensie ocenić jako chęć wzmoc-
nienia komunikatu związanego z organizacją imprezy sportowej, aczkolwiek 
powodów dla takiego zachowania gospodarzy zawodów sportowych jest znacz-
nie więcej, chociażby chęć dobrego zaprezentowania sportowców przed własną 
publicznością. Warto jednak dodać, iż pomimo dużej wagi przykładanej do suk-
cesów sportowych przez państwa ich wizerunkowa eksploatacja często nie jest 
pełna, bowiem strategie dyplomacji publicznej rzadko uwzględniają w sposób 
dogłębny kreowanie wizerunku za pośrednictwem sukcesów sportowych.

30 V. de Bosscher, J. Bingham, S. Shibli, M. van Bottenburg, P. de Knop, The Global 
Sporting Arms Race. An International Comparative Study on Sports Policy Factors Leading to 
International Sporting Success, Meyer & Meyer Verlag, Aachen 2008, s. 19.

31 M. Green, B. Houlihan, Elite Sport Development. Police learning and political priori-
ties, Routledge, Abingdon 2005, s. 2; B. Houlihan, M. Green, Comparative elite sport develop-
ment, [w:] Comparative Elite Sport Development. Systems, Structures and Public Policy, red. 
B. Houlihan, M. Green, Routledge, Burlington 2008, s. 2; Stenogram z debaty Izby Gmin z dnia 
6 października 2008 roku, http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmhansrd/
cm081006/debtext/81006-0001.htm [dostęp: 9.07.2015]; R. Anderson, Olympic success: How 
much does a medal cost?, http://www.bbc.co.uk/news/business-19144983 [dostęp: 9.07.2015].

32 J. Grix, Political Science and Sport, [w:] Social Sciences in Sport, red. J. Maguire, Hu-
man Kinetics, Champaign 2014, s. 210.

33 Zob. D. Miller, op. cit, s. 612–623.
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Warto dodać, iż chociaż zasadniczo mniejsze państwa nie biorą udziału 
w walce o zdobycie jak największej liczby medali na międzynarodowych 
imprezach sportowych, mając na celu wpływanie na swój wizerunek, to 
zdarza się niekiedy, iż także one dzięki pojedynczemu sukcesowi w sporcie 
mogą zaistnieć medialnie, przełamując jednocześnie wspomnianą wcześniej 
„niewidzialność”. Za jeden z najbardziej charakterystycznych przykładów 
może uchodzić Saint Kitts and Nevis – niewielkie państwo leżące na Morzu 
Karaibskim. Reprezentant tego kraju – Kim Collins – zdobył w 2003 roku 
podczas mistrzostw świata w lekkoatletyce w Paryżu złoty medal w biegu 
na prestiżowym dystansie 100 m, czym „ściągnął pozytywne globalne za-
interesowanie” dla swojej ojczyzny34. Zapewne wiele osób na świecie po 
raz pierwszy usłyszało o Saint Kitts and Nevis właśnie dzięki sportowemu 
osiągnięciu Collinsa, zwłaszcza że miało to miejsce w wyjątkowo medialnej 
konkurencji.

W nawiązaniu do powyższych rozważań trzeba stwierdzić, iż osiąganie 
sukcesów sportowych może mieć znaczenie wizerunkowe dla państw, które 
podejmują szereg kroków zmierzających do maksymalizacji poziomu sporto-
wego. Istotne jest jednak w tym przypadku nie osiągania pojedynczych, nawet 
prestiżowych sukcesów, ale ich wielość, co powoduje zwiększenie obecności 
medialnej.

Udział w międzynarodowym sporcie

Kreowanie wizerunku międzynarodowego przy wykorzystaniu dyplomacji 
sportowej może przyjmować także nieco mniej wymagające formy, bowiem 
dwie wskazane powyżej, jak się zdaje, zarezerwowane są dla państw stosun-
kowo dużych i silnych. Trudno bowiem oczekiwać, aby małe, młode kraje 
były w stanie organizować duże międzynarodowe imprezy sportowe (co naj-
wyżej mniejsze i mniej wymagające pod względem organizacyjnym) lub też 
osiągnąć wysoki poziom sportowy wpływający na ich międzynarodowe po-
strzeganie. Swoistym wyjątkiem były w tym przypadku Niemcy Wschodnie 
w okresie zimnej wojny, którym udało się osiągnąć niezwykle wysoki poziom 
w sporcie. Można stwierdzić wręcz, iż Niemiecka Republika Demokratycz-
na była modelowym przykładem stosowania dyplomacji sportowej poprzez 
osiąganie sukcesów w sporcie, bowiem – jak twierdzono wówczas: „osiągnię-
cia sportowe NRD przyczyniają się do godnego reprezentowania na forum 

34 L. Dixon, Tenth Anniversary of Kim Collins’ triumph in Paris, http://www.sknvibes.
com/news/newsdetails.cfm/77934 [dostęp: 13.07.2015].
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międzynarodowym naszego socjalistycznego państwa”35, natomiast sportow-
cy, trenerzy i działacze poprzez swoje sukcesy mieli stać się „dyplomatami 
w dresach”, swoistymi ambasadorami NRD36. 

Wspomniane wyżej Niemcy Wschodnie stanową pewien wyjątek – z zasa-
dy państwom małym trudno jest osiągnąć wysoki poziom w sporcie międzyna-
rodowym, który gwarantowałby im korzyści wizerunkowe. Mimo to mniejsze 
byty państwowe także mają możliwość czerpania korzyści wizerunkowych ze 
sportu, chociaż w nieco innym wymiarze. Jak bowiem zauważył Barrie Houli-
han, bardzo często celem dyplomacji sportowej była chęć uświadomienia wła-
snego istnienia w ramach systemu międzynarodowego37. W takich przypadkach 
znaczenie może mieć sam udział w międzynarodowej rywalizacji sportowej 
– poprzez uczestnictwo, prezentowanie flagi oraz możliwość wzięcia udziału 
w ceremoniach otwarcia i zamknięcia wielkich imprez sportowych, takich jak 
igrzyska olimpijskie. Wydarzenia takie cieszą się wielką popularnością, zatem 
o istnieniu danego kraju może się w ten sposób dowiedzieć mnóstwo ludzi.

Podobna taktyka może dotyczyć dwóch kategorii państw. Po pierwsze są 
to kraje bardzo małe, nieznane. Drugą, prawdopodobnie jeszcze ważniejszą 
kategorią są w tym przypadku państwa nieposiadające powszechnego uznania 
międzynarodowego bądź których istnienie jest przez przynajmniej część spo-
łeczności międzynarodowej kwestionowana.

Pierwsza z powyższych kategorii dotychy państw bardzo małych, które 
biorą udział w międzynarodowej rywalizacji sportowej, posiadając niewielkie 
szanse na zdobywanie medali. Międzynarodowy Komitet Olimpijski skupia 
obecnie 205 komitetów narodowych38. Przykładowo w Londynie rywalizo-
wali sportowcy z 204 krajów39, podczas gdy medale zdobyli zawodnicy re-
prezentujący 85 państw40. Cztery lata wcześnie w Pekinie występowały także 
204 reprezentacje41, natomiast medale powędrowały do 86 państw42. Świadczy 

35 G. Heinze, Niemiecka Republika Demokratyczna, [w:] Sportowcy krajów socjalistycz-
nych. Mistrzowie igrzysk olimpijskich, świata i Europy, Wydawnictwo Sport i Turystyka, War-
szawa 1976, s. 78.

36 D. Wojtaszyn, Sport w cieniu polityki. Instrumentalizacja sportu w NRD, Oficyna Wy-
dawnicza Atut, Wrocław 2011, s. 87.

37 B. Houlihan, Politics and Sport, [w:] Handbook of Sports Studies, red. J. Coakley, 
E. Dunning, SAGE, Londyn 2004, s. 219.

38 Źródło: http://www.olympic.org/national-olympic-committees [dostęp: 13.07.2015].
39 London 2012, http://www.olympic.org/london-2012-summer-olympics [dostęp: 13.07.2015].
40 Medal Table, http://www.bbc.co.uk/sport/olympics/2012/medals/countriesm [dostęp: 

13.07.2015].
41 Beijing 2008, http://www.olympic.org/beijing-2008-summer-olympics [dostęp: 13.07.2015].
42 Beijing 2008 Medal Table, http://www.bbc.co.uk/sport/olympics/2012/medals/historical-

-medals-beijing-2008/countries [dostęp: 13.07.2015].
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to o tym, iż w najnowszej historii letnich igrzysk olimpijskich ponad poło-
wa państw uczestniczących w nich nie była w stanie zdobyć choćby jednego 
medalu. Ewentualne działania dyplomacji sportowej tych państw muszą się 
więc ograniczać do faktu, iż dzięki udziałowi w takiej imprezie sportowej 
globalna opinia publiczna będzie mogła usłyszeć o nich, chociażby widząc 
flagę i tabliczkę z nazwą kraju podczas defilady w trakcie ceremonii otwarcia 
takiej imprezy. 

O ile wizerunkowe znaczenie udziału w sporcie w przypadku państw 
małych ma znaczenie drugorzędne, to zupełnie inaczej wygląda sytuacja 
w przypadku państw, których podmiotowość międzynarodowa jest w taki czy 
inny sposób kwestionowana. Historycznie tyczyło się to w szczególności ta-
kich krajów, jak Republika Chińska (Tajwan) czy wspominane już Niemcy 
Wschodnie. Współcześnie podobne sytuacje związane są z udziałem w mię-
dzynarodowym sporcie Palestyny i Kosowa. 

Jak wiadomo, Palestyna jest obecnie bytem niesuwerennym funkcjonują-
cym jako Autonomia Palestyńska. Podmiot ten został mimo to uznany przez 
Międzynarodowy Komitet Olimpijski – jako „kraj uczestniczący w rywaliza-
cji”, jednak nie został on uznany za państwo. W igrzyskach olimpijskich spor-
towcy z Palestyny uczestniczą od 1996 roku43 – od czasu igrzysk w Atlancie. 
Palestyna jest też członkiem innych federacji sportowych – np. piłkarskiej 
FIFA – od 1998 roku44. Przeciwny temu przez długi okres był oczywiście 
Izrael45. Kosowo jest natomiast państwem powstałym w wyniku odłączenia 
od Serbii w 2008 roku. Mimo że wiele państw uznało Kosowo za suwerenny 
byt państwowy, w dalszym ciągu nie można stwierdzić, iż jest to kraj po-
wszechnie uznawany – w szczególności Serbia w dalszym ciągu nie akceptuje 
Kosowa, mimo że relacje dwustronne w ostatnim czasie uległy poprawie46. 
Kraj ten jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz in-
nych federacji sportowych. MKOl przyznał komitetowi narodowemu Kosowa 
pełne uznanie w grudniu 2014 roku, a co za tym idzie – reprezentanci tego 
kraju mogli wziąć udział w letnich igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro 
w 2016 roku47.

43 Palestine, http://www.bbc.co.uk/sport/olympics/2012/countries/palestine [dostęp: 13.07.2015].
44 Tamże.
45 Israel and Palestine come to Olympic accord, http://www.theguardian.com/uk/2011/

jan/21/israel-palestine-olympic-accord [dostęp: 14.07.2015].
46 Szef dyplomacji Kosowa z wizytą w Belgradzie. Oczekuje, że Serbia uzna jego państwo, 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/szef-dyplomacji-kosowa-z-wizyta-w-belgradzie-
-oczekuje-ze-serbia-uzna-jego-panstwo,481047.html [dostęp: 13.07.2015].

47 Kosovo to compete at Rio 2016 Olympics after recognition from IOC, http://www.
theguardian.com/sport/2014/dec/09/kosovo-recognition-international-olympic-commit-
tee-rio-2016 [dostęp: 13.07.2015].
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Podmioty takie jak Palestyna czy Kosowo jednocześnie z zabieganiem 
o uznanie ze strony państw czy organizacji międzyrządowych starają się 
o przyjęcie do międzynarodowych organizacji sportowych. Wiąże się to bo-
wiem najczęściej z możliwością uczestniczenia w imprezach międzynarodo-
wych. W tym kontekście instytucje światowego sportu posiadają kompetencje 
zbliżone niemal do kompetencji państw. Dodać można, iż w historii zdarzały 
się przypadki, kiedy uzyskanie przez państwo uznania ze strony organizacji 
sportowych przyczyniło się do zaakceptowania istnienia takiego kraju także 
przez tradycyjną społeczność międzynarodową, jak w przypadku Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej. Z drugiej strony, wykluczenie kraju z międzyna-
rodowego sportu skutkowało niekiedy polityczną izolacją takiego państwa, 
jak w przypadku Republiki Południowej Afryki w okresie, gdy kraj ten pro-
wadził politykę apartheidu. W kontekście dyplomacji sportowej udział państw 
o kwestionowanej podmiotowości jest niezwykle istotny, bowiem umożliwia 
wysyłanie w świat komunikatu o swojej obecności na arenie międzynarodo-
wej, co pod względem wizerunkowym jest bardzo istotne.

Sportowa pomoc rozwojowa

Opisane wyżej sposoby wpływania na międzynarodowy wizerunek państwa 
miały charakter uniwersalny, a zatem wpływały one na postrzeganie danego 
kraju w ujęciu globalnym. Istnieją jednak także formy dyplomacji sportowej 
ukierunkowanej na kształtowanie wizerunku państwa, które mają charakter 
bardziej kierunkowy, a zatem ich prowadzenie ma na celu poprawę postrzega-
nia takiego państwa w konkretnym kraju – wśród konkretnego społeczeństwa. 
Sportowa pomoc rozwojowa należy do form tego typu działań, która zostanie 
opisana jako pierwsza. Warto dodać, iż pomoc rozwojowa należy do typo-
wych metod dyplomacji publicznej.

Sportowa pomoc rozwojowa polega przede wszystkim na takim działaniu 
państwa, w ramach którego udziela ono różnych form pomocy innym krajom, 
w szczególności tym słabiej rozwiniętym. Celem tej pomocy jest szeroko po-
jęta poprawa poziomu sportowego w państwie. Tyczy się to zarówno sportu 
elitarnego, jak i powszechnego czy młodzieżowego. 

Można wskazać szereg przykładów działania państw w sferze sportu, za-
liczających się do kategorii sportowej pomocy rozwojowej. Przede wszyst-
kim warto wspomnieć o działaniach Stanów Zjednoczonych – kraju należą-
cego do prekursorów zarówno dyplomacji sportowej, jak i szerzej dyplomacji 
publicznej. Działalność amerykańska w tej sferze polega przykładowo na 
wysyłaniu trenerów koszykówki, a zatem sportu, który globalnie kojarzony 



252 Michał Marcin KOBIERECKI 

jest ze Stanami Zjednoczonymi, do krajów, gdzie dyscyplina ta cieszy się 
dużą popularnością, jednak jest na stosunkowo niskim poziomie48. Dzięki 
temu USA są w takim kraju postrzegane z perspektywy wspomnianej pomo-
cy, przyczyniając się do kreowania pozytywnego wizerunku mocarstwa. 

Sportowa pomoc rozwojowa może mieć także wymiar bardziej zbliżony 
do pomocy rozwojowej w innych dziedzinach życia, np. humanitarnej, z tą róż-
nicą, iż dotyczy ona sportu. Może ona bowiem polegać na dostawach sprzętu 
sportowego, finansowaniu budowy obiektów sportowych czy pomocy w wy-
syłaniu przez taki kraj reprezentacji na międzynarodową imprezę sportową. 
Dla opisania tego przejawu dyplomacji sportowej można się posłużyć przykła-
dem Norwegii – kraju, który swoją strategię dyplomacji publicznej w znacznej 
mierze realizuje poprzez pomoc rozwojową49. Zgodnie z założeniem, iż sport 
może być postrzegany jako „siła napędowa rozwoju”, ponieważ wspiera inte-
grację społeczną, dialog i tolerancję, Norwegia w ramach strategii dyplomacji 
sportowej wspiera sport powszechny w krajach rozwijających się. W prakty-
ce rząd przeznacza środki finansowe na wspieranie aktywności sportowych 
w państwach Południa, przykładowo w 2003 roku były to 23 miliony koron 
norweskich. Pomoc jest dystrybuowana bezpośrednio przez władze, a także za 
pośrednictwem organizacji pozarządowych50. Działania takie przyczyniają się 
oczywiście do kreowania pozytywnego wizerunku Norwegii w krajach przyj-
mujących pomoc (wymiar bilateralny). Jednak wydaje się, iż kroki takie mają 
także wymiar globalny, bowiem przytoczona tutaj norweska sportowa pomoc 
rozwojowa może także przyczyniać się do ugruntowania wizerunku kraju jako 
pomagającego państwom biedniejszym oraz wspierającego pokój.

Bilateralne kontakty sportowe

Druga z bardziej kierunkowych form kreowania wizerunku państwowego po-
przez dyplomację sportową została określona jako bilateralne kontakty spor-
towe, a zatem dotyczy ona nawiązywania bądź utrzymywania dwustronnych 
kontaktów sportowych z takim czy innym państwem, mając na względzie pro-
mowanie jednego państwa w drugim. Warto jednocześnie nadmienić, iż kon-
takty podejmowane w ramach dyplomacji sportowej mogą mieć także inne, 

48 W.A. Rugh, Front Line Diplomacy. How US Embassies Communicate with Foreign 
Publics, Palgrave Macmillan, Nowy Jork 2014, s. 285.

49 M. Leonard, A. Small, op. cit., s. 3–4, 41.
50 Strategy for Norway’s culture and sports co-operation with countries in the South, Nor-

wegian Ministry of Foreign Affairs, Oslo 2005, s. 37, 39, 41, 43, https://www.regjeringen.no/
globalassets/upload/kilde/ud/rap/2005/0022/ddd/pdfv/265661-culture.pdf [dostęp: 13.07.2015]. 
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nie do końca związane z wizerunkiem międzynarodowym, cele. Ma to zwią-
zek w szczególności z wykorzystywaniem sportu do nawiązywania bliższych 
relacji między skonfliktowanymi państwami. Najbardziej znanym przykła-
dem takiego wykorzystania sportu jest zapewne wspomniana już dyplomacja 
pingpongowa. W niniejszej części skupiono się jednak na takich dwustron-
nych kontaktach sportowych, które mają wymiar stricte wizerunkowy.

Bilateralne kontakty sportowe w kontekście budowania wizerunku przede 
wszystkim dotyczą sytuacji, kiedy sportowcy bądź drużyny z danego kraju 
wysyłane są do innego państwa, przykładowo w celu rozegrania meczu poka-
zowego. Bardzo często ma to oddolny i nieskoordynowany charakter, a zatem 
nie jest inicjatywą władz państwa, a sportowych federacji bądź nawet samych 
sportowców czy drużyn. 

Jako przykład tego typu kontaktów sportowych można wskazać mecze po-
kazowe, które w różnych krajach świata rozgrywają wielkie kluby piłkarskie, 
takie jak Manchester United. Klub ten w sposób powtarzalny bierze udział 
w tego typu wydarzeniach za granicą, w takich krajach, jak Chiny, Japonia, 
Korea Południowa, Australia, RPA, Meksyk czy Stany Zjednoczone. Przede 
wszystkim ma to na celu promocję lokalnych sponsorów klubu. Jednocześnie 
jednak, poprzez kontakty sportowe, klub przyczynia się do promocji Wielkiej 
Brytanii w społeczeństwach tych państw51. Jest to oczywiście jedynie przy-
kład obrazujący, w jaki sposób dzięki dwustronnym kontaktom sportowym 
dochodzi do wzmocnienia wizerunku jednego kraju w innym społeczeństwie. 

Dwustronne kontakty ukierunkowane na kształtowanie pozytywnego 
wizerunku jednego kraju w społeczeństwie drugiego mogą także mieć nieco 
inny wymiar, nieobejmujący rywalizacji sportowej, a jedynie wizyty słynnych 
sportowców. Jako przykład może tutaj posłużyć jeden z programów amery-
kańskiej dyplomacji publicznej – American Public Diplomacy Envoys. W jego 
ramach znani i popularni Amerykanie wysyłani są przez Departament Stanu 
za granicę w celu odbywania rozmaitych spotkań. W programie tym wzięli 
udział słynni amerykańscy sportowcy, tacy jak członek baseballowej galerii 
sław Cal Ripken, dwukrotna medalistka olimpijska i pięciokrotna mistrzyni 
świata w łyżwiarstwie figurowym Michelle Kwan, koszykarze występujący 
w lidze NBA Juwan Howard i Dikembe Mutombo czy koszykarka Nikki Mc-
Cray52. Osoby te, określane jako ambasadorzy dyplomacji publicznej, miały 
reprezentować amerykańskie wartości wśród ludzi młodych oraz entuzjastów 
sportu. Często byli oni wysyłani do krajów, z których pochodzili oni lub ich 

51 J.S. Rofe, op. cit., s. 13.
52 A.L. Johns, Introduction. Competing in the Global Arena: Sport and Foreign Relations 

since 1945, [w:] Diplomatic Games. Sport, stagecraft, and international relations since 1945, 
red. H.L. Dichter, A.L. Johns, University Press of Kentucky, Lexington 2014, s. 3.
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przodkowie, np. M. Kwan uczestniczyła w spotkaniach w Chinach53. W dzia-
łaniach tych skupiano się zatem na nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów 
z opinią publiczną innych krajów, co było ukierunkowane na swoisty eksport 
amerykańskich wartości. Celem tego było to oczywiście pobudzanie pozy-
tywnego podejścia społeczeństw krajów względem USA. 

Jak widać, wymiary kontaktów sportowych o celach wizerunkowych 
mogą oczywiście być bardzo różnorodne i obejmować także inicjowane 
przez państwa kontakty na szczeblu reprezentacyjnym. Jednak – jak się wy-
daje, dla zwiększenia skuteczności tego typu działań wizerunkowych warto, 
aby w kontakcie takim ze strony państwa wysyłającego uczestniczyły tzw. 
„gwiazdy sportu”, a więc osoby o bardzo dużej i ugruntowanej rozpoznawal-
ności. Wydaje się bowiem, iż tylko w takiej sytuacji dwustronny towarzyski 
kontakt sportowy może spotkać się z zainteresowaniem w drugim państwie.

Podsumowanie

W powyższym artykule dokonano analizy różnych form wpływania na wi-
zerunek państwa przy wykorzystaniu dyplomacji sportowych. W jej wyniku 
udało się wskazać szereg typów takich działań, mianowicie – poprzez organi-
zację imprez sportowych, osiąganie sukcesów w międzynarodowym sporcie, 
udział w międzynarodowym sporcie, sportową pomoc rozwojową oraz mię-
dzynarodowe kontakty sportowe. 

Użyteczność wskazanych wyżej metod zależna jest od szeregu czynni-
ków. I tak organizacja imprez sportowych i osiąganie sukcesów sportowych 
wydają się metodami najbardziej skutecznymi dzięki dużej medialności, są 
jednak stosunkowo kosztowne i wymagające czasu – wykorzystują je raczej 
przez większe i potężniejsze, podczas gdy udział w międzynarodowym spo-
rcie stanowi przede wszystkim szansę wypromowania niewielkich krajów, 
a także jest istotnym elementem działań dyplomatycznych państw, których 
podmiotowość międzynarodowa jest kwestionowana.

Wspomniane wyżej trzy formy działań wizerunkowych mają charakter 
uniwersalny i wpływają na globalne postrzeganie prowadzącego je państwa. 
Pozostałe dwie można natomiast określić jako kierunkowe, bowiem mają one 
na celu pozytywną zmianę postrzegania takiego kraju w konkretnym społe-
czeństwie – państwa, któremu udzielana jest pomoc rozwojowa, bądź też kra-
ju, z którym nawiązywane lub utrzymywane są dwustronne kontakty sportowe.

53 G. Shen, The View from China, [w:] Toward a New Public Diplomacy. Redirecting U.S. 
Foreign Policy, red. P. Seib, Palgrave Macimillan, Nowy Jork 2009, s. 96.
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Jak wskazano w tekście, dzięki wizerunkowym działaniom w ramach 
dyplomacji sportowej państwo może osiągnąć szereg celów. Należy do nich 
przede wszystkim przekazywanie konkretnych komunikatów na temat pań-
stwa, np. odnośnie pokojowych intencji, wysokiego poziomu cywilizacyjnego 
czy gospodarczego, wydolności systemu politycznego itp. Poprzez organiza-
cję imprez sportowych można także promować kraj bądź jego regiony tury-
stycznie, a w niektórych przypadkach po prostu zaistnieć w międzynarodowej 
opinii publicznej. Mając to na względzie, wydaje się, iż słuszną jest hipoteza 
zakładająca, iż dyplomacja sportowa może stanowić istotne narzędzie bran-
dingu narodowego.
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Sports diplomacy and the international image of a state

Summary

The aim of the article is to investigate the ways of using sport in order to shape international 
brand of a state. Accordingly, various forms of shaping state’s international image with the use 
of sports diplomacy have been analyzed and shortly described – within the proposed typology. 
An attempt to verify a hypothesis concerning sports diplomacy as a significant tool of shaping 
state’s international brand was also made.
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