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Ірина Бутирська1

ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Główne kierunki polityki socjalnej Unii Europejskiej
Streszczenie
Zbadano szczegóły polityki socjalnej UE. Udowodniono, iż Unia rozwiązuje tradycyjne
problemy poszerzenia kompetencji swoich struktur oraz zwiększenia liczby instytucji
socjalnych poziomu komunitarnego, wyrównywania socjalno-gospodarczego krajów –
członków UE oraz zbliżenia się narodowych systemów gwarancji socjalnych. Jednak w
realizacji idei harmonizacji zasad życiowych oraz pracy przeszkadzają odmienności w
zakresie standardów socjalnych krajów bogatych i biednych, niedostateczne poziomy
kwalifikacji pracowników odnośnie zajmowanych stanowisk, wywołane bezrobociem,
jak również odmienności w realizacji polityki socjalnej.
Słowa kluczowe: polityka socjalna, Unia Europejska, Komisja Europejska, bezrobocie
wśród młodzieży, gwarancje socjalne, migracja zarobkowa, konkurencyjność.
Principles of social policy European Union
Abstract
The peculiarities of the EU social policy are considered. It is proved that it solves the
traditional issues of the expansion of its competence and increasing the number of social
institutions at the community level, socio-economic alignment of the EU member states
and the convergence of national social security systems. But the implementation of the
idea of harmonization of living and working standards is prevented by a large gap
between social standards between rich and poor member states, the discrepancy between
job qualifications and skills, problems caused by the longstanding and youth
unemployment and the difference in the social policy methods and the reluctance of
some countries to delegate powers of the mentioned field to the EU.
Key words: social policy, the European Union, European Commission, youth
unemployment, social guarantees, labour migration, competitiveness

1

PhD, Associate Professor of Management and Tourism, Chernivtsi Trade and
Economics Institute KNTEU (Chernivtsi, Ukraine).
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Актуальність

дослідження.

В

основі

будь-яких

проблем

суспільного розвитку завжди присутня соціальна складова. Це особливо
торкається тих проблем, які покликані вирішувати країни в ході
трансформації суспільного ладу, переходу до ринкової економіки. Адже
можливості

соціального

розвитку

великою

мірою

залежать

від

економічного зростання, а воно не в свою чергу залежить від
платоспроможного попиту населення – важливої ознаки соціальної
ситуації в суспільстві, тісного взаємозв’язку всіх сфер життєдіяльності
людини.
Вимоги до соціальної політики значно зростають у ході реформ і
трансформацій, коли вона повинна пом’якшувати негативні соціальні
явища і протиріччя, які неминуче виникають при змінах суспільного ладу,
допомагати населенню адаптуватись до нових умов, сприяти збереженню
в суспільстві настроїв підтримки реформ, і зуміти, зрештою, реалізувати
на користь людини ті позитивні зрушення в економіці, політиці, до яких
повинні привести реформи. Соціальна політика в таких суспільствах
вирішує цілий комплекс складних, а іноді й суперечливих завдань. Без
перебільшення можна вважати, що зміст соціальної політики і її
вирішення значно впливають на

формування

моделі суспільства,

принципів його існування, умов життя кожної людини. Світовий досвід
допомагає відповісти на складне для українського суспільства питання про
взаємодію ринкових відносин з соціальним розвитком, який не можна
протиставляти

утвердженню

в

економіці

регульованих

ринкових

механізмів. Саме вони, при розумному використанні, створюють
матеріальну базу, важливі соціальні і соціально-психологічні умови для
розширення виробництва ресурсів, спрямованих на соціальні цілі.
У сучасних умовах особливої актуальності набуває дослідження
тенденцій і чинників розвитку Української держави як складової
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європейського співтовариства, еволюції концепції і моделі соціальної
політики. Трансформація України вимагає знання та перевірки можливого
застосування в державі кращих досягнень, які пройшли перевірку
практикою в процесі розвитку соціальної політики в різних країнах світу.
Актуальності дослідження соціальної політики для вітчизняної науки
додає і конституційне закріплення вказаного статусу України, і наявна
розмитість національної доктрини соціальної політики.
Попередні дослідження проблеми.

Дослідження соціальної

політики держави в Україні розпочались після здобуття незалежності, в
ході обговорення проектів майбутньої Конституції, хоч активізація
наукових пошуків була зумовлена конституційним закріпленням у 1996 р.
норми про соціальний характер нашої держави. У сучасний період
дослідження цієї проблематики в Україні все ще знаходяться на
початковій стадії. Різні аспекти соціальної держави, її соціальної політики
розглядались у працях вітчизняних науковців: В. Бабкіна2, В. Горбатенка3,
М. Козюбри4,

В. Копєйчикова5,

Т. Семигіної8,

А. Сіленко9,

2

В. Корнієнка6,

П. Рабіновича7,

Д. Сковронського10,

О. Скрипнюка11,

В.Д. Бабкін, Від правової до соціально-правової держави / В.Д. Бабкін // Правова
держава. – 2001. – Вип. 12. – С. 270-281.
3
В.П. Горбатенко, Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі
тисячоліть: монографія / В.П. Горбатенко. – К.: Академія, 1999. – 340 с.
4
М. Козюбра, Природа соціальних прав людини та особливості їх реалізації / М.
Козюбра // Вісник Конституційного Суду України. – 2002. – № 5. – С. 57-61.
5
В. Копєйчиков, Соціальна держава як політична реальність / В. Копєйчиков //
Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 2. – С. 216-227.
6
В. Корнієнко, Реалізація ідеалу соціально-правової держави в українському
суспільстві / В. Корнієнко // Право України. – 2011. – № 2. – С. 47-53.
7
П. Рабінович, Соціальне право: деякі питання загальної теорії / П. Рабінович,
О. Панкевич // Право України. – 2003. – № 1. – С. 104-107.
8
Т. Семигіна, Традиційні моделі соціальної політики в умовах глобалізації /
Т. Семигіна // Людина і політика. – 2004. – № 1. – С. 134-143.
9
А. Сіленко, Соціальна політика та її пріоритети у перехідному суспільстві /
А. Сіленко// Людина і політика. – 2003. – № 1. – С. 118-128.
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В. Шаповала12, Л. Ярової13 та інших. Віддаючи належне науковій
значимості праць цих вчених, варто водночас вказати, що проблематика
соціальної політики залишається ще недостатньо актуалізованою та майже
недослідженою. Потребують аналізу й з’ясування суть і окремі моделі
соціальної

політики,

вивчення

позитивного

досвіду

розвитку

й

впровадження соціальної політики в окремих державах, зокрема в
Європейському Союзі, виокремлення базових ознак модернізованої моделі
соціальної політики у новому тисячолітті, які стикаються з глобалізацій
ними, демографічними й іншими викликами.
Виклад результатів дослідження. У країнах світу є позитивний
досвід створення ефективних механізмів підтримки соціальних сфер,
діяльність яких при безпосередньому контакті зі споживачем соціальних
послуг не може визначатися ринковими відносинами. Тож нинішні
труднощі соціальної сфери в посткомуністичному суспільстві не слід
трактувати лише як наслідок переходу до ринку. Вони свідчать найперше,
що ринкові відносини ще не набули цивілізованого характеру, а держава
через ресурсні та організаційні причини залишила соціальну сферу без
необхідних і вкрай важливих напрямів регулювання та підтримки.
Вважаємо, що повернення до соціальних технологій, механізмів,
нормативів, які діяли в Україні в соціальній сфері соціалістичного періоду,
10

Д. М. Сковронський, Концепції соціально-правової держави та їх реалізація в
сучасних умовах /Д. Сковронський // Проблеми правознавства та правоохоронної
діяльності. – 2011. – № 4. – С. 3-9.
11
Скрипнюк О.В. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і
практики: До 10-річчя незалежності України / О.В. Скрипнюк. – К.: Ін-т держави
і права ім.. В.М. Корецького НАНУ; ІМВ КНУТШ, 2000. – 600 с.
12
В. Шаповал, «Соціалізація» як особливість сучасного конституційного
регулювання / В. Шаповал //Вісник Конституційного Суду України. – 2004. – № 3.
– С. 28-48.
13
Л.В. Ярова, Створення людського капіталу як пріоритет сучасної соціальної
політики / Л.В. Ярова // Держава і право. – К., 2010. – Вип. 49. – С. 725-730.
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не дала б позитивних результатів. Але порівняння нинішньої ситуації в
соціальній сфері України з періодом попередніх десятиліть дозволяє ще
виразніше уявити собі неприйнятність сучасного стану. Вихід з цієї
ситуації вбачається в продовженні процесів реформування соціальної
сфери українського суспільства. Особливо для нашої держави важливо
глибоко проаналізувати накопичений досвід реформування в інших
країнах, зокрема країнах-членах Європейського Союзу (ЄС), щоб, з одного
боку, внести необхідні корективи, а з іншого боку, не ігнорувати, а
примножувати позитивні

моменти, які

свідчать, що

вже

поволі

накопичується і позитивний досвід, хоча поки ще і локальний.
Економічна, соціальна, фінансова, екологічна й інші сфери
політики у ЄС тісно пов’язані. Їх взаємне проникнення і зумовленість
підсилюють можливості ЄС у боротьбі з глобальними викликами. Гострі
сучасні проблеми Європи (крім вичерпання енергетичних ресурсів,
погіршення екологічної ситуації, посилення конкуренції, що охоплює
традиційні ринки товарів, послуг, капіталів і робочої сили), безперечно,
лежать у соціальній сфері: старіння населення, зміна соціальної структури
суспільства і трудових відносин. Ріст ролі людського капіталу як
основного фактора розвитку, поява нових технологій – явища, які різко
підсилюють значимість інновацій у соціально-економічному розвитку і
знецінюють багато традиційних факторів росту, що впливає на соціальну
політику держав.
Європейці можуть пишатися здобутками: зменшенням соціальної
нерівності, забезпеченням універсального доступу до освіти і систем
охорони здоров’я. Це робить ЄС світовим лідером за критеріями
економічного і соціального розвитку. Однак, глобалізація швидко змінює
конфігурацію і характеристики світової економічної системи, а в країнах
ЄС посилюються несприятливі демографічні тенденції: скорочення
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робочої сили, що тягне за собою значну напругу бюджету країн щодо
витрат на охорону здоров’я і пенсійне забезпечення. В ЄС багато
соціальних проблем, які вимагають модернізації соціальної політики:
бідність (особливо громадян похилого віку), високе безробіття молоді і
некваліфікованих працівників, гендерні диспропорції, недостатній рівень
безпеки й охорони праці. Розбудова „соціальної Європи” – пріоритет
тривалої мети, оптимізації моделі соціального розвитку – основні серед
дебатів про подальший розвиток ЄС.
До набуття чинності Амстердамського договору в 1999 р. питання
соціальної

політики

Сприймаючи

були

геополітичні,

у

компетенції

економічні,

національних

технологічні,

держав14.

демографічні

виклики світового масштабу поряд з внутрішніми проблемами, влада ЄС
та уряди країн-членів все більше координували свою діяльність у
соціальній сфері. Зростання числа країн-членів (з 15 до 27), населення (до
півмільярда осіб) впродовж двох з половиною років (травень 2004 – січень
2007 рр.) і безпрецедентне поглиблення регіональних соціальних
диспропорцій вимагали змін в основоположних договорах ЄС. Так,
Лісабонський договір, який набув чинності в кінці 2009 р., підтвердив
належність соціальної політики до сфери спільної компетенції ЄС і
держав-членів15.
У Лісабонському договорі визначені першочергові питання
соціальної політики –аспекти трудових відносин, оптимізація яких зможе
забезпечити справедливість розподілу суспільних багатств, створити
умови для гідного життя громадян, незалежно від професії, статі, віку,
14

М.В. Каргалова, Е.Н. Егорова, Социальное измерение европейской интеграции,
Аксиом, Москва 2010, с.73-74.
15
Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union,
Art. 151, Official Journal of the European Union, 30.03.2010, с. 83.
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здатності до праці, етнічної і релігійної належності. Соціальна політика
ЄС має широкий спектр інструментів, якими інститути ЄС здійснюють
гармонізацію соціальної сфери, сприяють розширенню зайнятості і
гарантій

соціального

захисту

громадян.

В

умовах

поглиблення

економічної та політичної інтеграції соціальна політика націлена на
встановлення однакових у всіх країнах ЄС соціального захисту, прав
людини в трудовій сфері, включаючи пенсії, допомогу по безробіттю,
тобто створення цілісного соціального простору поряд з Єдиним
внутрішнім ринком та Економічним і валютним союзом. Соціальна
проблематика входить у всі аспекти діяльності ЄС, настійливо закликаючи
до

перерозподілу

соціальних

функцій

між

інститутами

ЄС

та

національними урядами.
Водночас

спостерігається

тенденція

до

посилення

ролі

наднаціональних інститутів ЄС у здійсненні соціальної політики, на що
вказує значне розширення їх функцій у стратегії соціального розвитку,
рамкових програмах, дослідженнях, сприяння розвитку соціального
діалогу, вироблення рекомендацій урядам, розробка наднаціональних
нормативних документів і контролю за їх імплементацією в національні
законодавства. Розробку і здійснення заходів соціальної політики ЄС
виконують Рада ЄС, Європейський парламент і Європейська Комісія (ЄК),
допоміжні і дорадчі органи, які надають їм аналітичну допомогу в різних
сферах. Інститути координують спільну роботу, регулюють соціальну
сферу, забезпечують гармонізацію соціальних систем і законодавства
держав-членів. Для проведення в життя соціальної політики та вирішення
конкретних

завдань

(Європейський

використовують

соціальний

фонд

фонди
(ЄСФ),

загального

бюджету

Європейський

фонд

регіонального розвитку, Європейський сільськогосподарський фонд,
Фінансовий фонд орієнтації рибальства та Фонд згуртування). Спільні
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інструменти соціальної політики працюють досить ефективно, що
дозволяє удосконалювати механізм, який забезпечує процес розбудови
загальноєвропейського соціального простору.
За сучасними тенденціями розвитку економіки, її головний
потенціал – це люди, а провідне місце в національному багатстві
відводиться людському капіталу, який на початку ХХІ ст. становив 2/3
світового багатства і відчутно збільшується. На його частку в країнах
Європи припадає майже 80 % національного багатства16.

Інвестиції в

людський капітал, здатний розробляти нові технології, трансформувати їх
у конкурентоспроможний продукт, є найвигіднішими для зростання
економіки, запорукою безпеки держави. Тож у центрі соціальноекономічного розвитку ЄС є людина, примноження її можливостей, а
фізичний і фінансовий потенціали розглядаються як знаряддя втілення в
життя цих цілей.
Через негативний вплив світової фінансово-економічної кризи на
економіку ЄС важко об’єктивно оцінити та підвести комплексні підсумки
соціального розвитку регіону в 2000-2010 рр. Криза зруйнувала
досягнення у сфері зайнятості й конкурентоспроможності, посилила
безробіття, бідність і нерівність. Ситуацію ускладнюють відмінності у
стандартах життя і системах соціального захисту громадян країн ЄС. Так,
величина соціальних витрат Франції, Швеції і Бельгії становить майже 1/3
ВВП, а в Латвії, Естонії, Литві і Румунії – аналогічний показник менший
більше ніж удвічі. Найвищий показник соціальних виплат на людину в
Люксембурзі, Нідерландах і Швеції, найнижчий – у Румунії та Болгарії17.

16

Материалы заседания «круглого стола» на тему «Образование и развитие
человеческого капитала», ГУ-ВШЭ, Москва 2003, с. 37.
17
И.В. Говорова, Социальная политика ЕС, Европейский союз: факты и
комментарии, nr. 56, Москва 2009, с. 10.
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ЄС задекларував намір стати найбільш конкурентоспроможною,
наукомісткою економікою світу, здатною до стійкого економічного
зростання на тлі створення великої кількості сучасних якісних робочих
місць і високого ступеня соціальної згуртованості. Лісабонська стратегія
намітила 5 ключових цілей: створення динамічної економіки, заснованої
на знаннях, ріст конкурентоспроможності, підвищення зайнятості,
соціальної згуртованості і поліпшення навколишнього середовища,
встановивши загальні для країн ЄС щорічні цілі і пріоритети в соціальній
сфері. На тлі високого (3 %) і стійкого зростання економіки країн ЄС
передбачалося значне збільшення зайнятості (працездатного населення в
цілому – до 70 %, жінок – до 60 %, осіб 55-64 років – до 50%)18, посилення
соціального захисту, пенсійної системи і послуг, охорони здоров’я
громадян.
Нині очевидно, що ЄС не досяг поставлених цілей, хоч окремі
країни-члени ЄС продемонстрували хороші результати. Це пов’язано з
невисокими темпами економічного росту (менше 2 % у 2002-2003, 2008,
2010 рр.; -4,3 % у 2009 р.)19, від якого залежить успіх в інших сферах,
несприятливою демографічною й екологічною ситуацією, витратами, які
пов’язані з глобалізацією. Подальший розвиток інтеграції та приєднання
до ЄС групи держав ЦСЄ додали проблем у соціальній сфері, зросли
диференціація країн за соціально-економічними показниками, міграція
робітників до індустріально розвинених центрів.

18

Lisbon Strategy evaluation document [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ec.europa.eu/archives/growthand-jоbs_2009/pdf/; S. Wood, W.Quaisser. The New
European Union:Confronting the Challenges of Integration, Lynne Rienner Publishers,
London 2008, p. 34-37.
19
Eurostat, Real GDP growth rate — volume, 02.04.2012 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/t8m/table.do?tab=table&init=l&language=en&pcode=ts
ieb020&plugin=l
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Втім, уже у 2005 р., коли були підведені проміжні та, на жаль,
невтішні результати реалізації Лісабонської стратегії, виявилось, що
досягнути цілей за параметрами росту ВВП і зайнятості, інвестицій у науку й
інших напрямах, не вдалося. У сфері науки їх домоглися лише 2 країни з 15
(Фінляндія і Швеція), які довели відрахування на науково-дослідні і
дослідно-конструкторські розробки (НДДКР) до запланованих 3 % (у
середньому по ЄС цей показник менше 2 %)20. Тож владні інституції ЄС
розробили нову редакцію Стратегії, сконцентрували увагу на стимулюванні
зростання економіки, посиленні підтримки інновацій, підвищенні зайнятості
(у високотехнологічних галузях), збільшенні гнучкості ринку праці. У
Стратегії ЄС істотна роль у досягненні соціально-економічних цілей
відведена малим і середнім підприємствам, їх фінансовій підтримці (мікро
фінансування, розвиток венчурного капіталу), обмеженні адміністративних
процедур щодо їх створення та діяльності.
Для вирішення поставлених завдань 2006 р. оголосили Роком
мобільності трудящих, 2007 р. – Роком рівних можливостей і боротьби з
дискримінацією в ЄС. У 2006 р. по ЄС провели майже 2 тис. акцій,
спрямованих на інформування працівників про їх права і можливості
працювати в будь-якій країні ЄС, економічних і соціальних перевагах
професіональної мобільності. На думку ЄК, мобільність робочої сили –
основоположний чинник Лісабонських цілей зростання зайнятості,
конкурентоспроможності економіки та підвищення якості робочих місць.
Основні заходи (тисячі акцій та зустрічей, майже 440 кампаній
національного рівня, понад 120 опитувань і досліджень)21 у межах Року
20

Eurostat, Total R&D expenditure by sectors of performance and type of R&D
activity, 06.03.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
21
Н.В. Говорова, op. cit., c. 15-17.
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пройшли

при підтримці ЄС на рівні держав, підвищили обізнаність

європейців про їх права на рівне ставлення і життя без дискримінації.
Ініціатива

включала

антидискримінаційної

4

основних

політики:

елементи

забезпечення

якісної

європейської
освіти

та

працевлаштування молоді, підвищення рівня соціальної інтеграції людей
похилого віку, боротьбу з дискримінацією іноземців та мігрантів,
підвищення ролі жінок у суспільстві.
Комплекс заходів, спрямованих на виконання оновлених цілей дав
позитивні результати, адже 2006-2007 рр.

були досить вдалими в

соціально-економічному плані. У 2006 р. рівень безробіття знизився,
вдалося зменшити навіть молодіжне безробіття. Найкращих результатів по
зростанню ВВП досягли країни ЄС-15 – Фінляндія, Швеція, Нідерланди й
Іспанія. Закріплюючи позитивні тенденції у трудовій сфері, ЄК визначила
пріоритетні напрями на найближчі роки: створення єдиного ринку праці
ЄС, поліпшення відносин між соціальними партнерами, мінімізація
безробіття і соціального розшарування, підвищення уваги до зайнятості
молоді, створення умов для продовження професійного життя працівників,
збільшення витрат на вищу освіту, НДДКР та інновації.
Для оптимізації ситуації на ринку праці ввели принцип гнучкої
захищеності, який мав забезпечити європейські компанії кваліфікованою
робочою силою, примирити інтереси роботодавців і працівників, а також
модель функціонування ринку праці Данії, яка показує кращі для ЄС
показники зайнятості. За принципом захисту робітника, а не робочого
місця роботодавці мають необхідну свободу найму та звільнення
співробітників, а працівники – достатній рівень захисту в період
працевлаштування на нове місце. Цей принцип передбачає підвищення
кваліфікації робітника на основі системи безперервного навчання,
впровадження сучасних програм соціальної підтримки, гендерної рівності.

20

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

У межах політики рівних можливостей передбачені Заходи щодо
підвищення конкурентоспроможності і мобільності жінок, що сприяє
подоланню сформованих гендерних відмінностей на ринку праці, зокрема
закріплення жінок на низько статусних роботах з гіршою оплатою праці,
дефіциті їх серед керівників, висококваліфікованих спеціалістів навіть у
традиційно „жіночих” галузях. В ЄС зростає працевлаштування жінок та й
за законом чоловіки і жінки рівні у своїх правах. Але уряди деяких країн
не поспішають створити умови для дотримання гендерної рівності. ЄК у
березні 2006 р. прийняла „Гендерну дорожну карту”, що включає ряд
заходів по створенню рівних умов в економіці, кращого балансу між
працею і сімейним життям, забезпечення рівного доступу чоловіків і
жінок до участі в прийнятті рішень, боротьбі зі стереотипами в
суспільстві.
У

ситуації

зростання

конкуренції

та

погіршення

світової

економічної кон’юнктури, зумовлених наслідками фінансової кризи, та на
тлі демографічних викликів, сучасна Європа не може дозволити собі
ігнорувати трудовий потенціал жінок та інших вразливих категорій
працівників. Конкурентоспроможність у XXI ст. ґрунтується не так на
перевагах макроекономічної політики, як на порівняльних якостях робочої
сили, і поняття „конкурентоспроможність країни” стає ідентичним з
„конкурентоспроможністю робочої сили”. Це, в свою чергу, означає
потребу вирішення цілого комплексу завдань, пов’язаних з розвитком
ефективних трудових відносин, особливу увагу до зайнятості населення і
тісно пов’язаних з ними питань охорони праці та здоров’я, посилення
рівня

знань,

рівності

можливостей.

Серед

„золотих

правил”

конкурентоспроможності, велика роль відводиться інвестиціям в освіту та
безперервне підвищення кваліфікації робочої сили, взаємозв’язку зарплати
і продуктивності праці, скорочення нерівності. За результати 2011 р.
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найбільш конкурентоспроможною країною ЄС стала Швеція (3-є місце
серед 142 країн у світовому рейтингу) за версією Всесвітнього
економічного форуму. У першу 10-у рейтингу ввійшли Фінляндія,
Німеччина, Нідерланди, Данія, Великобританія22. У першій 20-ці рейтингу
конкурентоздатності Міжнародного інституту розвитку менеджменту (59
країн) – Швеція, Люксембург, Нідерланди, Данія, Австрія, Німеччина,
Фінляндія та Великобританія23.
Правовою основою сучасної соціальної політики ЄС є положення
Лісабонського договору, які встановлюють методи впливу на суспільні
відносини і процеси в соціально-трудовій сфері. Договір вказує, що
соціальна політика ЄС спрямована на „підвищення зайнятості, поліпшення
умов життя і праці, забезпечує їх вирівнювання при одночасному прогресі,
адекватний соціальний захист, соціальний діалог, розвиток людських
ресурсів, що дозволяє домогтися високого і стабільного рівня зайнятості,
боротьбу з маргіналізацією”24. Влада ЄС підтримує і доповнює дії
національних урядів у сфері охорони праці і здоров’я, консультування
працівників,

інтеграції

безробітних,

гендерної

рівності,

трудового

законодавства, базової і професійної освіти, соціального забезпечення,
переговорів між підприємцями і робітниками, координує зусилля країн
щодо зайнятості.

22

The Global Competitiveness Report 2011-2012. World Economic Forum – Geneva
Switzerland 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-2011-2012/
23
The IMD World Competitiveness Yearbook 2011. The IMD World Competitiveness
Scoreboard 2011. Institute of Management Development – Lausanne, Switzerland 2011
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
//www.imd.org/research/publications/wcy/upload/scoreboard.pdf
24
Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union, Art.
151, Official Journal of the European Union, 30.03.2010, с. 83.
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Для досягнення цілей Договору владі ЄС слід вирішити серйозні
завдання по раціональному реформування європейського ринку праці,
посиленню соціальної єдності, зміцненню трудового законодавства,
адекватного інвестування в освіту і безперервне професійне навчання,
сприянню мобільності трудящих. Підтримка мобільності робітників має 3
основних напрями: географічна і професійна мобільність та повернення
безробітних на ринок праці. Європейське бюро підбору персоналу (EPSO),
за стратегією напрямів на залучення професійних кандидатів з усієї
Європи, оновлює методи підбору працівників, ввело зручну для
користувачів структуру веб-сайту. Оголошення установ ЄС про вакансії
публікуються на 23 офіційних мовах ЄС. Кандидат може пройти
інтерактивне тестування. Чітко сформульовані питання анкети й онлайндопомога по її заповненню спрощують процес найму і скорочують час від
передачі заявки кандидата до прийняття на роботу.
На

ринку

праці

ЄС

попит

вищий

пропозиції,

надто

у

високотехнологічних секторах економіки; а в період посткризового
піднесення економіки нехватка висококваліфікованих робітників буде в
сферах інформаційно-комунікаційних технологій і охорони здоров’я.
Диспропорцію породжує невідповідність освітньої політики потребам
сучасного ринку праці (ще до кризи зміна структури економіки в ЄС
привела до втрати робочих місць на виробництві і створення робочих
місць у сільському господарстві та сфері послуг). Наступний серйозний
виклик – безробіття молоді (вдвічі вище загальноєвропейського) і велика
частка застійного безробіття. Молодь – одна з найважливіших цільових
груп на ринку праці, дуже вразлива у період кризи. Нині безробіття молоді
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в ЄС складає 22,3 % (понад 5,6 млн. громадян), росте число молоді не
зайнятої працею, освітою, навчанням25.
Серед них – низькокваліфікована молодь і випускники вищих
навчальних закладів, які не можуть отримати першу роботу. Пошук
роботи для багатьох молодих людей часто утруднений через низький
рівень освіти і відсутність досвіду. Половина сучасних робочих місць
вимагає високої кваліфікації, якою молодь не володіє, тож у багатьох
країнах 1/3 молоді залишається без роботи через рік після закінчення
навчання. ЄК розробила програми скорочення безробіття серед молоді:
„Молодь у русі” і „Нові навики і робочі місця”, закликаючи уряди ввести
„гарантії для молоді”, забезпечити отримання роботи всіма випускниками
за півроку після закінчення вузу чи дати можливість перенавчання за
поточними

потребами

працевлаштування

ринку

молоді

праці.

ґрунтуються

Основні
на

зусилля

використанні

ЄС

з

досвіду

найуспішніших у цьому плані країн (Німеччини, Данії, Нідерландів,
Великобританії) і європейських фінансових інструментах. У грудні 2011 р.
ЄК оприлюднила нову програму боротьби з молодіжним безробіттям, на
яку передбачає витратити майже 30 млрд. євро з Європейського
соціального фонду. Це дозволить створити в країнах ЄС 370 тис. нових
робочих

місць,

забезпечити

роботою

чи

додатковим

навчанням

випускників шкіл впродовж чотирьох місяців після її закінчення26.
У жовтні 2011 р. ЄК оприлюднила проект видатків ЄСФ на 20142020 рр.; його бюджет складе 84 млрд. євро (на 10 млрд. більше ніж за
25

EUROPE – Press releases. Employment and Social Situation Quarterly Review:
December 2011 – EU employment down and rising social concerns across Europe
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/3
26
EUROPE – Press releases. EU calls for immediate action to drive down youth
unemployment, 20.12.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference =IP/l 1/1568
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попередні 7 років) і імовірно буде перерозподілений між різними
регіонами ЄС. Найменш розвинені (нові члени ЄС та окремі райони
Греції, Португалії, Іспанії і південної Італії) отримають 40,7 млрд. євро,
„транзитивні” регіони – 15,6, а розвинені – 27,6 млрд. євро. Втрати
суспільства від молодіжного безробіття складають майже 2 млрд. євро на
тиждень, чи 1% від ВВП ЄС27.
За Стратегією „Європа 2020” ЄК закликає інвестувати в
підвищення кваліфікації і мобільності молоді й активно залучати до
трудової діяльності старше покоління. Деякі держави ЄС переглядають
вікові показники пенсійної системи (у Франції до 2018 р. пенсійний вік
зросте до 62, у Великобританії до 2020 р. – до 68, у Німеччині до 2029 р. –
до 67 років). За півстоліття тривалість життя європейців зросла в
середньому на 5 років і становить 82 роки для жінок і 76 років для
чоловіків; до 2060 р. вона зросте до 89 і 84 років; майже 1/3 населення
матиме 65 і більше років. При цьому, середній вік виходу на пенсію по
ЄС-27 – 61,4 р. і лише 1/2 жителів старших 60 років працює; щоб доходи
пенсіонерів залишалися такими ж, пенсійний вік має зрости до 70 років.
Важливою є й гармонізація національних правил при нарахуванні пенсій,
за якої жителі ЄС не втратять пенсії, стаж і накопичений пенсійний
капітал при зміні країни проживання28.

27

EUROPE – Press releases. Q&A on the legislative package of EU regional,
employment and social policy for 2014-2020, 06.10.2011[Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=MEMO/l 1/663
28
EUROPE – Press releases. Mr. Laszio ANDOR EU Commissioner responsible for
Employment, Social Affairs and Inclusion Progress on pension reform ALDE Public
Seminar: Brussels, 10 February 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/ 1l/90&format=
HTML&aged=l&language=EN&guiLanguage=en.
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Завдяки сучасній пенсійній системі ЄС вдалося скоротити рівень
бідності людей похилого віку. Пенсійні фонди застосовують тривалий час
до формування інвестиційного портфеля і не мають значних інвестицій у
проблемні активи. Втім, пенсійна система ЄС може розвалитися від
старіння населення, падіння рівня народжуваності і нестабільності світової
економіки. Тож ЄК вважає неминучим поступове підвищення пенсійного
віку, хоч в умовах пізнього виходу на пенсію людям потрібні додаткові
гарантії підготовки для них робочих місць, можливості перенавчання з
урахуванням стану здоров’я. ЄК прагне переконати владу країн ЄС
„прив’язати” пенсійний вік до тривалості життя і допомагає розвитку
пенсійних систем та адекватного і стабільного пенсійного забезпечення.
Для популяризації ідеї ЄК оголосила 2012 р. Європейським роком
активного старіння і солідарності поколінь, ввела низку громадських і
законодавчих ініціатив29.
Щоб подолати негативні тенденції на ринку праці, ЄС потрібне
значне і стійке посилення інвестування в охорону здоров’я населення.
Поліпшення умов і охорона праці – ключові фактори його продуктивності
й якості. За законодавством ЄС всі роботодавці зобов’язані поліпшувати
умови й охорону праці, проводити моніторинг і аналіз нещасних випадків
на робочому місці, вживати заходи щодо мінімізації ризиків. На думку ЄК,
ще не всі країни і галузі економіки ЄС домоглися однакових успіхів у цій
сфері. Стрімкі темпи розвитку виробництва, нові товари і послуги сприяли
29

European Commission: GREEN PAPER. Towards adequate, sustain able and safe
European pension systems, COM (2010)365 final. Brussels, 07.07.2010; European
Commission: WHITE PAPER. An Agenda for Adequate, Safe and Sustainable Pensions,
COM(2012) 55 final. Brussels, 16.02.2012; EUROPE – Press releases. Laszio Andor
Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion „How to improve
European penсіons systems – and the role of the European Commission”. Conference
on Green Paper on рensions Brussels, 29 October 2010 [Електронний ресурс]. –
Режим
доступу:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=
Speech/10/6l l&type=HTML.
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появі додаткових ризиків і хвороб. Кожний рік фіксують майже 4 млн.
виробничих травм, які тягнуть за собою величезні матеріальні витрати для
економіки ЄС. ЄК у 2007 р. прийняла п’ятирічну стратегію щодо
забезпечення здоров’я та безпеки громадян ЄС на робочому місці,
скорочення кількості виробничих травм, нещасних випадків і інцидентів,
що ведуть до втрати робочого часу.
Для реалізації цих завдань необхідні спільні зусилля на рівні
держав і ЄС в освіті, охороні здоров’я, інноваційних дослідженнях.
Профілактика й оцінка потенційних ризиків за допомогою форсування
досліджень, обміну знаннями і досвідом дозволяють зберегти життя і
здоров’я працівників. Крім фізичних навантажень працівники часто
переживають психологічний стрес під час виконання професійних
обов’язків. В останні роки ці явища зростають. ЄК вважає, що з ними
пов’язано понад 1/2 втрачених робочих днів. Основні фактори стресу –
етнічні конфлікти, психологічні проблеми, зумовлені швидкістю і
термінами виконання завдань. У Франції ціна економічних втрат від
стресу – до 3 млрд. євро на рік, у Великобританії – до 10 млн. роб. днів
через депресію, пов’язану з роботою. Прямі втрати по ЄС оцінено в 4 %
ВВП30. Більшість нещасних випадків і хвороб можна попередити,
оцінивши ступінь ризиків на виробництві. ЄС веде інформаційні кампанії
за здорові робочі місця, ініційовані Європейською агенцією з безпеки та
гігієни праці31.
Значне досягнення ЄС – створення єдиного ринку праці,
забезпечення вільного пересування працівників поряд з капіталами,
30

EUROPE – Press releases. Health and safety at work: workers and employers
agreement is helping to deal with stress at work, 24.02.2011[Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://europa.eu/rapid/press Releases Action.
do?reference=lP/ll/223&format=HTML&aged=l&language=EN l&Language=en
31
Ibidem.
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товарами і послугами. Це припускає скасування будь-якої дискримінації за
ознакою національного громадянства в питаннях працевлаштування,
заробітної плати, інших аспектів трудової діяльності. 1 травня 2011 р.
відкрились ринки праці ФРН і Австрії для громадян країн, які вступили в
ЄС у 2004 р. – Чехії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Польщі, Естонії,
Латвії та Литви. 1 січня 2012 р. почалася завершальна фаза перехідних
заходів по вільному руху робітників із Болгарії та Румунії. Австрія,
Бельгія, Франція, Німеччина, Ірландія, Люксембург, Мальта, Нідерланди і
Великобританія ще не зняли обмеження доступу на свій ринок праці
громадян

цих

країн,

пояснюючи

рішення

серйозними

загрозами

національній зайнятості. Вільне переміщення осіб, безумовно, справляє
позитивний вплив на загальноєвропейський ринок праці.
Але є й негативні аспекти – відтік висококваліфікованих фахівців з
ЦСЄ і міграція циган зі Словаччини, Угорщини та Румунії на північ
континенту. ЄК розуміє важливість проблеми, але її важко вирішити без
поліпшення

соціально-економічного

становища

населення

країн

і

суттєвого нівелювання рівня життя в ЄС, що навряд чи можна досягти
навіть у віддаленій перспективі. Для поліпшення становища циган,
адекватного включення їх в інтеграційний процес, ЄК мобілізує
можливості Структурних Фондів ЄС, зважає на етнічні проблеми в усіх
сферах політики на національному і загальноєвропейському рівнях.
Наступний напрям – оцінка впливу зміни клімату на зайнятість
(число втрат робочих місць і створення нових через зміни клімату; зміна
навиків і кваліфікації тощо). Ці й інші питання включені в європейську
політику оптимізації ринку праці. Зростатиме кількість „зелених робочих
місць”, тобто працівникам доведеться отримувати „зелені” навики, для
того, щоб виконувати роботу. Дослідження ЄК свідчать, що завдяки росту
відновлюваної енергії з початку ХХІ ст. у загальному споживанні в 2020 р.
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буде створено 41 тис. нових робочих місць32. У більшості країн ЄС
вдалося знизити безробіття і збільшити зайнятість. Але криза завадила
зміцненню цих тенденцій, дисбаланси економіки ЄС великі, як і 10 років
тому, відновлення є нерівномірним і нестійким. Європейський ринок праці
став більш сегментованим, посилюється регіональна нерівність. І лише
Франція та Німеччина успішно долають наслідки кризи, а Греція,
Португалія, Ірландія й Іспанія змушені вирішувати свої боргові і бюджетні
проблеми за рахунок підвищення податків та скорочення витрат, і не
можуть пожвавити внутрішній попит, щоб вийти з рецесії. Кризи
спровокували тенденції до поляризації ринку праці, в основному через
зміну структури економіки, скорочення робочих місць, особливо у
виробництві та будівництві, посилили нерівність за доходами. ЄК
пропонує стратегічні рішення: об’єднання заходів активізації ринку праці,
запровадження справедливих податків на доходи і багатства, ефективніші
соціальні інвестиції. Завдання оптимального рішення цих проблем ЄС
настійливо диктує необхідність проведення скоординованої політики у
соціальній сфері, взаємопов’язаної зі всіма напрямами діяльності.
Висновки. Таким чином, проведене дослідження дає змогу
зазначити, що ЄС при здійсненні соціальної політики вирішує традиційні
питання розширення компетенції своїх органів у соціальній сфері та
збільшення числа соціальних інститутів комунітарного рівня, соціальноекономічного вирівнювання країн-членів ЄС і зближення національних
систем соціального захисту. Попри це, здійсненню ідеї гармонізації умов
життя і праці заважають не лише більший розрив між соціальними
32
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стандартами багатих і бідних держав-членів, невідповідність кваліфікації
робочим

місцям,

проблеми,

зумовлені

тривалим

і

молодіжним

безробіттям, але й різниця в методах проведення соціальної політики та
небажання деяких країн делегувати повноваження в цій сфері ЄС.
Подоланню негативних тенденцій у трудовій сфері може сприяти
якісна активна політика на ринку праці, спрямована на перенавчання
безробітних, поліпшення їх навиків, врахування потреб різних груп
населення. У сучасному світі соціальна справедливість і економічна
ефективність можуть працювати на єдиний результат, а кращим способом
досягнення соціальної згуртованості в суспільстві є забезпечення повної
зайнятості. Дієвий ринок праці надає більшості працездатного населення
роботу і дохід, дозволяючи державі зосередитися на підтримці соціально
вразливих категорій громадян та забезпечити більшу соціальну рівність.
Високий рівень зайнятості гарантує не лише стійкість індивідуальних
доходів, але й зростання сукупних доходів суспільства, створює
можливості для виробництва максимальної кількості колективних благ.
Виходячи з дослідження, вважаємо, що на тлі кризових явищ в
економіці і соціальній сфері, ЄС слід об’єднати зусилля для вироблення
нової соціальної моделі, сформувати загальноєвропейське соціальне
законодавство і права, оптимізувати умови праці і зайнятості, захист прав
працівників, умови найму тощо. Поставлені в межах Стратегії „Європа
2020” соціально-економічні завдання можна вирішити, лише вкладаючи
капітал в дослідження й інновації, стимулюючи діловий потенціал,
особливо малого та середнього бізнесу, дотримуючись балансу гнучкості і
безпеки на ринку праці, підвищуючи наукоємність економіки, соціальних і
екологічних стандартів. Це дозволить поліпшити якість життя населення і
зберегти позитивні загальноєвропейські та національні цінності в
суспільстві.
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Petro Nikiforow1, Iłona Babuch2

Фінансове забезпечення розвитку міст в Україні: проблеми та
перспективи
Zaopatrzenie finansowe rozwoju miast na Ukrainie: problemy i perspektywy
W artykule autorzy zbadali instrumentarium zaopatrzenia finansowego miast
ukraińskich na zasadach obecnego ustawodawstwa krajowego. Stwierdzają, że finanse
samorządowe przeszły transformację, choć system regulacji budżetowej nie sprzyja
usamodzielnieniu finansowemu jednostek terytorialnych. Proces decentralizacji
budżetowej posuwa się niekorzystnie. Autorzy określili również perspektywę dalszego
reformowania finansów samorządowych Ukrainy.
Słowa kluczowe: zaopatrzenie finansowe, samorząd terytorialny, finanse
samorządowe, podatki samorządowe, instrumenty finansowe, prawo budżetowe, prawo
podatkowe.
The financial provision of the cities’ development in Ukraine: problems and
perspectives
The article investigates the sampling of the financial provision of the cities’
development in Ukraine on the basis of legal and standard acts existing in the state. The
fact that the local finances in Ukraine have undergone several changes is stressed but
the working system of the budget regulation doesn’t facilitate the real establishment of
the financial independence of the communities, the process of the budget
decentralization is advancing very slowly. The perspective of the further reformation of
the local finances in Ukraine is defined.
Key words: financial provision, local government, local finances, local taxes
and charges, financial instruments, the Budget Code, the Tax Code.

Збалансованість фінансової системи України та її ефективність
може

бути

досягнута

лише

за

умови

забезпечення

фінансової

спроможності і фінансової самостійності окремої території. Фінансову
незалежність місцевого самоврядування необхідно розглядати як межі
можливостей економічної діяльності на основі економічної ефективності
та раціональності, здатність місцевих органів влади до самостійного
1

dr hab (ekonomika), Kierownik Katedry Finansów i Kredytu, Narodowy Uniwersytet
im. Yurija Fed’kowycza w Czerniowcach.
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вирішення питань, що входять до їх компетенції з метою забезпечення
соціально-економічного розвитку території. Внаслідок цього пошук форм і
методів

зміцнення

фінансової

незалежності

органів

місцевого

самоврядування є досить актуальним завданням.
Враховуючи досвід європейських країн, який передбачає його
(місцевого самоврядування) відокремленість від державної влади, повну
незалежність і самостійність у здійсненні покладених на нього функцій у
межах своєї компетенції прийняття низки законодавчих та нормативних
актів є важливим кроком у напрямі наближення до загальноприйнятих
стандартів у цій сфері. Децентралізація процесів ухвалення рішень
забезпечує вплив місцевої влади на розвиток території, фіскальна
децентралізація забезпечує можливість узгодження потреб територіальної
громади з її фінансовими можливостями.
Місцеве самоврядування, яке визначається Конституцією України
як право територіальної громади самостійно вирішувати питання
місцевого значення в межах Конституції й законів України, має відповідну
фінансову

базу.

Стаття

142

Конституції

України

свідчить,

що

матеріальною та фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме
й нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля,
природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ,
міст, районів у містах, а також об’єкти їх спільної власності, що
перебувають в управлінні районних і обласних рад3. Зазначені положення
дістали розвиток у Законі України «Про місцеве самоврядування в
Україні»4.

3

Конституція України від 28.06.1996 р. (із змінами та доповненнями), Відомості
Верховної Ради України, 1996, № 30.
4
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Відомості Верховної
Ради України, 1997, № 24, с.170.
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Проблема місцевих фінансів є найбільш складною проблемою
розвитку місцевого самоврядування. Наявність у територіальної громади
фінансових ресурсів, достатніх для вирішення питань місцевого значення,
значною мірою визначає реальність місцевого самоврядування в тій чи
іншій країні. Тому і не випадково питанням місцевих фінансів присвячена
чи не найбільша за обсягом стаття Європейської хартії місцевого
самоврядування, в якій закріплено принцип фінансової автономності
місцевих властей.
На жаль, українська реальність сьогодні така, що значна частина
вимог Європейської хартії щодо фінансової самостійності місцевого
самоврядування поки що не може бути адекватно реалізована. Переважна
більшість територіальних громад України ще не володіє фінансовими
ресурсами, достатніми для забезпечення виконання передбачених законом
функцій місцевого самоврядування та надання в системі місцевого
самоврядування громадських послуг населенню на рівні європейських
стандартів.
Аналіз

теоретичних

засад

фінансового

забезпечення

функціонування та розвитку міст в контексті потенціального підходу
дозволяють конкретизувати перелік інструментів, які формують фінансову
основу розвитку територій (рис.1.)
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Оскільки органи місцевого самоврядування в межах їх компетенції
наділені правом самостійного вирішення всіх питань місцевого значення з
метою забезпечення соціально-економічного розвитку своєї території,
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гарантією реалізації прав з боку держави має бути виділення фінансових
коштів.

Визначальне

нагромаджуватимуться

місце
на

серед

фінансових

відповідній

ресурсів,

території,

що

відводиться

централізованому фонду коштів – місцевому бюджету, розмір якого
визначає безпосередньо реальний обсяг повноважень місцевих органів, що
може бути реалізований протягом поточного бюджетного періоду.
Бюджетний кодекс України5 від 08.07.2010 р . № 2456-VI визначив
відмінності між поняттями «бюджет місцевого самоврядування» та
«місцевий бюджет». До бюджетів місцевого самоврядування віднесено
бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань, а до
місцевих бюджетів – бюджет Автономної Республіки Крим, обласні,
районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого
самоврядування. Так, основоположний акт бюджетного законодавства
встановив тісний зв’язок між місцевим самоврядуванням і його
фінансовою базою, підкресливши значення сіл, селищ, міст як основи
місцевого

самоврядування

і

вивів

за

межі

бюджетів

місцевого

самоврядування бюджети всіх вищих ланок. Це має певне понятійне
значення і для місцевих податків та зборів, які в такому разі не можна
називати доходами місцевого самоврядування – вони є доходами всіх
місцевих бюджетів, як це випливає з їх назви – «місцеві».
А. Монаєнко вважає, що органи місцевого самоврядування, як і
органи державної влади, здійснюють фінансову діяльність, підтримуючи
публічний фінансовий інтерес у державі та наділені в законодавчому
порядку правом стягнення місцевих податків та зборів у місцевий бюджет.
Самостійність у формуванні, затвердженні й виконанні місцевого

5

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року, № 2456-VI, Офіційний вісник
України, 2010, № 59.
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бюджету є основною гарантією життєдіяльності територіальної громади6.
Основним джерелом доходів місцевих бюджетів є місцеві податки та
збори.
Закріплення інституту місцевих податків і зборів засновано на
тому, що платники податків отримують доходи від використання ресурсів
територіальної громади або повинні компенсувати витрати органів
місцевого

самоврядування

у

зв’язку

з

розвитком

соціальної

інфраструктури, прибиранням і благоустроєм території.
У новому Бюджетному кодексі України питанню місцевих
бюджетів присвячено окремий розділ «Місцеві бюджети», що складається
з двох глав: глави 11 «Надходження та витрати місцевих бюджетів (статті
63-74) та глави 12 «Складання, розгляд, затвердження, виконання та
звітність

місцевих

бюджетів»

(статті

75-80),

в

яких

визначені

концептуальні положення та принципи щодо побудови та функціонування
місцевих бюджетів7. Схематично джерела формування і напрямки
використання ресурсів бюджету міста зображено на рис. 2.

6

А. Монаєнко, Правове регулювання фінансової діяльності органів місцевого
самоврядування, Підприємництво, господарство і право, 2010, № 10, с. 20-24
7
Бюджетний op. cit.
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Згідно з Бюджетним кодексом України (ст.63) місцевий бюджет
містить надходження і витрати на виконання повноважень органів влади
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Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та
органів місцевого самоврядування. Ці надходження і витрати становлять
єдиний баланс відповідного бюджету.
Бюджет місцевого самоврядування має дохідну та видаткову
частини. При цьому, надходження бюджету місцевого самоврядування, в
свою чергу, включають дві групи доходів:
1)доходи,

що

закріплюються

за

бюджетами

місцевого

самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних
трансфертів;
2)доходи,

що

не

враховуються

при

визначенні

обсягу

міжбюджетних трансфертів.
Доходи

бюджетів

місцевого

самоврядування

мають

бути

достатніми для ефективного здійснення завдань та функцій місцевого
самоврядування.
Аналіз положень Бюджетного кодексу України дозволяє зробити
висновок, що в ньому передбачаються різні шляхи формування доходної
частини місцевих бюджетів:
по-перше, за рахунок власних джерел (місцеві податки і збори), що
відповідає вимогам Європейської Хартії місцевого самоврядування і
гарантує фінансову автономність місцевого самоврядування. Зокрема,
стаття 9 Хартії встановлює, що принаймні частина коштів місцевого
самоврядування повинна надходити за рахунок місцевих зборів і податків;
по-друге, до доходів місцевих бюджетів зараховуються закріплені
доходи, тобто закріплені законом загальнодержавні податки, збори та інші
обов’язкові платежі;
по-третє, в дохідну частину місцевих бюджетів можуть входити
кошти з державного бюджету, які передаються з метою надання
фінансової підтримки місцевому самоврядуванню з боку держави, яка
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гарантує органам місцевого самоврядування доходну базу, достатню для
забезпечення населення послугами на рівні мінімальних соціальних
потреб. При цьому мінімальні розміри місцевих бюджетів мають
визначатися на основі нормативів бюджетної забезпеченості на одного
жителя з урахуванням економічного, соціального, природного та
екологічного стану відповідних територій, виходячи з рівня мінімальних
соціальних

потреб,

встановленого

законом.

Фінансова

допомога

місцевому самоврядуванню з боку держави може здійснюватися у формі
дотацій або субвенцій;
по-четверте, до дохідної частини місцевого бюджету включаються
кошти, необхідні для фінансування витрат, пов’язаних зі здійсненням
органами місцевого самоврядування повноважень органів виконавчої
влади та виконанням рішень органів виконавчої влади8.
До вступу в дію нового Бюджетного кодексу України місцевим
бюджетам дозволялось формувати позабюджетні фонди, фінансові
ресурси яких акумулювалися на банківських рахунках. Сьогодні органи
місцевого самоврядування мають право на основі рішення певних
місцевих рад в структурі спецфонду місцевого бюджету формувати
цільові фонди, використання яких здійснюватиметься згідно програм
місцевих рад.
Сучасна

система

міжбюджетних

відносин

є

високоцентралізованою: рівень централізації фінансових ресурсів у
Держбюджеті України становить 75-78%. При цьому протягом останніх
років має місце зростання даного показника навіть зароки функціонування
нового Бюджетного кодексу (2011-2012 рр.). Так, протягом 2011 р. частка
місцевих бюджетів в структурі консолідованого бюджету України

8

Н. Мельничук, Проблеми та перспективи фінансового забезпечення місцевого
самоврядування в Україні, Економіка Криму, 2011, № (34), с. 78-81.
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знизилась на 3,9%, а частка вилучених до держбюджету ресурсів органів
місцевого самоврядування зросла на 4%9.
Із вступом у дію нової редакції Бюджетного кодексу України
місцеві фінанси зазнали низки трансформацій. До позитивних зрушень
слід віднести певне розширення переліку джерел доходів місцевих
бюджетів, а до негативних – посилення контролю за діяльністю місцевих
бюджетів, їх зарегульованості в частині запозичень (зокрема, граничних
обсягів боргу та гарантій). Також тепер доходи місцевого бюджету
визнаються зарахованими до місцевого бюджету з дня зарахування на
єдиний казначейський рахунок. Усе це узалежнює органи місцевої влади
від центру і посилює їх фінансову підпорядкованість.
Діюча система бюджетного регулювання не сприяє реальному
становленню принципу фінансової самостійності громад. Досить навести
приклад: бюджетам сіл, селищ і міст районного значення згідно з
Бюджетним кодексом України закріплено відрахування податку з доходів
фізичних осіб в розмірі 25%, не зважаючи на те, що переважна більшість
цієї групи місцевих бюджетів є високо дотаційними (70-90 і більше %), це
при тому, що податок формується виключно на їх територіях. В той же
час, в доходи районних і обласних бюджетів відраховується відповідно 50
і 25%10.
В Податковому кодексі України від 2 грудня 2010 р. переглянуто
перелік

місцевих

податків

і

зборів.

Відмітимо,

що

скасування

комунального податку, ринкового збору та податку з реклами січня з 2011
року відчутно вдарило по доходах бюджетів місцевого самоврядування. Ці

9

И. Усков, Становление рынка местных займов в Украине: международный
опыт, Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України, Суми,
ДВНЗ «Українська академія банківської справи» НБУ, 2012, Вип. 34, с. 302-310.
10
Реформи системи державних фінансів України: перші результати та подальші
перспективи, К, НІСД, 2011, 50 с.
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податки у системі всіх місцевих податків та зборів становили 90% доходів.
Таке рішення дещо дисонує з намірами щодо укріплення ресурсної бази
місцевих бюджетів. Водночас, місцеві бюджети отримали додатковий
ресурс у вигляді єдиного податку та податку на нерухоме майно,
надходження від якого, за прогнозами, становитимуть до 170 млн. грн.8. Ці
кошти залишатимуться в місцевих бюджетах і можуть бути спрямовані на
фінансування власних потреб відповідних територіальних одиниць.
Незважаючи на зміни бюджетного та податкового законодавства,
процес бюджетної децентралізації просувається надто повільно. Незначне
збільшення обсягів надходжень місцевих бюджетів все ж є не достатнім
для фінансування навіть поточних видатків. Крім того, територіальні
громади не зможуть розпоряджатися додатковими ресурсами на власний
розсуд, оскільки до місцевих бюджетів будуть передані додаткові витрати,
які раніше здійснювалися на центральному рівні.
Аналіз статей 88-91 Бюджетного кодексу України дозволяє
здійснити

таку

класифікацію

видатків

бюджетів

місцевого

самоврядування:
видатки, які визначаються функціями держави та можуть бути
передані на виконання місцевому самоврядуванню з метою найбільш
ефективного їх виконання на основі принципу субсидіарності. Ці видатки
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, держава
регулює їх здійснення та бере на себе зобов’язання забезпечувати
відповідними ресурсами;
видатки, які спрямовані на реалізацію повноважень місцевого
самоврядування,

що

мають

місцевий

характер.

Ці

видатки

враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

не
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Видатки

бюджетів

місцевого

самоврядування

здійснюються

органами місцевого самоврядування на потреби територіальних громад, а
їх розмір і цільове спрямування визначаються місцевими бюджетами цих
громад. У бюджетах місцевого самоврядування можуть бути передбачені
загальний фонд (поточний бюджет) та спеціальний фонд, у складі якого
виділяються витрати бюджету розвитку.
Капітальні

видатки

соціально-економічний

бюджету

розвиток

розвитку

регіонів;

спрямовуються

виконання

на:

інвестиційних

програм (проектів); будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію
об’єктів

соціально-культурної

сфери

і

житлово-комунального

господарства; будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів;
будівництво і придбання житла окремим категоріям громадян відповідно
до законодавства; збереження та розвиток історико-культурних місць
України та заповідників; будівництво та розвиток мережі метрополітенів;
придбання вагонів для комунального електротранспорту; розвиток
дорожнього господарства; придбання шкільних автобусів та автомобілів
швидкої медичної допомоги; комп’ютеризацію та інформатизацію
загальноосвітніх

навчальних

закладів;

інші

заходи,

пов’язані

з

розширеним відтворенням.
Одне з визначальних місць в структурі матеріальної та фінансової
основи розвитку міста займають підприємства комунальної форми
власності. В Україні переважна частина об’єктів комунальної власності
належить до сфери житлово-комунального господарства. За сучасних
економічних умов і внаслідок впливу суб’єктивних чинників підприємства
житлово-комунального господарства є здебільшого збитковими, що
потребує залучення до функціонування цієї сфери бюджетних ресурсів.
Планування

видатків

місцевих

бюджетів

на

фінансування

підприємств комунальної форми власності має свої особливості, бо
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розпочинається з визначення доходів цих підприємств. Як правило,
доходи підприємств комунальної форми власності значно менші ніж
видатки, тому після ретельної перевірки розрахунків підприємств місцеві
фінансові органи планують державну дотацію в розмірі, необхідному для
збалансування їх доходів і видатків. При цьому окремо планується дотація
з урахуванням не тільки функціонального призначення підприємств, а й
напряму надання дотації. Так, житлово-експлуатаційним конторам
надається: бюджетна дотація на покриття збитків від експлуатації, від
перевищення сплаченого ПДВ над отриманим і на покриття різниці в
тарифах на тепло, яке подається відомчими котельними, на капітальний
ремонт. Транспортним підприємствам бюджетна дотація планується на
покриття експлуатаційних витрат, на капітальний ремонт рухомого
складу, на придбання нового рухомого складу та на капітальновідновлювальні роботи. Крім того, у дотації комунальним підприємствам
може закладатися прибуток, розмір якого залежить від стану місцевого
бюджету, з якого планується отримати прибуток11.
Фінансові ресурси комунальних підприємств тісно пов’язані з
фінансовою системою регіону, становлять її невід’ємну частину і мають
складну систему зв’язків із фінансовими ресурсами місцевих органів
влади. Так, за рахунок місцевих бюджетів, також місцевих позабюджетних
цільових фондів фінансується створення нових комунальних підприємств,
їхнє інвестування й пільгове кредитування, покриття запланованих збитків
тощо. Водночас за рахунок фінансових ресурсів комунальних підприємств
формується певна частка дохідної частини фінансових ресурсів місцевих
органів влади.

11

В. Русін, Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування:
теоретичні основи та вітчизняна практика,
http:www.nbuv.gov.ua/portal/Sos_gum/sprer/2008_4_2/65.pdf.
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Поряд

з

об’єктами

комунальної

власності,

фінансування

потребують і об’єкти спільної власності, оскільки переважно належать до
невиробничої сфери – школи, дитячі садки, лікарні, поліклініки, культурні
і спортивні заклади. Вони є невиробничими і тому неприбутковими
організаціями і, як правило, перебувають на повному, рідше – на
частковому утриманні за рахунок коштів місцевих бюджетів.
З огляду на це, практика свідчить, що вирішальне значення для
забезпечення матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування
у більшості випадків все ж мають доходи місцевих бюджетів.
В сучасних економічних умовах на місцеві бюджети покладено
тягар відповідальності не лише за забезпечення життєдіяльності громади,
а й за створення належних умов для її розвитку, що вони не можуть
забезпечити, зазвичай, в повному обсязі. Так, низька фінансова автономія,
значні інфраструктурні потреби, активне втручання центральних органів
влади в адміністративну та фінансову діяльність міста лише поглиблюють
розриви між рівнем доходів та потребами у видатках муніципалітетів.
Спрямування коштів з центру на вирівнювання, а не на розвиток регіонів,
не зменшує диференціацію регіонів, а сприяє лише поглибленню розривів
між ними, спонукаючи муніципальну владу до здійснення зовнішніх та
внутрішніх запозичень, зачасто непомірних для неї та громади міста. В
таких умовах саме муніципальні запозичення можуть стати джерелом
надходження додаткових фінансових ресурсів до міської скарбниці, що
дозволить муніципалітетам сформувати фінансову базу для реалізації
вагомих інвестиційних проектів, важливих для соціально-економічного
розвитку міста.
Економічний зміст муніципальних запозичень (боргу) полягає в
отриманні місцевим бюджетом коштів на умовах повернення, платності й
строковості,

внаслідок

яких

виникають

зобов’язання

місцевого
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самоврядування перед кредиторами. Тобто формування муніципальних
запозичень

передбачає

вторинний

розподіл

вартості

валового

регіонального продукту. А, отже, муніципальний кредит (запозичення,
борг) – це система відносин між двома юридичними особами з поворотної,
платної і строкової передачі фінансових ресурсів, одна з яких – орган
місцевого самоврядування.
Муніципальний борг слід розглядати в двох аспектах: в
економічному та правовому. Згідно чинного законодавства боргові
зобов’язанні муніципалітетів можуть бути здійсненні у вигляді:
-

кредитних угод і договорів, які укладені органами місцевої
влади;

-

позик муніципалітетів, здійснених у формі випуску цінних
паперів від імені муніципалітетів;

-

договорів про надання муніципальних гарантій, договорів
поруки місцевих рад по забезпеченню виконання зобов’язань
третіми сторонами;

-

боргових

зобов’язань

суб’єктів

господарювання,

переоформлених у муніципальний борг на основі правових
актів місцевих органів управління.
Здійснення місцевих запозичень в світовій практиці відбувається
на засадах так званого «золотого правила», що передбачає використання
запозичених коштів лише на капітальні витрати. Такі обмеження
законодавчо закріплені в Бразилії, країнах Центральної Африки, Індії,
Канаді, США, Австрії, Німеччині, Нідерландах, Франції, Швеції та ряді
інших європейських країн, де дозволено використання запозичених коштів
з інвестиційною метою та на рефінансування боргу12.

12

Управління розвитком міста, Навчальний посібник, за ред.. В.Вакуленка, М.
Орлатого, К, НАДУ, 2006, 389 с.
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В Україні, на жаль, ринок муніципальних запозичень розвинений
слабо,

використання

цього дієвого, як

показує

світовий

досвід,

фінансового інструменту є обмеженим та непоширеним, що, без сумніву,
пов’язано

із

цілою

низкою

проблем,

притаманних

економічному

розвиткові України загалом. Незважаючи на задекларовану на державному
рівні політику регіоналізації ця теза залишається, на жаль, лише
декларацією. На практиці має місце посилення бюджетної централізації в
країні, поглиблення тенденцій до зменшення частки власних доходів у
структурі дохідної бази місцевих бюджетів і збільшення кількості
дотаційних бюджетів, а отже, існуючий дефіцит фінансових ресурсів
місцевих бюджетів не дозволяє органам місцевого самоврядування
здійснювати інвестиції в розвиток місцевої інфраструктури, оновлювати
основні фонди комунальних підприємств. В недостатній мірі розвинений
фондовий ринок та присутні значні «пробіли» в законодавчому й
нормативно-правовому регулюванні його діяльності, відсутнє сучасне та
відповідне часу правове регулювання здійснення запозичень до бюджетів
органів місцевого самоврядування.
На підставі проведеного дослідження можна стверджувати, що
створення сприятливих умов для економічного і соціального розвитку
місцевої

громади

вимагає

комплексного

підходу

до

формування

муніципальних фінансових ресурсів, що передбачає створення чіткої
дієвої системи генерації фінансових потоків, спрямованих до органів
місцевого

самоврядування.

Визначено,

що

механізм

формування

муніципальних фінансових ресурсів складається з декількох складових,
що функціонують відносно відособлено в рамках загальної соціальноекономічної системи на основі базових принципів і розвивається на основі
використання нормативно встановленого інструментарію.
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Отже, до основних напрямків регулювання фінансових ресурсів та
фінансових відносин міста можна віднести наступні: майнові та земельні
відносини, міжбюджетні відносини, управління доходами та видатками
бюджету,

управління

поточною

ліквідністю

бюджету,

управління

дефіцитом бюджету, формування і реалізація боргової політики міста.
Зазначені сфери управління потребують поглибленого практичного
вивчення на прикладі міст України.
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Корниенко Петр Сергеевич13

Ochrona praw nabytych w orzecznictwie ETPCz w kontekście
uprawnień emerytalno- rentowych
Streszczenie
Artykuł dotyczy decyzji sądowych związanych z nabytymi prawami. Europejski Sąd
Praw Człowieka wykazał w swoich orzeczeniach iż nabyte prawa są własnością i są tym
samym chronione przez Pierwszy Protokół Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Decyzją fundamentalną była sprawa Moskal vs Polska, gdzie sąd przyznał ochronę.
Następstwem tej decyzji była poprawka w prawie polskim. Obecnie Węgry są stroną w
procesie sądowym. Wszystkie decyzje powinny być przykładem jak Ukraina powinna
chronić prawo zarówno na poziomie wykonawczym jak i na poziomie sądowniczym.
Słowa kluczowe: prawa nabyte, ochrona praw nabytych, Europejski Trybunał Praw
Człowieka
The protection of acquired rights in the European Court of Human Rights with the
view of pension rights
Summary
The article concern the juridical decisions related to the acquired rights. The European
Court Human Rigths proved in its decisions, that acquired pension rights are property,
and therefore are protected under First Protocol for European Convention of Human
Rights. The cornerstone decision was Moskal vs. Poland, where Court granted
protection. Aftermath of its decision was the amending of state law in Poland.
Nowadays Hungary are the party in case pending before the Court. All of the decisions
should be the example how the Ukraina state should protect the rights both in the level
of acting the rights and later on the court chamber.
Key words: acquired rights, protection of acquired rights, European Court of Human
Rights

Ochrona praw nabytych wzbudza coraz więcej kontrowersji na
Ukrainie, w związku z planowaną reformą oraz bardzo dużą ilością osób
uprzywilejowanych. Wg danych Ministerstwa Zdrowia obecnie 96 tys. osób
pobiera zasiłki „czarnobylskie”, dodatkowo 1 483 tys. osób pobiera na Ukrainie
świadczenia z powodu II wojny światowej14. ETPCz okresowo wydaje
orzeczenia na temat reformy systemów emerytalnych ze względu na ochronę
13

doktor nauk prawnych, asystent prorektora Krajowej Akademii Statystyki,
Rachunkowość i Audytu (Kijów, Ukraina).
14
Rocznik statystyczny Ukraińskiego Urzędu Statystycznego (dane na dzień 25 czerwca
2013 r.)

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

52

praw nabytych. Obecne przykład Węgier, a wcześniej chociażby Serbii i
Czarnogóry oraz Rzeczypospolitej Polskiej wskazują, że państwa przy
przeprojektowywaniu systemu ubezpieczeń społecznych powinny brać pod
uwagę te uprawnienia jako prawa majątkowe chronione przez art. 1 Protokołu
nr 1 do EKPCz.
Na dzień dzisiejszy podobna sprawa rozstrzygana jest przed
Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. W dniu 11 stycznia 2012 r.
kancelaria ETPCz zdecydowała się podjąć zdecydowane kroki przeciwko temu
krajowi, jako że od grudnia 2011 r. wpłynęło ponad 8.000 skarg
indywidualnych przeciwko Węgrom. Dotyczą one przede wszystkim zmian w
systemie wcześniejszych emerytur służb mundurowych 15. Zarzuty w tych
sprawach wszędzie są identyczne- świadczenia, które jak dotąd były zwolnione,
zostały ustawą z 2011 r. obłożone 16% podatkiem dochodowym. Skarżący
uważają, że w ten sposób rząd Węgier narusza ich prawa majątkowe chronione
przez art. 1 Protokołu nr 1 do EKPCz oraz nierówno traktują grupę skarżących
w relacji do pozostałych grup emerytalnych. ETPCz zapowiada, że co najmniej
jedna sprawa zostanie rozpoznana jako priorytetowa i wiodąca- reszta podzieli
los pozostałych. Poziom formalizacji upodabnia sprawy do tzw. class actions16.
W części doktryny stwierdzono, ze jest to jednak niesłuszne z kilku względów.
Po pierwsze znaczący poziom mobilizacji oznacza swoiste nieposłuszeństwo
obywatelskie, które odróżnia się od klasycznego przez świadome naruszanie
przepisów prawa, oraz jest próbą zwróceniu uwagi poza granicami Węgier na

15

O sytuacji na Węgrzech por. DRAFT REPORT on the situation of fundamental rights:
standards and practices in Hungary (pursuant to the European Parliament resolution of
16 February 2012) (2012/2130(INI))
16
W zakresie tzw. class action por. L. R. Helfer, Redesigning the European Court of
Human Rights: Embeddedness as a Deep Structural Principle of the European Human
Rights Regime, “European Journal of International Law”, Vol. 19, 2008, s. 125.
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zagadnienia reform17. Tak znacząca ilość spraw zagranicznych z pewnością
wpłynie na przebieg reform w kraju.
Mając na względzie przychylną jednostkom postawę sędziów można
oczekiwać, że rozstrzygnięcie będzie po myśli skarżących. Dlatego projektując
reformę emerytalną na Ukrainie należy mieć na względzie nie tylko w/w
sprawę, ale i precedensowe orzeczenia zapadłe już w Europejskim Trybunale
Praw Człowieka, które dotyczyły przedmiotowego zagadnienia.
Lakićević i inni przeciwko Serbii i Czarnogórze.
W literaturze podnosi się, że znamiennym dla ochrony nabytych praw
emerytalno-rentowych było orzeczenie Lakićević i inni przeciwko Serbii i
Czarnogórze18.

Stan

faktyczny

był

relatywnie

prosty

i

można

go

scharakteryzować w sposób następujący: skarżącymi były osoby urodzone w
1947, 1937, 1924 i 1944 r., które zamknięciu swoich kancelarii prawnych i
przejściu na emerytury lub renty, postanowili powrócić do czynnego
wykonywania zawodu. Jedynie w części decyzji o przyznaniu świadczeń organ
emerytalno-rentowy zastrzegł możliwość wykonywania pracy w niepełnym
wymiarze.
W roku 2003 r. uchwalono nowelizację ustawy, na podstawie której
skarżącym przyznano świadczenia. Nowelizacja zakładała wstrzymanie
wypłacania świadczeń wraz z momentem podjęcia pracy przez uprawnionego
do renty lub emerytury. W związku z powyższym organ rentowy wystąpił do
skarżących o zwrócenie wypłaconych świadczeń od chwili wejścia w życie
nowych przepisów. Znamienny w sprawie był fakt, że postępowanie
odwoławcze trwało długo, co powodowało, że kwota do zwrotu okazało się
wysoka a sprawa zakończyła się dla skarżących niepowodzeniem- tj. nie udało
się im wzruszyć decyzji organu rentowo-emerytalnego. W związku z
17

Zagadnienie to obecne jest również w starszej literaturze. M. Keeton, Morality of
Civil Disobedience, “Tex. L. Rev.”, vol. 43, 1964-1965, s. 507.
18
Skargi nr 27458/06, 37205/06, 37207/06 i 33604/07.
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powyższym skarżący zwrócili się

do ETPCz o zbadanie sprawy. Skargi

zawierały zarzuty naruszenia art. 6 i art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji.
Trybunał w swoim rozstrzygnięciu stwierdził naruszenie praw majątkowych
przez Serbię podkreślając, że: każda osoba fizyczna i prawna ma prawo do
poszanowania swego mienia. Nikt nie może być pozbawiony swojej własności,
chyba że w interesie publicznym i na warunkach przewidzianych przez ustawę
oraz zgodnie z ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego.
Powyższe postanowienia nie będą jednak w żaden sposób naruszać
prawa państwa do stosowania takich ustaw, jakie uzna za konieczne do
uregulowania sposobu korzystania z

własności zgodnie

z

interesem

powszechnym lub w celu zabezpieczenia uiszczania podatków bądź innych
należności lub kar pieniężnych.
Znamiennie jest stwierdzenie Trybunału, że zasady leżące u podstaw
art. 1 Protokołu nr 1 znajdują zastosowanie w stosunku do rent i emerytur,
bowiem prawo do emerytury lub renty stanowi prawo majątkowe w rozumieniu
art. 1 Protokołu nr 1. Jednakże naruszenie Konwencyjnego prawa majątkowego
nie zostało, w opinii Trybunału, należycie uzasadnione. Zawieszenie świadczeń
z praw nabytych przez skarżących nie wynikało z okoliczności leżącej po ich
stronie, lecz ze zmiany przepisów, które nie brały pod uwagę np. wielkości
dochodów osiąganych przez skarżących. Trybunał uznał, że o ile częściowe
zredukowanie wysokości wypłacanego świadczenia znajduje uzasadnienie, o
tyle

zupełne

zawieszenie

wypłacania

świadczeń

należy

uznać

za

nieproporcjonalne.
Z tego względu ETPCz orzekł o naruszeniu przez Serbię i Czarnogórę
art. 1 Protokołu nr 1. Przywołany wyrok jest ciekawy pod kątem planowanej na
Ukrainie reformy emerytalnej i konieczności zachowania odpowiedniego
poziomu ochrony prawnej przy regulowaniu statusu osób z nabytym prawem do
renty lub emerytury.
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Dla ochrony nabytych praw emerytalno –rentowych szczególnie
doniosłym był 2 października 2012 r. bowiem Europejski Trybunał Praw
Człowieka wydał tego dnia 10 wyroków stwierdzających naruszenie przez
Polskę art. 1 Protokołu nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w
zakresie ochrony praw emerytalno-rentowych. Zgodnie ze stanowiskiem ETPC
państwom przysługuje szeroki margines oceny w sprawach z zakresu
ubezpieczeń społecznych, dlatego wyłącznie istotne naruszenia prowadzą do
naruszeń Konwencji. Wyroki Trybunału oparto na podobnych okolicznościach
faktycznych, tj. odebraniu przez ZUS prawa do wcześniejszej emerytury dla
osób wychowujących dzieci wymagające stałej opieki, przyznanego pod
wpływem błędu organu, który był niewywołany działaniem świadczeniobiorcy.
Precedensowe było orzeczenie z dnia 15 września 2009 r. w sprawie
Moskal przeciwko Polsce19 wydane w następującym stanie faktycznym. W
2001 r. p. Moskal złożyła wniosek o przyznanie jej wcześniejszej emerytury dla
pracowników wychowujących dzieci wymagające stałej opieki (tzw. emerytura
EWK). Zasady jej przyznawania regulowało Rozporządzenie Rady Ministrów z
dn. 15 maja 1989 w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury
pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki20. Skarżąca
razem z innymi dokumentami niezbędnymi do przyznania emerytury
przedstawiła także zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że jej siedmioletni
syn od wczesnego dzieciństwa cierpi na poważne schorzenia płucne. ZUS w
wydanej decyzji przyznał kobiecie wcześniejszą emeryturę, zawieszając
jednocześnie jej wypłacanie dopóki kobieta nie zrezygnuje z dotychczasowej
pracy, co też skarżąca szybko uczyniła. W wyniku tego już 10 miesiącach ZUS,
na podstawie art. 114 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i
19

Skarga nr 10373/05.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 15 maja 1989 w sprawie uprawnień do
wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej
opieki. Dz. U. nr 28 poz. 149.
20

56

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych21, wznowił postępowanie
dotyczące przyznania skarżącej prawa do emerytury. W wyniku postępowania
Zakład stwierdził, że stan zdrowia syna nie uzasadniał przyznania jej prawa do
wcześniejszej emerytury, w związku z czym ZUS wydał więc decyzję
wstrzymującą wypłatę świadczenia i uchylające poprzednią decyzję o
przyznaniu wcześniejszej emerytury. Sądy krajowe podzieliły opinię ZUS.
W swoim orzeczeniu ETPC uznał, że

nie dochowano zasady

proporcjonalności, która jest rozumiana jako równowaga pomiędzy ochroną
interesu społecznego, a ochroną praw i wolności gwarantowanych w
Konwencji.
Zdaniem

ETPCz

dokonując

oceny

respektowania

zasady

proporcjonalności należy wziąć pod uwagę wiele okoliczności. Po pierwsze,
prawo majątkowe skarżącej powstało z chwilą przyznania jej przez organ
emerytalny prawa do wcześniejszej emerytury na podstawie dokumentów
złożonych przez nią w dobrej wierze i bez wątpienia wywarło wpływ na
sytuację skarżącej oraz jej rodziny - przede wszystkim chodzi o rezygnację z
pracy. Po drugie, czas który minął od przyznania prawa do świadczenia do
uświadomienia sobie przez ZUS błędu był relatywnie długi, a z drugiej strony
zaraz po ujawnieniu pomyłki wydano szybko i z natychmiastowym skutkiem
decyzję o zaprzestaniu świadczenia. Odwołując się do zasady dobrego
rządzenia22, w której sformułowano nakaz, by władze publiczne działały z
największą skrupulatnością, zwłaszcza wtedy, gdy zajmują się sprawami o
„życiowym” znaczeniu, takimi jak świadczenia społeczne i inne prawa
majątkowe. ETPCz uznał, że władze nie podołały wypływającemu z powyższej

21

Przepis był krytykowany w doktrynie, zob. np. J. Kuźniar, Ponowne ustalenie prawa
do świadczeń emerytalno-rentowych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 6/2004, p. 29;
22
(por. § 20 wyroku w sprawie Beyeler przeciwko Włochom, z dn. 5 stycznia 2000 r.,
skarga nr 33202/96)
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zasady obowiązkowi procedowania szybko, spójnie i w adekwatnie23. Organ
emerytalny popełnił błąd wyłącznie z własnej winy, bez jakiegokolwiek udziału
osób trzecich, dlatego zasadę proporcjonalności należy interpretować
szczególnie restrykcyjnie. Trybunał zauważył, że p. Moskal została praktycznie
z dnia na dzień całkowicie pozbawiona wcześniejszej emerytury stanowiącej jej
wyłączne źródło dochodu, a biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną kraju, a
szczególnie Podkarpacia gdzie zamieszkiwała, oraz wiek skarżącej – mogła
mieć poważne trudności ze znalezieniem nowej pracy po rezygnacji z
poprzedniej. Mając powyższe na uwadze, Trybunał uznał, że doszło do
naruszenia art. 1 Protokołu 1 do EKPC.
W komentarzach do wyroku zauważano, że prawo do emerytury
stanowi w istocie „własność” (prawo majątkowe) w rozumieniu tego przepisu, a
w konsekwencji do pozbawienia tego prawa mają zastosowanie wynikające z
niego ograniczenia24. ETPCz zajmuje się naruszeniem praw człowieka przez
„władze” kraju, z którego pochodzi skarżący, bez szczegółowego rozróżniania,
która z władz i w jaki sposób, jakim konkretnym zachowaniem te prawa
naruszyła. Na stwierdzenie nieprawidłowości w tym obszarze często pozwalają
okoliczności faktyczne sprawy. Większe problem powstaje w sytuacji gdy
zawodzi konstrukcja systemu zabezpieczenia emerytalno-rentowego lub
niektóre jego części. Na ową konstrukcję składają się różne fragmenty systemu
prawnego np. błędy ustawodawcy, luki w prawie, niewłaściwe stosowanie
prawa - skądinąd gwarantującego przyzwoity sposób ochrony praw człowieka albo (i) powierzchowne działanie sądów, nie tylko niepoprawiających tego, co
da się poprawić interpretacją prawa, lecz także popełniających błędy.

23

Znany też jako tzw. fair balance w orzecznictwie ETPCz, w szczególności por. M.
Cousins, Equal treatment and objective justification under the European Convention on
Human Rights in the light of Humphreys and Burnip, (2013) 20 J.S.S.L., Issue 1, s. 22.
24
Por. M. Jackowski, Glosa do wyroku z 15 IX 2009 w sprawie Moskal v. Polska skarga
nr 10373/05, „PiP” nr 7/2010, s. 115.

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

58

Następstwem takiego orzeczenia w multicentrycznym systemie europejskim
powinno być „przejęcie pałeczki” przez władze krajowe i doprowadzenie do
efektywnego usunięcia błędów systemowych, które legły u podstaw naruszenia
prawa nabytych, a więc naprawy mechanizmu prawnego: poprawy jakości
przepisów, sposobu ich stosowania, uwrażliwienia osób i instytucji mających
decydujący wpływ na kształt i funkcjonowanie systemu zabezpieczenia
społecznego. Należy zatem zapewnić „przełożenie” wyroku ETPCz na poprawę
działalności władz krajowych. To „przełożenie” wymaga analizy wyroku
ETPCz, aby stwierdzić, co w mechanizmie – traktowanym holistycznie –
zawiodło. Organy, których działalność składa się na źle funkcjonujący
mechanizm, nie mają ani interesu, ani czasem możliwości przeprowadzenia
takiej analizy25. Problemem jest brak instytucji, która byłaby odpowiedzialna za
„rozpisanie” wyroku strasburskiego26. Dodatkowo zauważono, że do pewnego
stopnia pod znakiem zapytania stawia nie tylko unormowanie zawarte w art.
114a ustawy o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ale
także zastanowić się również nad prawidłowością unormowania jej art. 11427.
Już po wydaniu omówionego wyroku przez ETPC, a dokładnie – 10
lutego 2011 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpiła z wnioskiem o kontrolę
zgodności art. 114 ust. 1a ustawy o emeryturach i rentach z art. 2 oraz art. 67
ust. 1 Konstytucji RP. Kontrowersyjny przepis należy interpretować przez
pryzmat art. 114 ust. 1 ustawy emerytalno-rentowej, stosownie do którego
prawo do świadczeń lub ich wysokość ulega ponownemu ustaleniu na wniosek
25

Zob. E. Łętowska, Czekając na Godota, czyli jak wykonywać wyroki ETPCz (uwagi
na tle sprawy Moskal v. Polska), „Europejski Przegląd Sądowy” 2/2011.
26
M. Ziółkowski, Obowiązek przestrzegania wyroków Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka w świetle art. 46 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych
wolności oraz rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 26 stycznia
2011 r. 1787 (2011) [w:] Wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka przez Sejm, BAS. Warszawa, s. 23.
27
W. Sanetra , Stanowienie i stosowanie prawa z zakresu ubezpieczeń społecznych,
[dostęp: 2013.10.12] http://www.zus.pl/files/prof_W_Sanetra.pdf
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osoby zainteresowanej lub z urzędu, jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji w
sprawie świadczeń zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawniono
okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na prawo
do świadczeń lub na ich wysokość. Art. 114 ust. 1a stanowił natomiast, że
przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji
okaże się, że przedłożone dowody nie dawały podstaw do ustalenia prawa do
emerytury lub renty albo ich wysokości. To właśnie ta regulacja zapewniała
organom emerytalno-rentowym możliwość niczym nieograniczonej korekty
własnych błędów, nawet w sytuacji gdy świadczeniobiorca w żaden sposób nie
przyczynił się do pomyłki i niezależnie od długości czasu pobierania
świadczenia . Wyrokiem z 28 lutego 2011 r. (sygn. K 5/11) Trybunał
Konstytucyjny uznał, że kontrolowany przepis jest niezgodny z Konstytucją.
Rozpatrując sprawę, TK przypomniał, że państwo musi mieć możliwości
wzruszania trwałości decyzji niezgodnych z prawem, gdyż w przeciwnym
wypadku dojdzie do naruszenia zasad sprawiedliwości i równości, mogłyby
również zostać zagrożone interesy majątkowych państwa. Z drugiej jednakże
strony, ochrona prawomocności decyzji i orzeczeń znajduje swoje uzasadnienie
w art. 7 Konstytucji. Niezbędne jest więc ustanowienie pewnych granic, poza
którymi wzruszenie decyzji byłoby niedopuszczalne. Trwałość decyzji organów
władzy publicznej nie może być bowiem pozorna. Trybunał Konstytucyjny
zauważył, że w demokratycznym państwie prawnym poczucie bezpieczeństwa
prawnego obywateli jest wartością fundamentalną. W omawianej sytuacji
doszło do całkowitego zanegowania pewności prawa, gdyż prawomocność
decyzji była w świetle uchylonego przepisu jedynie iluzoryczna. Regulacja nie
brała pod uwagę, że decyzja stwierdzająca nabycie prawa do świadczeń
kształtuje sytuację świadczeniobiorcy, który kierując się zaufaniem do organu
wydającego decyzję podejmują bardzo ważne decyzje życiowe. Zdaniem
Trybunału, właśnie tu tkwi „pułapka” zastawiona na obywatela: z jednej strony
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stwarza mu się iluzję, iż decyzja przyznająca prawo do świadczenia jest
prawomocna i może na jej podstawie budować pewne plany, z drugiej zaś
obciąża się go wszelkimi negatywnymi konsekwencjami błędu organów
państwa, zwalniając tym samym z tychże konsekwencji te drugie. Trybunał
podkreślił, że prawomocność decyzji z istoty swej zakłada ograniczenia
wzruszalności, tymczasem art. 114 ust. 1a ustawy nie przewidywał żadnych
ograniczeń tego rodzaju, co musiało zostać uznane za rażące naruszenie
Konstytucji.
Warto w tym miejscu zauważyć, że omówione wyżej 10 wyroków
ETPC z 2 października 2012 r. dotyczyło problemów bardzo zbliżonych do
sprawy Moskal28. We wszystkich tych orzeczeniach podstawę do wniesienia
skargi dało odebranie świadczenia przez ZUS na podstawie art. 114 ust. 1
ustawy o emeryturach i rentach, nie zaś art. 114 ust. 1a, co oznacza, że
motywem odebrania świadczenia nie był jedynie błąd organu, lecz przedłożenie
nowych dowodów lub ujawnienie okoliczności istniejących przed wydaniem
decyzji mających wpływ na prawo do świadczeń. Bezpośrednią przyczyną
wznowienia postępowania i w konsekwencji odebrania świadczenia we
wszystkich sprawach było kolejne orzeczenia orzecznika ZUS, wydanych w
około jednego roku po przyznaniu prawa do świadczenia, orzeczenia, stosownie
do którego dziecko skarżącego (skarżącej) nie jest i nigdy nie było chore na
schorzenie uprawniające rodzica do emerytury EWK.
Meritum skargi, opierało się one praktycznie na takich identycznych
samych argumentach, co w sprawie Moskal przeciwko Polsce. ETPC stwierdził,
że naruszono zasadę proporcjonalności, gdyż między przyznaniem, a
28

Kowal przeciwko Polsce, skarga nr 21913/05; Antoni Lewandowski przeciwko
Polsce, skarga nr 38459/03; Czaja przeciwko Polsce, skarga nr 5744/05; Helena
Trznadel przeciwko Polsce, skarga nr 5970/05; Lasota przeciwko Polsce, skarga nr
6762/04; Płaczkowska przeciwko Polsce, skarga nr 15435/04; Kura przeciwko Polsce,
skarga nr 17318/04; Rusin przeciwko Polsce, skarga nr 25360/04; Kapel przeciwko
Polsce, skarga nr 16519/05 ; Kluska przeciwko Polsce, skarga nr 33384/04.
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odebraniem prawa do wcześniejszej emerytury upłynęło zbyt wiele czasu,
odebranie prawa do świadczenia równało się z pozbawieniem skarżącego
głównego źródła dochodu, działanie organów państwa naruszało zasadę
dobrego rządzenia.
Orzeczenie to odbiło się szerokim echem w Polsce. Trybunał
Konstytucyjny wypowiadał się w swoim orzecznictwie o prawie państwa do
weryfikacji błędnych decyzji, nawet wynikających z zaniedbań organów
rentowych29.
W literaturze przedmiotu A. Bodnar i B. Grabowska w glosie do
orzeczenia Moskal p. Polsce zauważyli, że jednym z etapów wykonania wyroku
w sprawie Moskal powinno być: „stworzenie skutecznych mechanizmów
instytucjonalnych, które będą pełnić funkcję informacyjno-edukacyjną w
stosunku do podmiotów, których dotyczy dane orzeczenie ETPC, a których
działanie może potencjalnie doprowadzić do analogicznych naruszeń. W
niniejszej sprawie ZUS powinien być żywo zainteresowany przede wszystkim
rozpowszechnieniem wśród swoich urzędników standardów konstytucyjnych i
strasburskich

dotyczących

dobrej

administracji

(…),

po

drugie

–

wyeliminowaniem przyczyn naruszających te standardy”30.
Podsumowanie
Przyjęty ponad 50 lat temu system państwa opiekuńczego stanowi, w
związku z wydłużającą się długością życia coraz większy problem dla państw.
Każde państwo posiada swoją osobliwości- na Ukrainie jest to duża ilość
weteranów II wojny światowej oraz „dzieci Czarnobyla”. Projektując reformę,
należy mieć na względzie orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka. Kolejne państwa starając się przeprowadzać reformy powinny mieć
29

Wyrok z dnia 28 Lutego 2012 R. Sygn. Akt K 5/11.
A. Bodnar, B. Grabowska, „Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka w sprawie Moskal przeciwko Polsce”, Praca i Zabezpieczenie Społeczne
6/2010, s. 32.
30
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na względzie, że nabyte prawa emerytalno- rentowe stanowią prawo majątkowe
chronione przez europejski system ochrony praw człowieka.
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РИЗИКИ ТА ВИКЛИКИ У РЕГІОНАЛЬНІЙ
ЕТНОПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ

Wyzwania w etnopolityce regionalnej Ukrainy
Streszczenie
Autorzy podjęli próbę analizy stosunków etnopolitycznych na Ukrainie w okresie
niepodległości. W artykule zwrócono również uwagę na przeszłość Ukrainy jako
państwa polietnicznego. Omówione zostały specyficzne wady ustawodawstwa
dotyczące wspólnot etnicznych. Autorzy stwierdzają, iż państwo powinno
zminimalizować zagrożenia etnopolityczne wobec stabilności socjalnej. Kwestia ta
winna posiadać pierwszeństwo wśród priorytetów etnopolityki.
Słowa kluczowe: Ukraina, stosunki etnopolityczne, elity, mechanizmy
zarządzania, etnopolityka regionalna, samorząd miejscowy i regionalny.
Challenges in Ukrainian region al ethnopolitics
Abstract
The authors have tried to analyse the ethnolpolitical relations in Ukraine Turing the
independence period. The Ukrainian past as a poly-ethnic country has been stressed.
Specific flaws of legislation concerning ethnical communities have been discussed. The
authors claim that the country should minimalise the ethno-political dangers towards the
social stability. This issue should have priority among other ethno-political priorities.
Key-words: Ukraine, ethno-political relations, elites, management mechnisms, region
al ethno-politics, local and regional self-government

У часи Британської імперії часто говорили, що один етнограф
вартує десяти тисяч солдат. Незважаючи на те, що вимірові якостей
етнічної політики досить важко віднайти точний еквівалент, сама потреба і
необхідність мудрої стратегії врівноваження відносин у поліетнічній
державі очевидна. Саме такою поліетнічною державою є Україна, тож
проблеми регіональної етнополітики в Українській державі, без сумніву, є
досить актуальними. На часі є й проведення продуманої і чітко
спланованої регіональної етнополітики, характер особливостей реалізації
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якої впливає і тривалий час впливатиме на міцність, незалежність,
життєздатність України, як державного утворення. Це надто важливо у
періоди трансформації суспільства, становлення демократичної політичної
системи і сталого розвитку держави. Водночас конкретне розв’язання цих
проблем слід розглядати у більш загальному контексті, пов’язаному з
тими визначальними принципами, на яких будується сучасна внутрішня і
зовнішня політика держави.
Після розпаду СРСР у 1991 р. і становлення Української держави,
з’явилося чимало наукових публікацій, що по-різному пояснюють зміни в
її регіональній етнополітиці і пов’язані з процесом політичного розвитку.
Це й не дивно, адже розмаїтість регіональних інтересів у процесі
функціонування українських державних інституцій зумовлена насамперед
глибокими економічними, культурними, психологічними відмінностями
між різними регіонами України. „Так, є Україна як єдине державне
утворення, – пише український політолог І. Зварич, – але й, водночас, є
етнографічні регіони: Слобожанщина та Галичина, Донбас і Волинь,
Буковина й Закарпаття. Є український народ, і є народи, що проживають в
Україні”3. Серед праць, в яких предметно проаналізовані вказані
проблеми, теоретико-методологічні аспекти та підходи до їх дослідження,
що спрямовані на вивчення складних соціальних процесів, ризиків та
викликів соціальній стабільності, пов’язаних з реалізацією регіональної
етнополітики, конфліктами, міжнаціональною напругою, слід назвати
найперше

публікації

вчених

Заходу

Б.Гафт,

Д.Горовця,

Т.Гурра,

М.Есмана, Р.Руммеля, С.Сейдемана, Д.Лейноува, М.Кемпенні, С.Стентона
та інших; праці російських вчених – Г.Абдулкарімова, В.Авксентьєва,
3
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Л.Дробижевої,
українських

В.Дятлова,

вчених

В.Котигоренка,

Е.Паїна,

К.Вітмана,

І.Кресіної,

М.Савви,

І.Зварича,

В.Кременя,

Т.Шаклеїної;

В.Євтуха,

праці

О.Картунова,

О.Маруховської-Картунової,

М.Пірен, Г.Перепелиці, Т.Сенюшкіної, Н.Черниш та інших.
З методологічної точки зору, існують різні підходи західних
учених до появи і дослідження феномену „етнополітика”. Наприклад,
прихильник підходу „внутрішнього колоніалізму” М.Хехтер у своїй книзі
„Внутрішній колоніалізм” (США), Т.Наїрн (Великобританія) та інші
науковці

пояснюють

виникнення

етнонаціоналізму

в

усіх

багатонаціональних державах лише економічними факторами. Вони
вважають, що розвиток націоналізму етнічних груп є реакцією на
колоніальну експлуатаційну політику, яку проводить по відношенню до
них домінуюча нація. Інша частина західних вчених, не погоджуючись з
цією теорією, висунула власну „нову етніцистську концепцію”, за якою на
активізацію етнічних груп, рівень їх національної свідомості впливає,
поряд з економічними факторами, ще й збереження людьми своєї етнічної
ідентичності

(мови,

культури,

самосвідомості

тощо)4.

Автори

пропонованого матеріалу застосовують третій підхід, який розробила
група американських вчених (С.Сейдеман, Д.Лейноув, М.Кемпенні,
С.Стентон у праці „Демократизація, політичні інститути та етнічний
конфлікт” (2002)), т.зв. концепцію „дилеми етнічної безпеки”5. У межах
цієї концепції науковці висунули низку гіпотез стосовно взаємодії
політичних інститутів з етнічними групами (які висловлюють протест), і
повстаннями, акцентуючи увагу на тому, що використовують два різні
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Мала енциклопедія державознавства / НАН України. Ін-т держави і права ім.
В.М.Корецького. – К.: Довіра: Генеза, 1996. – С.671.
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№ 1.– P. 111.

68

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

терміни і виміри етнополітичного конфлікту: протест і повстання.
Етнічний протест інтерпретується як дії, що „включають звернення до
лідерів уряду з вимогою задоволення їх скарг”, а етнічне повстання –
„свідома спроба дестабілізувати (а в деяких випадках і змістити) сам
уряд”. „Застосування двох різних понять і вимірів етнополітичного
конфлікту,

–

пише

О.Маруховська-Картунова,

–

зокрема,

ненасильницького, з одного боку, та насильницького, з іншого,
конфліктологи цілком слушно вважають надзвичайно важливим і
ефективним підходом, особливо тому, що деякі політичні інститути
можуть утворюватися саме для того, щоб пом’якшувати ненасильницькі
виступи задля запобігання використанню сили незадоволеними етнічними
групами”6.
Характеризуючи етнополітичну ситуацію в Україні, особливо
наголосимо на принципово новій моделі міжнаціональних відносин, яка
склалася в державі. Українська держава постійно враховує такі
особливості етнонаціональної ситуації в регіонах, як: неоднакова
чисельність, дисперсність розселення, різний соціально-економічний
розвиток регіонів, в яких проживають представники етнічних спільнот,
протестні настрої серед етнічних меншин тощо. Моніторинг міжетнічної
ситуації

свідчить,

що

в

нашій

державі

існує

безконфліктний,

інтегративний тип розвитку міжнаціональної взаємодії7. Такий досвід,
майже двадцяти років існування суверенної України, підтверджує, що
наша держава – одна з небагатьох поліетнічних країн, в якій відсутні
6

Маруховська-Картунова О. Етнополітичні протести та повстання в контексті
західної етнополітичної конфліктології // Політичний менеджмент. – 2009. – № 2.
– С. 92.
7
Кривицька О. Етноцивілізаційні відмінності в Україні як чинник конфліктної
взаємодії // Этничность и власть. Материалы VI международного семинара 14-16
мая 2007 г., г. Ялта, Алупка / Под ред. Т.А.Сенюшкиной. – Симферополь: Таврия,
2008. – С. 77.
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відкриті етнічні конфлікти. І ця позитивна тенденція досягнута завдяки
виваженій і ефективній етнополітиці, в основі якої лежать міжнародні
правові акти і чинне законодавство. Хоч варто зауважити, що основні
документи у цій сфері були прийняті у 1990-х рр., коли після
проголошення незалежності України розпочався процес формування її
державної етнополітики, і вони містять у собі ряд суперечливих положень,
які згодом спонукали етнічні меншини апелювати саме до них, вимагаючи
задоволення своїх протестних вимог.
Одним з перших законодавчих актів України став Закон України
„Про громадянство України” від 8 жовтня 1991 р., у якому було зазначено,
що громадянство України визначає постійний правовий зв’язок особи і
Української держави, який знаходить свій вияв у її взаємних правах і
обов’язках. Вже 1 листопада 1991 р., прагнучи не обмежувати права інших
людей неукраїнського походження, як це здавна заведено в історичній
традиції українського етносу, Україна проголосила „Декларацію прав
національностей України”, маючи на увазі те, що ніхто, з людей, які
проживають у державі, не повинен відчувати себе іншим, ніж представник
титульної корінної державотворчої нації. Так, у ст. 1 було записано, що
„Українська держава гарантує всім народам, національним групам,
громадянам, що проживають на її території, рівні політичні, економічні,
соціальні та культурні права… Дискримінація за національною ознакою
забороняється і карається законом”.
Водночас, варто підкреслити, що в наступні роки правові засади
етнополітики України мало сприяли вирішенню проблем розвитку і
титульної нації, і національних меншин. Наголос у розвитку законодавчих
засад етнополітики робився переважно на забезпеченні прав етнічних
меншин, а вдосконалення у сфері регулювання прав і свобод титульної
автохтонної

нації

залишалось

поза

увагою

законодавця.

Тобто,
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законодавець сам створив пастки і ризики, хибну практику розмежування
українського суспільства за етнічним походженням. Держава законодавчо
закріпила права і можливості для всіх громадян України, але найперше
неукраїнського походження. Це підтверджує аналіз Указу Президента
України „Про Положення про Державний комітет України у справах
національностей та міграції” від 19 березня 1992 р. № 269/2002. Після
загальних вступних положень, у п. 3 до основних завдань Державного
комітету у справах національностей та міграції віднесено: „участь у
формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері
міжнаціональних відносин, забезпечення прав національних меншин
України, депортованих за національною ознакою осіб, які повертаються в
Україну, біженців та інших категорій мігрантів, а також забезпечення
зв’язків з українцями, які проживають за межами України”.
Зазвичай

такий

підхід

прослідковується

у

всьому

пакеті

законодавчих і управлінських постанов попередніх президентів щодо
етнополітики. Тож Україна створила добру правову систему у сфері
забезпечення прав національних меншин, захисту регіональних і
монетарних мов, але залишила поза увагою титульний етнос, який став
державотворчою нацією, і, фактично, своїми зусиллями гарантує права
всім громадянам України неукраїнського (етнічного) походження. Так не
повинно бути, і, очевидно, саме з цим пов’язані прояви публічних
виступів, дискусій з відтінком ксенофобії і антисемітизму, які інколи
трапляються в Україні.
Крім того, у цьому ж ключі, слід розглядати численні суперечності
і неузгодженості правових норм, які часто створюють труднощі для
реалізації національного і міжнародного права у сфері забезпечення прав
етнічних меншин у державі. Наприклад, правова норма, яка викладена у
ст. 1 Закону України „Про національні меншини в Україні” від 25 червня
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1992 р. вказує, по-перше, що всі громадяни України користуються
захистом держави на рівних підставах і, по-друге, що Україна гарантує
громадянам республіки незалежно від їх національного походження рівні
політичні, соціальні, економічні, культурні права і свободи, підтримує
розвиток національної самосвідомості, самовиявлення. Вважаємо, що в цій
правовій нормі змішані громадянські й етнокультурні права. Громадяни
України всіх національностей зобов’язані дотримуватися Конституції і
Законів України, дбати про її державний суверенітет і територіальну
цілісність, поважати мову, культуру, традиції тощо. Проте постійні
випадки порушення вимоги цієї статті практично не несуть ніякої
кримінальної і навіть адміністративної відповідальності. Таких прикладів
є чимало, проте і ця проблема залишається не вирішеною.
Стаття 6 зазначеного Закону гласить, що „держава гарантує всім
національним меншинам права на національну культурну автономію:
користування і навчання рідною мовою чи вивчення рідної мови в
державних національних закладах або через національні культурні
товариства, розвиток національних культурних традицій, використання
національної символіки, відзначення національних свят тощо”. Але свого
часу і в СРСР, і в міжнародному праві національно-культурна автономія
найперше вказувала на право національної меншини на самоуправління у
межах певної території. Під дію цієї статті, у викладеній редакції, підпадає
і локальна територія (село, селище, містечко, в яких зосереджені етнічні
меншини), і досить значний регіон компактного проживання будь-якої
меншини.

Водночас,

слід

підкреслити,

що

національно-культурна

автономія виступає своєрідною спонукою до боротьби за подальше
отримання і легітимацію політичної автономії, принаймні, регіональної
автономії, як це сталося, до речі, з перетворенням Кримської області в
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Автономну Республіку Крим. Але ця гарантія Закону ніким ще не була
переглянута і не скасована.
Інший, подібний прецедент, який може призвести до небажаних
наслідків, впродовж років незалежності України складається в Закарпатті.
Представники місцевої інтелігенції, які самоідентифікують себе як етнічну
спільноту підкарпатських русинів, а не українців, починаючи з 1991 р.
домагаються офіційного визнання національності „русин” та введення її
до державного реєстру. Русинські організації звертаються з численними
заявами і листами до обласних і загальнодержавних владних інституцій,
до Президента, депутатів Верховної Ради України, Комітету з питань прав
людини, національних меншин і міжнаціональних відносин ВРУ, до
Кабінету Міністрів України тощо з проханням вирішити їх питання і
опираються при цьому саме на вказану вище ст. 6 Закону України „Про
національні меншини в Україні”8. Тож сучасні ризики появи сепаратизму
завжди можуть опертися на цю вимогу національно-культурної автономії.
Крім того, існує значна кількість юридичних колізій, які виникають через
неузгодженість різних законодавчих актів і постанов виконавчих органів,
прийнятих у державі, створюють чимало проблем у сфері регулювання
етнополітики і міжнаціональних відносин в Україні.
Підтвердженням цього положення служать певні тенденції у
розвитку міжнаціональних відносин і мови спілкування між громадянами
України, які виявленні при моніторингу громадської думки і зафіксовані
різними українськими соціологічними інституціями впродовж багатьох

8

Декларація-платформа русинського руху про співпрацю громадських
русинських організацій з місцевою владою на Закарпатті (прийнято на
розширеній ІІ сесії Асоціації „Сойм Підкарпатських русинів” 25 вересня 2005
року з участю представників русинських організацій інших країн) // Руснацький
світ. – Вип. 4. – Ужгород: ІВА, 2008. – С. 115.
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років поспіль9. Вважаємо, що ця проблема надто складна, болюча і
пов’язана з інтересами певних структур, у державі чи поза нею, які
прагнуть використати будь-яку ситуацію (а насамперед найуразливішу –
етнічну) для утвердження і зміцнення своїх позицій в Україні. Викладені
припущення підтверджує і відсутність базового закону України у сфері
міжнаціональних взаємин, який Верховна Рада так і не спромоглась
прийняти впродовж останніх років. Україна, як зазначено вище, заявила
багато гарантій громадянам держави неукраїнського походження, а щодо
етнічних українців так і не змогла виробити вивірених, раціональних
рішень. Отже, на нашу думку, законодавча база щодо гармонізації
міжетнічних процесів вимагає прагматичного реформування.
Згодом, на початку 2000-х рр. було прийнято ще ряд нормативних
документів, але у зв’язку зі змінами, які відбулися у світі і державі,
правова база проблеми все ж вимагала прийняття нової редакції законів
України про національні меншини, про мови в Україні, а також перегляду
і суттєвого доповнення до діючих нормативних актів. Вважалось, що ці
прогалини зможе заповнити прийняття Концепції державної етнополітики
України, проект якої вже обговорювався в політичних колах України та
навіть був розміщений на Інтернет-сайті Українського незалежного центру
політичних досліджень10. Проте Концепції все ще не прийняли. Попри це,
влітку 2012 р. Верховна Рада прийняла у другому читанні Закон України
„Про засади державної мовної політики”11, законопроект якого розробляли
депутати від Партії регіонів. Значна частина суспільства ставиться до
9

Українське суспільство 1994 – 2005. Динаміки соціальних змін.– К.: НДІ
соціології НАН України, 2005.– 653c.
10
Концепція державної етнополітики України (Проект) [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.
ucipr.kiev.ua/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=4488
11
Закон України „Про засади державної мовної політики”, прийнятий Верховною
Радою України 03.07.2012 № 5029-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5029-17
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нового Закону насторожено, а опозиційні сили вважають, що він був
прийнятий у парламенті з порушеннями процедури голосування, є
„однозначним політичним реверансом проросійських сил України у бік
Кремля”, що Закон відкриває шлях для офіційного статусу російської мови
в Україні, порушує Конституцію й посягає на становище української, як
державної мови. Зазначимо, що питання про офіційний статус російської
мови в Україні знову розпалило гострі суперечки в суспільстві, де
мільйони людей розмовляють цією мовою як рідною. Тим більше, як
наголошують ЗМІ, поспішне і сумнівне, з точки зору законності,
голосування у Верховній Раді щодо цього закону сталося відразу після
сигналу з Москви, який 2 липня озвучив глава адміністрації Президента
В. Путіна С. Іванов. Західна преса називає новий закон „політично
бажаним у Москві, яка знову й знову вимагала зміцнення позицій її мови в
Україні”. Західні аналітики також наголошують, що підвищення ролі
російської мови в Україні „може бути сигналом про те, що Президент
В. Янукович шукає підтримки на Сході”12.
Як слушно підкреслює В. Котигоренко, зазвичай серед пріоритетів
будь-якої держави з поліетнічним складом населення є мінімізація
етнополітичних загроз соціальній стабільності. Україна не є винятком,
попри те, що впродовж років після здобуття незалежності в країні не
сталося жодного масштабного протистояння на етнічному ґрунті13. Вчений
аналізує чинники, які потенційно є загрозливими для соціальної
стабільності України, зазначаючи серед них наступні: політизація
етнічності; сучасні особливості соціально-психологічного, емоційного
12

Закон про мови – сигнал про здачу України Москві (світова преса)
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.radiosvoboda.org/content/article/24635017.html
13
Котигоренко В. Ризики для держави в контексті етнополітичних загроз
соціальній стабільності [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.viche.info/journal/1140/
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стану представників національних (етнічних) груп населення; регіональні
відмінності в етнополітичній самоідентифікації громадян; політизація
етноконфесійних відносин; особливості динаміки етнічного складу
населення; нерівномірність соціально-економічного розвитку регіонів;
недосконалість адміністративно-територіального устрою країни, системи
поділу повноважень і формування бюджетних ресурсів центральної влади
та місцевого самоврядування, а також порядку обрання депутатів місцевих
рад; намагання деяких країн-сусідів реалізувати свої національно-державні
інтереси на території України всупереч її власним національно-державним
інтересам14. Підтримуючи думку вченого, зазначимо, водночас, що перелік
цих чинників значно довший, але вважаємо, що вчений визначив саме
найголовніші з них, від яких найбільше потерпає українське суспільство.
Свого часу російський історик В.О. Ключевський, характеризуючи
ґенезу соціальних спільнот від первісної сім’ї до народу, писав, що „народ
стає державою, коли почуття національної єдності відображаються в
зв’язках політичних, в єдності верховної влади і закону. В державі народ
стає не лише політичною, але й історичною особистістю, з більше чи
менше визначеним національним характером і усвідомленням свого
світового призначення”15. Тож історичне утворення народу і його
перетворення в державу доволі тривалий процес, але саме поява при
цьому

політичних

взаємозв’язків

приводить

до

появи

складних

етнополітичних процесів, ігнорування ж і недооцінка яких може, навпаки,
привести до непередбачуваних, небажаних наслідків. Доволі поширені
випадки

загострення

міжетнічної

ситуації,

коли

етнічні

питання

використовуються в політичних іграх чи, коли етнічні питання і процеси

14
15

Там само.
Ключевський В.О. Курс русской истории. Соч. в 9 т. Т. 1. – М., 1987. – С. 42.
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виникають у зв’язку з демократичними змінами у суспільстві, і за цим
підходом Україна вже перебуває в групі ризику.
Однак, історичний досвід свідчить, що випадки загострення
міжетнічної ситуації, напруги між етносами можуть з’явитися в будь-якій
державі, навіть цілком стабільній у плані міжетнічних відносин. У такі
періоди особлива роль відводиться органам державного управління16.
Проте, якщо розглядати далі ситуацію стосовно України, то складається
враження, що державне управління не займає активної позиції щодо
етнічних проблем країни, крім того, і політичні лідери, які часто
ігнорують ці моменти у своїх виступах і діяльності, теж не допомагають
досягнути консенсусу в міжетнічних взаєминах. А проблема міститься, на
наш погляд, саме в поєднанні етнічних і політичних інтересів у потужний
етнополітичний конгломерат. Звідси ж йдуть і джерела слабкості
управлінських дій на державному і регіональному рівні, і як наслідок на
тлі того, що в суспільстві не до кінця вирішені важливі питання організації
та функціонування державного управління, держава програє в його
протистоянні з діяльністю місцевих етнополітичних еліт.
Етнічні

проблеми

охоплюють

всі

сфери

життєдіяльності

суспільства і будь-які відхилення у вирішенні етнічних питань на
державному рівні, відразу ж перетворюються на проблеми на рівні
регіонів і навіть доходять до рівня управління громадою чи трудовим
колективом. Особливо, це відслідковується, при розгляді доволі значної
етнорегіональної мінливості, геокультурної мозаїки й унікальності
етнічної

ідентифікації

України,

яка

представляє

нетиповий

за

європейськими вимірами зразок держави з своєрідними ознаками
16

Абдулкаримов Г. Теоретические проблемы актуальной этнополитики в России:
Этносоциология модернизации современной России. – М.: Весь мир, 2008. – С.
154.
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етнополітичного

поля.

За

результатами

Всеукраїнського

перепису

населення 2001 р. етнічна карта України нараховує велику кількість
дисперсних і компактних груп, що вже апріорі дає підстави для вимог
національно-культурної
кількісно

найбільший

та
етнос

національно-територіальної
–

українці,

фактично,

автономії;
відчувають

дискримінацію статусу рідної мови; асиміляційна загроза (асиміляція в
російську культуру) йде не від етнічної більшості – українців, а від
етнічної меншості – росіян; зосередженість основних виробничих сил
України в регіонах, де домінує культура (мова – російська) національної
меншини; суспільно-політичне розмежування України, що виразно
проявилось у період Майдану 2004 року.
Загострення національних суперечностей, яке відбувається в
процесі демократичної трансформації, негативно впливає на стан
соціальної, економічної та політичної стабільності держави. Регіональні
етнопсихологічні та етнокультурні відмінності Заходу, Півдня, Сходу
України, використовуються представниками різних політичних сил та їх
елітами для самоідентифікації етносів аж до національно-територіального
уособлення, що викликає посилення тенденцій регіоналізації. Так, крім
відомих заяв і побажань окремих представників еліти русинів Закарпаття,
які дестабілізують ситуацію в цьому регіоні, представники регіональної
еліти сходу і півдня теж, відокремлено від інших областей України, вже
двічі проводили в Сєверодонецьку Луганської області свої з’їзди. На І
з’їзд, як повідомлялося, з’їхалися понад три тисячі депутатів різних рад з
15 областей. З’їзд вiдбувся 28 листопада 2004 р. на підтримку кандидата в
президенти В.Януковича. У резолюції з’їзду записано, що „будучи
прихильниками єдиної неподільної України, учасники з’їзду рішуче
засуджують антидержавні дії так званої опозиції, що ведуть Україну до
розколу та катастрофи. При цьому у разі подальшого розгортання
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антидержавного перевороту, ми, учасники з’їзду, залишаємо за собою
право відстоювання інтересів громадян наших регіонів та всієї України”.
Серед

учасників

витали

ідеї

„Південно-східної

автономії”.

Про

відокремлення, у разі приходу до влади В.Ющенка, говорили практично
всі присутні: хтось пропонував створити автономію, хтось окрему
республіку, а ще хтось – приєднатися до Росії, яка активно сприяла
прихильникам В.Януковича. Саме росіяни забезпечували трансляцію
з’їзду, як про це повідомив головуючий. Російські телеканали відрядили у
Сєверодонецьк своїх кореспондентів, які виходили у прямий ефір першою
новиною. Виступаючи на з’їзді, тогочасний московський мер Ю. Лужков у
своїй полум’яній промові активно натякав, що акції опозиції фінансують
США17. На щастя здоровий глузд взяв верх і після з’їзду, крім розмов
ніякого виконання, прийнятих резолюцій не відбулося.
Принагідно зазначимо, що 1 березня 2008 р. відбувся ІІ з’їзд
депутатів рад всіх рівнів сходу та півдня України, на порядку денному
якого стояли п’ять питань: про порушення прав місцевого і регіонального
самоврядування; про системні порушення прав російськомовних громадян
України; про фальсифікації і перегляд історичного минулого України; про
позаблоковий статус, проголошений при створенні незалежної держави
Україна і про ставлення до НАТО18. Тож політичні сили продовжують
розігрувати етнічну карту. Відомо також, що потенційні ризики і виклики
стабільності держави постійно нуртують серед політиків і, збудженого
ними населення Криму.

17

Сюмар В. З`їзд у Сєверодонецьку [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.voanews.com/ukrainian/
archive/2004-11/2004-11-29-2
18
З’їзд у Сєверодонецьку відбудеться 1 березня: там розберуться із мовою, НАТО
і церквою [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://novynar.com.ua/politics/20986
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Вважаємо,

що

в

Україні

бракує

механізмів

управління

регіональною етнополітикою, вироблення та запровадження системи
заходів, спрямованих на постійний діалог держави й етнічних груп, з
метою забезпечення їх базових потреб та уникнення ризиків і викликів
соціальній

стабільності.

Варто

постійно

зважати

на

особливості

міжнаціональних відносин у різних регіонах, зокрема численність
етнічних спільнот, компактність і дисперсність їх розселення, ступінь їх
політизації, соціально-економічний, культурний та конфесійний розвиток,
наявність/відсутність конфліктного потенціалу міжетнічних взаємин у
минулому і в сучасний період, рівень міжетнічної напруги тощо. Саме
тому, з метою випередження і нівелювання ризиків та викликів соціальній
стабільності в державі слід враховувати всі чинники, які мають пряме чи
опосередковане відношення до розвитку регіональної етнополітики в
конкретному регіоні.
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Олег Бурдяк1

ЕВОЛЮЦІЯ РОЛІ ДЕРЖАВИ У ЗАПОБІГАННІ ТА
ПОДОЛАННІ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ЕКОНОМІЦІ
The state role evolution in preventing and overcoming of the economic
crisis
Summary
The author argues that in all economically independent states, as well as in Ukraine, the
mechanisms of optimization of the state economic role and private economic initiatives
are being searched. However, the optimal combination of the market mechanism forces
and state regulation in the long-term perspective failed to be reached almost anywhere,
that leads to a permanent review of the economic and political forces impact, science
impact on the relations between economy and state, entails a transition from the current,
state running model to liberal economic policy or vice versa.
Keywords: state functions evolution, economy and society globalization, the
integration process, crises, state running model economy.
Zmieniająca się rola państwa w zapobieganiu i zwalczaniu kryzysu
gospodarczego
Streszczenie
Autor udowadnia, że w każdym gospodarczo niepodległym państwie, również na
Ukrainie, trwa poszukiwanie mechanizmu optymizacji roli gospodarczej państwa oraz
inicjatyw prywatnych. Jednak w trwałej perspektywie nie osiągnięto optymalnego
połączenia wysiłków mechanizmu rynkowego i regulacji rządowych. Wpływanie
państwa na gospodarkę pociąga za sobą szereg zmian, m.in. przejście od modelu
centralizacji gospodarki do modelu liberalnego lub odwrotnie.
Słowa kluczowe: ewolucja funkcji państwowych, globalizacja gospodarki i
społeczeństwa, proces integracji, kryzysy gospodarcze.

У кінці XX ст. у світі відбулися значні економічні та політичні
зміни: крах комуністичного режиму в цілому ряді країн ЦентральноСхідної Європи (ЦСЄ), завершення „холодної війни”, розвал СРСР,
демократизація, трансформація та перехід до ринкової економіки в нових
державах, які виникли на теренах соціалістичного табору. Деякі сучасники
розглядали ці явища як кінець національної держави, а деякі лише як
трансформацію її функцій. Політики і вчені дискутували, чи слід прагнути
1

PhD, Institute of Economics and Forecasting of NAS of Ukraine (Kyiv, Ukraine)
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до створення держави тим націям/етносам, які її ще не мають, якщо
очевидно, що сучасна держава не виконує і не може виконувати функцій,
звичних для неї в XIX та XX ст.2
Дійсно, на зламі ХХ – ХХІ ст. суть держави й її функції зазнали
значних змін, а в Європі відбулася подвійна зміна. По-перше, глобалізація
економіки і суспільства, транснаціоналізація, політичні й військові
міжнародні зміни принципово звузили поле дії держави, її компетенції
щодо прийняття рішень. По-друге, більшість держав Європи включилась у
наднаціональний інтеграційний процес і ввійшла до Євросоюзу (ЄС).
Держави-члени ЄС, очевидно, на довго передали інституціям ЄС важливі
компетенції, пов’язані з їх суверенітетом. По-третє, крім ЄС в Європі діє й
інше об’єднання держав – європейсько-азійська Співдружність Незалежних Держав (СНД). Дехто вважав СНД перехідною організацією, мета якої
полягала у вирішенні питань спадщини і повного розпуску інститутів
СРСР, а уряд Росії ще в часи Б. Єльцина офіційно заявляв, що СНД – ядро
нового, європейського інтеграційного процесу в східній частині Європи і
Північної Азії. Хоч у XXI ст. про інтеграційні можливості СНД

вже

майже забули3.
У кінці 80-х рр. виявилось, що лібералізація і демократизація в
ЦСЄ прямо пов’язані з переходом до ринкової економіки і посиленням
суверенітету держав. Демократизація
викликала

розпад

багатонаціональних

СРСР, Югославії
федеративних

та

ЧСФР

держав.

Їх

демократичні рухи це – національні рухи у державах, що входили до
складу інших держав, а не національні рухи, які охоплювали всю державу.

2

M. Mommsen, (hrsg.). Nationalismus in Osteuropa. Gefahrvolle Wege in die
Demokratie, München 1992, s. 8.
3
E. Jahn. Ausdehnung und Überdehnung. Von der Integrationskonkurrenz zum Ende
der europäischen Integrationsfähigkeit, Bd. 57, nr 1-2, Osteuropa, Berlin 2007, s. 4142.
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Державна національна самосвідомість у СРСР, Югославії, ЧСФР і
„соціалістична німецька” у НДР, були в рази слабші національної
свідомості, що опиралась на мовну спільність, а потім на походження,
віросповідання чи прихильність до регіону. ЧСФР постраждала менше,
адже зазнала „оксамитового” розлучення при поділі на дві суверенні
держави – Чеську та Словацьку Республіки4. Тут не було конфліктів,
пов’язаних з реструктуризацією національних економічних структур, як в
Югославії5.
Сучасна держава зберігає функцію забезпечення культурної
своєрідності та соціальної рівності меншин, а функції безпеки й
економічного розвитку майже повністю передає міжнародним і наднаціональним

організаціям.

Тож

глобалізація,

інтернаціоналізація

й

європеїзація, з одного боку, і націоналізація – з іншого, не протиріччя, а
цілком сумісні в історичному сенсі протилежні тенденції розвитку.
Важко передбачити чи утворять колись члени ЄС наднаціональну
державу у складі національних держав, адже майже відсутні її
прихильники. Об’єднання

держав Європи можна уявити лише як

розвиток. Не відомо чи переважать федеральні структури у перспективі,
які домінують довгий час як компоненти конфедерації в ЄС; чи буде
успішною інтеграція Європи, чи ж зазнає краху через подальшу, в
порівнянні з сучасною економічною і політичною інтеграцією, політику
щодо національностей, яка не завжди правильно і зважено враховує
національні інтереси і потреби. Кожний крок у посиленні європейських
національно-партикулярних інститутів має бути виваженим6.

4

Т.П. Федорчак. Політична трансформація Чеської Республіки: внутрішні та
зовнішні виміри, ІФНТУНГ, Івано-Франківськ 2012, с. 282-286.
5
Е.Ю. Гуськова. История югославського кризисна (1990-2000), Русское право /
Русский Национальный Фонд, Москва 2001, с. 219.
6
E. Jahn, op. cit., s. 47.
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Можна погодитись з Г. Колодко, що „реальний соціалізм” мав
багато недоліків, але і багато переваг. „Він міг проіснувати і довше і,
можливо, системи поступово пристосувалися б до мінливих обставин,
якби не безрозсудна політика СРСР, що витрачав багато зусиль і ресурсів
на спроби зовнішньої експансії, а не на внутрішні реформи і розвиток.
Затратний військовий комплекс, участь у регіональних конфліктах,
політична і фінансова підтримка іноземних режимів, негнучка політика
щодо системної розмаїтості соціалістичних країн, тривале і вороже
суперництво з Китаєм – от ключові неекономічні фактори, що підірвали
адаптивність СРСР до нових проблем”7. Після 1989 р. у державах ЦСЄ
відбулися кардинальні зміни в економічних системах, а подальші
трансформації змінили всі сфери життя: відбулась різка денаціоналізація
економіки; демократизація політичних систем; іншою стала соціальна
політика.
Особливістю держав Європи є потрійна трансформація соціальноекономічного,

політичного

і

державно-територіального

порядку8.

Більшість вчених враховують лише першу і другу зміну системи, а зміну
державно-територіального

устрою

залишають

поза

увагою.

Після

драматизму економічних політичних і соціальних процесів 80-90-х рр., до
середини 90-х рр. чітко визначились основні структури нової Європи. У
1999 р. до НАТО вступили Польща, Угорщина і Чехія, а в 2004 р. –
Естонія, Латвія, Литва, Словаччина, Словенія, Румунія та Болгарія, а в
2004-2007 рр. до ЄС. Ці держави ввійшли у загальноєвропейські і
глобальні міжнародні економічні організації.

7

Ґ.В. Колодко. Від шоку до терапії. Економіка і політика трансформації, Львів
2004, c. 241.
8
C. Offe. Der Tunnel am Ende des Lichts. Erkundungen der politischen Transformation
des Neuen Ostens, Campus Verlag, Frankfurt, New York 1994, s. 19, 57-64.
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Сучасні поняття трансформації і переходу відрізняються від
традиційних, які використовували для пояснення реформ у процесі зміни
режиму і революцій9 на півдні Європи і в Латинській Америці в 1970-х рр.
Тоді держава втручалась в економіку, але майнові відносини майже не
чіпала10. Політична трансформація не містила

принципових змін

державно-територіальних і кордонів, але в деяких випадках змінили
внутрішній державний порядок (утворення автономних регіонів в Іспанії) і
позиції щодо системи міждержавних союзних відносин. Утім, про корінні
зміни державно-територіального порядку у випадку Південної Європи і
Латинської Америки говорити не можна.
У 1990-х рр. потрійна трансформація держав ЦСЄ зробила їх долю
особливо складною і багатою на конфлікти. У центрі уваги були політичні
зміни

системи,

демократизація

стала

перехідним

явищем

від

комуністичного режиму з владою олігархів до не комуністичного режиму
з владою олігархів чи навіть до автократичного режиму (Азербайджан,
Білорусь, Росія)11. У деяких державах пройшли часткові зміни, в інших –
демократія з часом утвердилася. В третіх – панування олігархів під
мантією демократії за декілька років змінилося і держави консолідувались
(Словаччина,

Хорватія,

Сербія,

Грузія).

За

даними

аналітичного

дослідження Freedom House у 1997-1998 рр. з 22 посткомуністичних
держав 9 вважалися вільними, 11 – частково вільними демократіями, а 2 –
невільними недемократичними державами. Через 8 років, у 2005 р., 13

9

G.-J. Gläßner. Dmokratie nach dem Ende des Kommunismus, Westdeutscher Verlag,
Opladen 1994, s. 89-90.
10
J.J. Linz , A. Stepan. Problems of Democratic Transition and
Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, JHU,
Baltimore; London 1996, р. 58.
11
K. von. Beyme. Systemwechsel in Osteuropa, M. Suhrkam, Frankfurt 1994, s. 321.
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держав вважалися вільними, 6 – частково вільними і 3 – невільними
державами12.
Перехід від державного соціалістичного планування до ринку був
тривалішим. У багатьох державах існує сильний опір лібералізації і ринку,
зберігається

державне

втручання,

соціально-державний

розподіл

і

державна власність. Вплив глобалізації на зміни в економічній діяльності
держав неоднозначний. Глобальні виклики і загрози мають позитиви і
негативи. Це підтверджує фінансова криза в Азії (літо 1997 р.), яка
повторилась восени 2007 р. на світовому фінансовому ринку США,
найпотужнішої за рівнем ВВП держави світу, відбулось ослаблення долара
як ключової і резервної валюти. Криза спричинила суттєві проблеми у
глобальній економіці, політиці і соціальній сфері, поширилась по всьому
світу, проявились у кожній державі. Особливо помітно вона вразила
трансформаційні

поставторитарні

і

посткомуністичні

держави.

Глобалізація, значно ослабивши традиційні національні економічні
системи, не виробила певних міжнародних чи наднаціональних механізмів
стримування і регулювання, які б сприяли стабільності світу й
економічному розвитку.
В умовах кризи держави намагаються формувати нові риси і
напрями діяльності.

Адже світ не лише змінився з біполярного на

монополярний, а й викликав прискорення процесів глобалізації. А.Д.
Богатуров і інші вчені вважають, що масове вторгнення в сферу
міжнародної взаємодії недержавних акторів, різке зростання кількості та
посилення ролі ТНК у формуванні світового ринку, виникнення
конфліктів „нового покоління” і, зрештою, поява та розширення сфери дії
Інтернету – феномени (з їх спільною рисою – легкістю у подоланні

12

Freedom in the World 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.freedomhouse.org/template.cfm?-page=15&year=2006
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національних кордонів) стали основою для висновків, що в міжнародному
розвитку наступив новий, світополітичний етап13. Різноманіття уявлень,
які формуються в даному зв’язку, вписується у боротьбу відомих
теоретичних парадигм, характеризуючи новітній (посткласичний) етап їх
розвитку14.
Водночас світова економіка залишається ареною співпраці і
суперництва держав. Особливість цього етапу їх розвитку – домінування
США як наддержави, що прагне зберегти свої позиції, хоч і зустрічає опір
інших держав. Ч. Капчан вважає, що „в уніполярному світі, в якому
Америка стала єдиною наддержавою, вона покликана здійснювати
лідерство без всяких комплексів, для того, щоб нації, схильні до тих же
цінностей, слідували прокладеним нею шляхом. Будь-яка незгідна чи
дестабілізуюча сила (наприклад, режим якоїсь „держави-ізгоя”) повинна
бути повалена збройним шляхом і замінена політичною й економічною
системою, більш „відповідною” американському розумінню світу і
процвітання”15.
К. Оффе і Дж. Ельстер, досліджуючи трансформаційні процеси
структурної перебудови економіки і політики, назвали її „дилемою
одночасності”. Вони вважали, що „у Західній Європі перехід до
капіталістичної

ринкової

економіки

та

парламентської

демократії

відбувався повільно і послідовно. А в ЦСЄ зміни в одній сфері будуть
блокуватися змінами в інших. Велика група тих, хто зазнав втрат від
економічних реформ, буде використовувати свою політичну владу для
тиску на громадян під час виборів, щоб усунути від влади ті елітні групи,
13

Системная история международных отношений (в четырех томах). 19182003, Т. 3, Московский рабочий, НОФМО, Москва 2003, с. 471.
14
Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации,
Альфа-М : Инфра-М, Москва 2009, с. 153.
15
Д. Мессенер. Архитектура нового мирового порядка, nr 11, Международная
политика (Internationalе Politik), Берлин 1999, s. 169-170.
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які запровадили економічні реформи”. Іншими словами – К. Оффе
передбачав протистояння тих, хто програв і тих, хто виграв від зміни
системи16. Його думки викликали велику дискусію серед вчених, зокрема
у К. фон Байме та В. Меркеля, адже такого спротиву не було, ніхто не
повернувся до старих часів чи заблокував реформи. Через 25 років від
„осені народів”,

вчені вважають, що більшість змін у країнах ЦСЄ

завершено, що прийняття 12 держав ЦСЄ в ЄС, вказує на їх
демократизацію, „безпрецедентну історію успіху”17.
Попри це, в країнах-сусідах ЄС, справи дещо інші. Аналізуючи
еволюцію ролі держави у запобіганні та подоланні кризових явищ в
економіці України, вкажемо, що за роки незалежності, не було жодного
уряду, який би постійно не помилявся. У державі триває перманентна
урядова революція. Кожний новий прем’єр-міністр, заступаючи на посаду,
проголошує

„новий”

демократичних

реформ.

курс
Але

проведення
постійна

необхідних

боротьба

з

суспільству
енергетичною,

продовольчою кризою, міжнародними кредиторами тощо відволікає від
реформ. Заважає реформам і надмірна централізація виконавчої влади та
відсутність ініціативності. Всі центральні органи лише очікують команди з
Кабінету Міністрів, а потім звітують перед ним. Так діє вся вертикаль –
обласні державні адміністрації, районні і навіть органи місцевого
самоврядування. „Щупальці з владних кабінетів намагаються дістатися
кожного підприємця, кожного громадянина. І вся ця, скроєна за
радянських часів машина, сотні тисяч людей, десятки тисяч кабінетів,
безліч телефонних апаратів, ксероксів, автомобілів і інша, існуюча за

16

C. Offe. Das Dilemma der Gleichzeitigkeit. Demokratisierung und Marktwirtschaft in
Osteuropa, nr 4, Merkur 1991, s. 281.
17
J. Kornai. The Great Transformation of Central Europe. Success and
Disappointment, Vol. 14, nr. 2, Economics of Transition, The European Bank for
Reconstruction and Development 2006, p. 225.
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рахунок виробника і платника податків армія чиновників, робить
„роботу”. Де ж той результат, заради якого витрачаються такі величезні
ресурси?18.
Безперечно, що державні інститути повинні управляти країною.
Суспільство не може розвиватись без чіткої і скоординованої державної
політики. Але питання в іншому – як управляти? Поширення й
утвердження ринкових засад рельєфно виділили питання про зміну ролі
держави в регулюванні господарства у національному і глобальному
масштабах. Особливо гостро проблема оптимізації ролі держави постала
на рубежі ХХ-ХХІ ст. через появу нових і загострення існуючих проблем
процесу регулювання, які можуть бути вирішені чи пом’якшені лише при
активному впливі держави. В Україні й інших постсоціалістичних країнах
увагу до економічної ролі держави посилює пошук оптимальної моделі
останньої в трансформаційних процесах і в досягненні економічного
зростання. У сучасній ринковій системі можна виділити три найбільш
істотні підходи до аналізу економічної ролі держави. По-перше, розгляд
проблеми з позиції світового господарства, його чинних структур,
тенденцій і закономірностей розвитку. Цей підхід передбачає дослідження
економічних функцій держави в межах загальної економічної теорії,
включаючи всі її складові частини і напрями. По-друге, проблему слід
розкрити на національному рівні. Для сучасної національної економіки
вкрай важливо виявити специфіку українського переходу від планової
економіки до ринкової. Тож доцільно теоретично обґрунтувати і
предметно визначити кінцеві цілі в русі від загального одержавлення до
оптимального державного господарства і до стабілізації ринкового

18

В.А. Кочуєв. Українське суспільство в процесі еволюції (збірник статей),
Східний видавничий дім, Донецьк 2005, с. 107.
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розвитку в цілому. По-третє, слід врахувати, що в жодній сучасній
розвиненій країні не існують чисто ринкові відносини.
У сучасному національному і глобальному масштабах діє змішана
економіка. Суто ринкові відносини існувати не можуть, оскільки будь-яке
національне господарство спирається на різноманіття форм власності та
видів

підприємництва,

на

поєднання

різних

видів

економічного

регулювання (ринкового, корпоративного, державного, міжнародного),
коли держава одночасно виступає і як органічний елемент даної системи, і
як гарант її існування та функціонування. При цьому важливо наголосити
на своєрідності функцій ринку і держави, в процесі становлення й
розвитку змішаної економіки.
Відомо, що в теорії ринку виділяються сфери, де мають місце так
звані „провали ринку”, тобто нездатність ринкових механізмів самостійно
вирішувати певні проблеми економіки і суспільства. У свою чергу, при
дослідженні змішаної економіки, в якій державі відводиться не остання
роль, виникає потреба аналізувати „провали державного регулювання” –
виявляти сегменти економіки, де ефективність державної присутності
нижче ефективності ринкової мотивації відповідної діяльності.
Одним словом, змішана економіка не означає безмежного
втручання держави в господарське життя, а припускає органічне
включення державних інститутів у соціально-економічні процеси. Сучасна
держава, що розглядається через її економічні функції, єдина в трьох
аспектах: як власник, підприємець і гарант ринкової системи та
демократичного устрою суспільства. Всі ці аспекти, так чи інакше,
виражаються в тому, наскільки держава бере участь у створенні та
перерозподілі вартості в національній економіці. У нормальних, не
кризових умовах держава причетна до обох процесів, що зумовлюють
відтворення та економічне зростання.
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Однак проблема оптимізації економічної ролі держави дуже
складна і дискусійна. У зарубіжній і вітчизняній економічній літературі,
які займаються економікою нашої країни йде дискусія про шляхи її виходу
з кризового стану. Центральне місце в цій дискусії займає сама держава, її
роль в трансформаційних процесах, що відбуваються, її економічна
стратегія і тактика. Зрозуміло, що функції держави в трансформаційній
економіці відмінні від її функцій у сформованій ринковій системі. Однак і
в тому, і в іншому випадках як свідчить економічна теорія та показує
досвід розвитку країн з ринковою економікою, держава не може і не має
права займати пасивну позицію. Водночас українська дійсність двох
останніх

десятиліть

характеризується

саме

значним

ослабленням

економічної ролі держави. В даний час (особливо, коли ще не подолані
наслідки фінансової кризи 2008-2009 рр.) стало ясно, що докорінна зміна
справ у нашій країні можлива лише за умови прийняття на себе державою
принципово більшої відповідальності за трансформаційний процес,
розробку та реалізацію адекватної моделі економічного зростання.
Посилення ролі держави в цих процесах означає: зменшення ролі
суб’єктивного фактора в регулюванні економіки та вдосконалення
законодавчої бази економічного розвитку та підвищення її дієвості;
забезпечення

ефективного

управління

державною

власністю

при

оптимальному її розмірі; використання справді ринкового механізму,
оптимально поєднує конкуренцію і регулювання; формування соціальних
стабілізаторів

суспільного

розвитку;

забезпечення

пріоритету

національних інтересів при розширенні світогосподарських зв’язків.
В історичній ретроспективі, „в жодній країні ринкова мотивація
сама по собі не є, і не була гарантом вирішення економічних проблем;
особливо гостро це відчувається на початку нинішнього століття, коли
глобалізація ринку виводить всі країни на гостре конкурентне економічне

92

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

поле, де національна держава стає вирішальним фактором стійкості
національного бізнесу в світовому господарстві”19.
Потреба
зумовлена

підвищення

також

економічної

поєднанням

реформ

ролі
з

держави

процесами

в

Україні

державного

регулювання економіки. Втім, теза про посилення економічної ролі
держави в умовах глобалізації та перехідного стану економіки України
вимагає певних уточнень. Механізми глобалізації є об’єктом ґрунтовних
досліджень, творчих суперечок і розбіжностей економістів і політиків.
Деякі

вчені

вважають,

що

панування

транснаціональних

корпорацій (ТНК) і великих банків, безконтрольний рух фінансового
капіталу

ведуть

до

зникнення

державного

суверенітету,

що

перетворюється лише на віртуальну реальність, до нездатності держави
ефективно впливати на економічний і соціальний розвиток. Так,
Л. М’яснікова пише, що „раніше господарство практично кожної країни
являло собою самовідтворюючу систему. Нині така система – лише
світове господарство в цілому. Наявність транснаціонального капіталу
фактично зводить нанівець спроби регулювати внутрішньогосподарські
фінансові ринки – кейнсіанські і монетаристські методи виявляються
марними. При цьому сама роль національної держави відходить на другий
план, транснаціональний капітал знаходиться поза юрисдикцією цих
держав. Надії на регулюючу роль національного ринку безглузді в умовах
глобалізації”20.
На нашу думку, подібні висновки, принаймні, на сучасному етапі
глобалізації, хоч і ґрунтуються на певних реальних процесах і тенденціях,

19

В.И. Маевский. Версия макроэкономической стратегии развития России,
Экономическая наука современной России, nr. 1, Москва 2004, с. 58.
20
Л. Мясникова. Глобализация экономического пространства и сетевая
несвобода, nr. 11, Мировая экономика и международные отношения, Москва 2004,
с.118.
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але ж передчасні і категоричні. Не все так однозначно і безумовно. Багато
дослідників вважають, що роль національних держав у регулюванні
економічних процесів в умовах глобалізації не лише зберігається, а й
посилюється у зв’язку з виникненням нових функцій.
„Незважаючи на те, що родовою ознакою глобалізації вважається
розмивання національних кордонів, – вважає С.В. Чугров, – ще немає
переконливих прикладів, що національні кордони звалилися під натиском
глобалізаційних процесів, і що національна держава готується відмерти
(загальноєвропейські об’єднавчі процеси в межах ЄС, незважаючи на
введення єдиної валюти, також демонструють аритмію інтеграції)”21. Про
це яскраво свідчить посилення міжнародної боротьби проти фінансових
злочинів та гостра економічна криза в Греції (2010-2013).
Значне місце ролі національної держави в умовах глобалізації
відводить лауреат Нобелівської премії в області економіки Дж.Ю. Стігліц,
який пише, що „я завжди відстоював збалансований погляд на роль
держави, визнаючи обмеження і провали, як ринкового механізму, так і
держави, але завжди припускаючи, що вони діють спільно, на умовах
партнерства, причому межі цього партнерства визначаються по-різному
для різних країн, залежно від рівня їх політичного та економічного
розвитку”22.

Аналізуючи

взаємини

держави

і

ринків

як

взаємодоповнюючі, Дж. Стігліц висуває ідею „вторинного винаходу
держави” – держави більш ефективної і чуйної, спеціальні інтервенції якої
як кращий спосіб боротьби з провалами ринку повинні попереджувати
виникнення проблем і коректувати їх, якщо вони з’явилися. „Вторинний
винахід держави” є подією нового століття. Зважаючи на уроки минулого,
21

С.В. Чугров Глобализация, модернизация, или интернационализация, nr. 4,
Мировая экономика и международные отношения, Москва 2002, с. 81.
22
Дж. Ю. Стиглиц. Глобализация: тревожные тенденции, Мысль, Москва 2003,
с. 163.
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відкидаючи зайві функції і додаючи нові, які диктуються інтересами
розвитку ринку та забезпечення справедливості в суспільстві, держава має
відігравати визначальну роль в ефективній і справедливій діяльності будьякої економіки. Дж.Ю. Стігліц наділяє державу властивостями і рисами,
необхідними в нових умовах. Зокрема „інформаційна економіка з її
точнішим аналізом ринків праці, капіталу і товарів дозволяє конструювати
макроекономічні моделі, які дають можливість глибше дослідити причини
безробіття, пояснити флуктуації, рецесії і депресії”23.
Основною

метою

державного

регулювання

економіки

є

забезпечення економічного зростання та соціального добробуту населення
країни. У політичних і економічних колах українського суспільства в
останні роки утвердилися в основному два підходи до консолідації
національного економічного зростання: інституціональний (акцент на
створення

інститутів,

дирижистський

що

підходи

сприяють
(посилення

економічному зростанню)
прямої

участі

держави

та
в

господарському житті).
Прихильники інституціональної моделі консолідації економічного
зростання

скептично

розглядають

можливість

вироблення

єдиної

промислової політики і галузевих пріоритетів економічного розвитку.
Передбачається, що держава в сучасному постіндустріальному світі в
принципі не може визначити, які сектори економіки будуть пріоритетними
в середньо-і довгостроковій перспективі. До того ж потенціал стати
лідером і „локомотивом” зростання національної економіки мають
сьогодні практично всі сектори без винятку. „Промислова політика
домінує над конкурентною в тому випадку, якщо вся система інститутів в
економіці підпорядковується міркуванню забезпечення максимально
сприятливого
23

статусу

тих

Дж. Ю. Стиглиц, op. cit., c. 184.

галузей,

які

розглядаються

в

якості
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„локомотивів” економічного зростання”24. Тож

припускається, що

пригнічення інших галузей економіки служить платою за швидкий
розвиток «пріоритетних галузей.
Серед

економічної

наукової

громадськості

значно

більше

прихильників дирижистської моделі економічного зростання. В межах
цього підходу до проблем державного регулювання економіки в останні
роки сформувалася „рентна” концепція економічного розвитку. Вона
передбачає перерозподіл природної ренти між галузями і найперше на
користь високотехнологічних галузей для забезпечення їх сталого
розвитку.

Якщо

використовувати

ефективні

рентні

принципи

оподаткування, то в руках держави виявляться потужні фінансові ресурси,
які можна направити на розвиток проблемних галузей економіки країни,
зокрема на модернізацію й інновацію основного капіталу. Іншими
словами, реалізація „рентної” концепцій зростання вимагає проведення з
боку держави активної промислової та інвестиційної політики.
Державна

інвестиційна

політика

та

державна

інвестиційна

діяльність - один з ключових моментів будь-якої дирижистської політики.
Об’єктивно, що державі слід вкладати гроші в ті сектори економіки, які
недостатньо привабливі для приватного бізнесу, але здатні дати потужний
імпульс економічному зростанню. Прихильники інвестиційної активності
держави не заперечують інституційний підхід до проблем зростання
економіки, але вважають, що інституційні реформи досить тривалі. Тож їх
вплив на прискорення зростання економіки опосередкований значним,
практично непередбачуваним часовим лагом. А прямі інвестиції дають
практично негайні результати у зростанні господарської активності. І
24

С. Авдашева, А. Шаститко. Промышленная и конкурентная политика:
проблемы взаимодействия и уроки для России, nr. 3, Вопросы экономики, Москва
2003, с.127.
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оскільки це безпосередньо узгоджується з економічним курсом на
модернізацію, визначеним Президентом України, то державні інвестиції
розглядаються як важливий інструмент вирішення політичного завдання.
Вище вказувалось, що у підходах до консолідації економічного
зростання на сучасному етапі реформ, взаємодіють інституціональний і
дирижистський підходи. Вважаємо, що дирижистський підхід, пов’язаний
з активним втручанням держави в економіку не може бути реалізований
без певних інститутів (інвестиційних, податково-кредитних, митного,
тарифного і нетарифного регулювання). Дослідники неоднаково оцінюють
можливість поєднання цих двох підходів до проблем консолідації
економічного зростання, адже, на їх думку, інституційний підхід
розглядається як альтернатива дирижистському – прямому державному
втручанню. Втім, господарська практика останніх років показала, що
„найбільш

вагомі

результати

досягаються

саме

тоді,

коли

два

концептуальних підходи виступають як необхідна умова реалізації
економічної ролі держави”25.
Сучасна економіка, за визначенням, розглядається як система
взаємозалежних і взаємодіючих сил, серед яких принципову роль відіграє
держава

як

регулятор

процесу

формування

нових

соціальних

і

господарських зв’язків, ефективний власник, а не рядовий ринковий
суб’єкт. Творчо розвиваючи це положення, можна констатувати, що
прагматична

економічна

політика

держави

найперше

полягає

в

регулюванні характеру взаємодії цих сил, тобто в постійному забезпеченні
їх оптимального поєднання та недопущення надмірного посилення однієї з
них і ослаблення іншої.

25

В.П. Колесов. Глобализация мирового хозяйства и национальные интересы
России, ТЕИС, Москва 2002, с. 142.
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Практично у всіх економічно самостійних державах, у тому числі і
в Україні, йде пошук механізмів оптимізації економічної ролі держави і
приватногосподарських ініціативи. Утім, оптимального поєднання сил
ринкового механізму і державного регулювання в тривалій перспективі не
вдалося досягти практично ніде, що веде до постійного перегляду впливу
політичних сил і економічної науки на взаємини економіки і держави,
тягне за собою перехід від діючої, дирижистської моделі економічної
політики до ліберальної чи навпаки.
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Bezpečnosť priemyselných sietí v prostredí moderných
kybernetických hrozieb
Industrial network security in advanced persistent threat environment
Abstract
Industrial networks are used to control processes and manufacturing operations of
varying scope. Their mission is to provide automatic transfer of information within the
structure of distributed control systems. To achieve this industrial networks and systems
have to possess ability to withstand wide range of internal and external threats. The
consequences of cyber-attacks can potentially be varied from benign traffic disruption,
through interventions in the operation (the production process), to deliberate sabotage to
cause maximum damage. For this reason, it is important to constantly review
environment in which they operate as well as their security.
Keywords: security, industrial networks, cyber-attack, advanced persistent threat, cyber
war.
Bezpieczeństwo sieci przemysłowych w środowisku stałego zagrożenia
Streszczenie
Sieci przemysłowe są używane do kontrolowania procesów i operacji
produkcyjnych różnego zakresu. Ich celem jest dostarczanie automatycznego przepływu
informacji w obrębie systemów sterowania. Aby to osiągnąć sieci i systemy
przemysłowe muszą mieć możliwość przeciwstawienia się dużej ilości zagrożeń
zewnętrznych i wewnętrznych. Konsekwencje cyber-ataków mogą zaczynać się od
łagodnego zakłócenia ruchu, poprzez interwencje w pracy (w procesie produkcji), aż do
sabotażu powodującego największe szkody.
Z tego powodu ważne jest, aby stale kontrolować warunki, w których działają jak
również ich bezpieczeństwo.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, sieci przemysłowe, cyber – ataki, stan stałego
zagrożenia, cyber wojna
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ÚVOD
Problematika ochrany priemyselných sietí je v mnohých ohľadoch
podobná problematike ochrany štandardných firemných počítačových sietí, no
prináša so sebou niekoľko špecifických otázok. Keďže priemyselné systémy sú
budované s dôrazom na čo najvyššiu spoľahlivosť a životnosť, môžu sa stať
ľahkým cieľom pre útočníka. Od priemyselných riadiacich systémov sa často
očakáva nepretržitá prevádzka počas dlhých časových úsekov (mesiace, roky)
a celková životnosť merateľná v dekádach. Na druhej strane útočníci majú
zväčša možnosť použitia najnovších techník a technológií, ktoré môžu
kedykoľvek použiť. Bezpečnostné opatrenia a postupy používané pri ochrane
priemyselných riadiacich systémov často zaostávajú, čoho príčinou je zväčša
skutočnosť, že použité riadiace systémy sú podstatne staršie ako moderné
sieťové infraštruktúry a vždy boli chránené skôr fyzicky než digitálne.
Z dôvodu vysokej dôležitosti priemyselných sietí a potenciálne devastujúcich
dôsledkov možného útoku na ne, permanentne vyvstáva potreba zavádzania
moderných metód ich ochrany. Známe príklady priemyselnej kybernetickej
sabotáže z posledných rokov sú potvrdením toho, že priemyselné siete sú
cieľom útočníkov a títo v súčasnosti využívajú vysoko sofistikované a cielené
formy útokov.
1.

Dôležitosť ochrany priemyselných sietí
Potreba neustáleho zdokonaľovania ochrany priemyselných sietí nesmie

byť v súčasnosti podceňovaná. Mnohé priemyselné systémy boli vytvorené na
báze starších zariadení a protokolov napr. AppleTalk, DECnet, Novell IPX,
ktoré boli prispôsobené na prácu v moderných sieťach. Pred rozšírením
internetového prepojenia, webových aplikácií a výrobných (obchodných)
systémov využívajúcich informácie v reálnom čase, boli priemyselné systémy
budované s dôrazom na spoľahlivosť. Ich fyzická bezpečnosť bola vždy
predmetom záujmu, no v prípade informačnej bezpečnosti už tomu tak nebolo,
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pretože riadiace systémy boli fyzicky odseparované (Physical Air Gap) – teda
nemali spoločný žiadny (elektronický či iný) prvok, spájajúci ich s okolím
(obrázok 1).

Obrázok 1: Fyzická separácia riadiaceho systému (Air Gap), (1, s. 32)

V ideálnom prípade by aj vo svete digitálnej komunikácie mala fyzická
separácia existovať. V skutočnosti tomu však tak nie je. S postupným
zavádzaním a rozvojom priemyselných sietí vo výrobnej sfére začala rovnako
narastať aj potreba zdieľania informácií v reálnom čase. Keďže požadované
informácie pochádzali práve „z poza tohto priestoru separácie“, bolo potrebné
nájsť vhodné prostriedky, ktorými by sa tento priestor dal prekonať. Týmto
prostriedkom sa stal firewall, blokujúci všetky dátové toky okrem tých, ktoré
boli nevyhnutné pre zvýšenie efektivity výrobných a obchodných operácií.
Problémom však zostalo, že akokoľvek dobre mienené a ospravedlnené tieto
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kroky boli, fyzická separácia v podstate prestala existovať a vznikla cesta
možného vniknutia do kritických systémov (obrázok 2).

Obrázok 2: Realita súčasnej separácie riadiaceho systému (1, s. 33)

Príklad: Americká konzultačná firma Red Tiger Security, pôsobiaca v oblasti
bezpečnosti priemyselných sietí a kritickej infraštruktúry prezentovala v roku
2010 závery svojho výskumu a zhodnotila stav bezpečnosti priemyselných sietí
v USA. Testy prieniku do 100 priemyselných zariadení výroby elektrickej
energie zaznamenali 38 000 bezpečnostných rizík a zraniteľností. Spoločnosť
Red Tiger Security bola neskôr požiadaná americkým Ministerstvom pre
vnútornú bezpečnosť (Department of Homeland Security) k spracovaniu analýzy
získaných dát, zisteniu základných smerov možných útokov a celkovo pomôcť
zvýšiť mieru bezpečnosti kritickej infraštruktúry proti kybernetickým útokom.
Výsledky analýzy naznačovali, že miera bezpečnosti priemyselných sietí
v skúmaných zariadeniach značne zaostávala za ostatnými odvetviami
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priemyslu. Priemerný čas od verejného odhalenia existencie zraniteľného
miesta do času jeho objavenia v riadiacich systémoch predstavoval 331 dní.
V niektorých prípadoch bol tento čas viac ako 1100 dní (2, s. 13).
Uvedený príklad poukazuje na to, že reálne existujú zraniteľné miesta,
ktoré môžu útočníci využiť na prístup do priemyselných sietí a kritickej
infraštruktúry. Dostatočne dlhá verejná znalosť zraniteľností, ako to bolo napr.
uvedené v príklade vyššie, určite poskytuje dostatok času na ich testovanie
útočníkmi napr. open sourcovým softvérom ako typu Backtrack (3), alebo
Metasploit (4), pomocou ktorých sa dajú zistiť možnosti využitia zraniteľností
a penetrácie do siete.
Nemalo by byť prekvapením, že niektoré zraniteľné miesta riadiacich
systémov

sú

všeobecne

známe.

Aplikácia

bezpečnostných

záplat

v priemyselných riadiacich systémoch je veľmi náročná, čoho hlavnou príčinou
je samotný spôsob ich návrhu a štruktúra. Úmyselne limitovaným (či skôr
eliminovaným) prístupom do vonkajších sietí a internetu, už aj samotné získanie
bezpečnostných záplat môže predstavovať značnú komplikáciu. Keďže
spoľahlivosť je v tomto prípade prvoradá, aplikácia bezpečnostných záplat nie
je jednoduchá a značne obmedzená na čas plánovanej údržby, či odstávky
zariadenia. Výsledkom je, že môžu neustále existovať časti systému, kde ešte
k aplikácii bezpečnostných záplat nedošlo.
2.

Následky útokov na priemyselné siete
Priemyselné siete sa využívajú na riadenie procesov a výrobných

operácií rôzneho rozsahu. Výsledkom úspešnej penetrácie siete riadiaceho
systému môže byť priame ovplyvňovanie týchto procesov a operácií
neautorizovanými osobami. Následky môžu byť potenciálne rôznorodé, od
neškodných narušení prevádzky, cez zásahy do samotnej prevádzky (výrobného
procesu), až po premyslenú sabotáž s cieľom spôsobiť čo najväčšie škody.
Napríklad (pozri obr. 3) manipulácia spätnej väzby konkrétnych procesov môže
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spôsobiť nárast tlaku v tlakovej nádobe nad hranicu bezpečnej prevádzky.
Kybernetická sabotáž môže takto skončiť dokonca aj zraneniami osôb, obeťami
na životoch a veľkými škodami na infraštruktúre (explózia) so súčasným
zastavením poskytovaných služieb (napr. elektrina, voda a pod.).

Obrázok 3: Narušenie riadiaceho procesu môže mať za následok vážne poruchy (1,
s. 34)

2.1 Zabezpečovacie systémy
V rámci

prevencie

pred

haváriami

sa

v priemysle

a v rámci

priemyselných sietí využívajú rôzne automatizované zabezpečovacie systémy.
Mnohé z nich však využívajú rovnaké komunikačné a riadiace protokoly, ako
používajú

riadiace

procesy

priemyselnej

siete.

V prípade

niektorých

zbernicových aplikácií dokonca zabezpečovacie systémy a riadiace procesy
priemyselnej siete využívajú aj totožné fyzické médium.
Aj keď je použitie ochranných prvkov absolútnou nevyhnutnosťou,
často práve oni stoja za znížením požiadaviek na bezpečnosť priemyselných
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sietí. Súčasný výskum v oblasti bezpečnosti priemyselných sietí na základe
simulácií ukazuje, že toto môže mať vážne následky. Simulácie vykonané
Sandia National Laboratories (USA) ukázali, že jednoduchý až mierne
pokročilý útok zo stredu (Man-in-the-Middle Attack – MITM), s použitím
cielene vyvinutého malwaru (vo svojom scenári sa zamerali na konkrétne
predradené procesory) môže byť využitý na zmeny hodnôt v riadiacom systéme
a že už útok malého rozsahu na zariadenia produkcie elektrickej energie môže
spôsobiť vážne výpadky (1, s. 35).
Oproti tomu, európsky výskumný tím VIKING (Vital Infrastructure,
Networks, Inormation and Control Systems Management) sa venoval výskumu
odlišných hrozieb. V oblasti riadiacich systémov zariadení výroby elektrickej
energie, ktoré pracovali v úplne nezávisle na ľudských zásahoch či riadení
(Closed Loop) iba v rámci logiky systému SCADA (Supervisory Control and
Data Aquisition System –

Dispečérsky riadiaci a informačný systém), sa

namiesto snahy o prelomenie prístupu do riadiaceho systému zamerali na
možnosti manipulácie vstupných dát systému a možnosti následnej zmeny
normálnych riadiacich procesov.
2.2 Následky úspešných kybernetických útokov
Úspešný kybernetický útok na priemyselnú sieť môže súčasne:
 spôsobiť oneskorenie, zablokovať, alebo zmeniť konkrétny proces
a spôsobiť tak výpadok prevádzky, výroby a pod.;
 spôsobiť oneskorenie, zablokovať, alebo zmeniť informácie súvisiace
s konkrétnym procesom a týmto zabrániť prevádzkovateľovi zariadenia
získať informácie o reálnej prevádzke, či výrobe dôležité pre následné
napr. obchodné operácie.
Výsledkom môžu byť pre prevádzkovateľa napr. pokuty za nedodržanie
regulačných pravidiel, dodávok, finančné dopady zo straty produkčných hodín
a pod. Kybernetický útok môže riadiaci systém postihnúť v podstate
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v akomkoľvek smere a spôsobiť od výpadku prevádzky, vyradenia alebo zmeny
nastavenia ochranných prvkov, cez havárie s ohrozením života zamestnancov,
alebo okolia, až

priame ohrozenie národnej bezpečnosti krajiny. Rozsah

následkov kybernetického útoku je značne variabilný a závisí od jeho typu, ako
je uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka 1: Možné následky kybernetického útoku (1; s. 36)

Typ útoku

Možné následky

Zmena v systéme,

 Zavedenie prístupového kanálu (ovládanie,

operačnom systéme alebo
v konfigurácie aplikácie

riadenie) do ináč zabezpečeného systému
 Potlačenie výstrah a chybových hlásení
s cieľom utajiť škodlivé aktivity
 Zmeny v nastaveniach, ktoré prinášajú
neočakávané a nepredvídateľné reakcie systému,
či aplikácie

Zmeny naprogramovania

 Škody na vybavení a infraštruktúre

programovateľných

 Zlyhanie procesov

logických automatov

 Strata kontroly nad výrobnými procesmi

(Programmable Logic
Controller - PLC) a iných
riadiacich prvkov
Úmyselná dezinformácia
operátorov

 Neprimerané reakcie obsluhy na nesprávne
informácie, ktoré môžu viesť k zmenám
v naprogramovaní riadiacich prvkov
 Skrytie škodlivých aktivít, incidentu ako celku,
alebo zavedeného škodlivého kódu (napr.
rootkit)

Manipulácia ochranných

 Zabránenie spustenia bezpečnostných opatrení
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Typ útoku

Možné následky

(zabezpečovacích)

a procedúr, čo môže mať potenciálne ničivé

systémov a prvkov

dôsledky

Zavedenie škodlivého

 Možná iniciácia dodatočných incidentov

softvéru (malware)

 Vplyv na produkciu/výrobu, či donútenie
prevádzkovateľa k jej zastaveniu z dôvodu
vykonania forenznej analýzy, čistenia alebo
výmeny útokom zasiahnutých zariadení
 Vytvorenie prístupu do systému za účelom
vykonania ďalších zásahov, krádeži informácií,
či zavedeniu škodlivého softvéru

Krádež informácií

 Krádež citlivých informácií ako napr. chemické
vzorce, receptúry, technologické postupy a pod.

Úmyselná zmena
informácií

 Citlivé informácie sú úmyselne zmenené za
účelom ovplyvnenia vlastností výsledného
produktu výroby

3.

Príklady útokov v oblasti priemyselných sietí
V poslednej dekáde došlo vo svete k mnohým incidentom, výpadkom,

zlyhaniam produkcie a pod., ktorých príčinou boli práve kybernetické útoky.
V nasledujúcich príkladoch ktoré uvádzame je možné vidieť akým prechádzajú
vývojom.
3.1 Staršie prípady kybernetických útokov
V roku 2001 bol a Austrálii odsúdený muž, ktorý s použitím rádiového
vysielača zasahoval do dátových tokov medzi jednotlivými prečerpávacími
stanicami odpadových vôd, čo spôsobilo únik viac než 750 000 litrov splašiek
do okolitých riek (5).

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

110

V roku 2007 Idaho Natonal Laboratories (USA) vykonávali experiment
s názvom Aurora Project, kde úspešne demonštrovali, že obsluha zariadenia
môže byť usmrtená za pomoci kybernetického útoku. Výskumníci dokázali cez
zraniteľné miesto preniknúť do riadiaceho systému dieselového generátora
elektrickej energie, vypnúť ochranné prvky a spôsobiť jeho explóziu. Prípad bol
neskôr (2007) pomerne medializovaný televíziou CNN, ktorá poukazovala na
nedostatky v oblasti bezpečnosti infraštruktúry výroby elektrickej energie
v USA (6).
3.2 Kybernetické útoky na „CENTCOM“ a Operation Aurora
V roku 2008 došlo k infiltrácii do počítačov utajovanej siete veliteľstva
americkej armády CENTCOM červom agent.btz, ktorý sa rozšíril z prenosného
USB disku. Červ agent.btz mal schopnosti skenovať počítače a ukladať dáta
cestou tzv. zadných vrátok (backdoor) odosielať na vzdialený server. Trvalo
takmer 14 mesiacov pokiaľ boli počítače zapojené do siete vyčistené (7).
V roku 2009 zasiahli spoločnosti Google, Symantec, Adobe a iné útok
s názvom Operation Aurora, ktorý priniesol na svetlo nový, vysoko
sofistikovaný arzenál kybernetických útokov. Operation Aurora využila
dovtedy neznámu zraniteľnosť (tzv. Zero-Day Vulnerability) internetového
prehliadača Internet Explorer, na doručenie škodlivého kódu pomocou ktorého
sa bolo možné dostať k chráneným informáciám (intelektuálnemu vlastníctvu)
v systémoch

napadnutých spoločností. Útok

Operation Aurora

bol

prelomovým v histórii kybernetických útokov v tom, že predstavoval zmenu
v prístupe a to prevažne od útokov typu odmietnutia služby (Denial of Service
Attack) a zavedenia škodlivých kódov cielených na spôsobenie poškodenia
alebo vyradenia siete z prevádzky, k cieleným útokom, vykonaným skryte, s
úmyslom neprerušenia prevádzky napadnutých zariadení a nepozorovanou
krádežou informácií. Pri útoku boli do napadnutých systémov importované
viaceré škodlivé kódy (za asistencie obete – kliknutím na odkaz v prílohe
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emailu), ktoré zostávali skryté v systéme a vytvorili sofistikovanú komunikáciu
cestou zadných vrátok s riadiacimi servermi umiestnenými v Illinois, Texase
a Taiwane (použité boli napr. aj ukradnuté webhostingové zákaznícke účty
firmy Rackspace). Napadnuté počítače následne začali preskúmavať chránené
podnikové intranetové siete, hľadať zraniteľné miesta a zdroje intelektuálneho
vlastníctva – špeciálne databázy zdrojových kódov (8, 9).
Hoci popísané útoky na americké veliteľstvo CENTCOM a Operation
Aurora neboli útokmi na priemyselné siete, sú príkladmi vývoja charekteru
moderných kybernetických hrozieb. Inými slovami, špeciálne Operation Aurora
demonštrovala

existenciu

tzv.

pokročilých

pretrvávajúcich

hrozieb

(Advanced Persistent Threats – APT), rovnako ako neskoršie prípady
demonštrovali existenciu cielených kybernetických zbraní. Tým neskorším
prípadom máme na mysli červ Stuxnet.
3.3 Stuxnet
Stuxnet, ako nový prostriedok kybernetickej vojny, začal infikovať
priemyselné riadiace systémy v roku 2010. Prostriedok kybernetickej vojny
preto, lebo akékoľvek špekulácie nad možnosťou že išlo len o cielený
kybernetický útok na priemyselnú sieť boli zamietnuté komplexnosťou
a sofistikovanou štruktúrou tohto súboru škodlivých kódov. Z tohto pohľadu bol
Stuxnet „nukleárnou riadenou strelou“ kybernetickej vojny. Nebol len
takpovediac výstrelom do prázdna, ale skutočným dôkazom toho, že cestou
zložitých a cielených útokov je možné zasiahnuť takmer akúkoľvek
priemyselnú sieť. Tu môžeme povedať, že v prípade priemyselných sietí došlo
k najhoršiemu scenáru a priemyselná sieť bola reálne napadnutá útokom APT
(1; s. 37).
V skutočnosti, Stuxnet bol prvýkrát objavený v júni 2009, no širšia
diskusia o ňom nezačala skôr ako v lete 2010, kedy americký Industrial Control
Systems Cyber Emergency Response Team (ICS-CERT) vydal svoje
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odporúčanie (10). Stuxnet využíval naraz štyri zraniteľnosti typu Zero-Day. Na
svoje šírenie a infiltráciu využíval prenosné médiá, následne po infikovaní siete
vyhľadával programy SIMATIC WinCC a PCS 7 od firmy Siemens a potom
s použitím defaultných SQL práv infikoval pripojené programovateľné riadiace
automaty (PLC) rootkitom cez protokol priemyselnej zbernice (Profibus). Ďalej
s použitím frekvenčného konvertora hľadal riadiace prvky, ktoré ovládali
rýchlosť motorov. Ak našiel riadiaci prvok, ktorý pracoval na frekvencii medzi
800–1200 Hz, začal meniť jeho frekvenčné a následne rýchlosti ovládaných
motorov, čím vlastne sabotoval činnosť celého zariadenia (1; s. 37 – 40).
Štruktúra Stuxnetu bola vysoko prepracovaná a v podstate bol prvým
rootkitom zameraným na priemyselné riadiace systémy. Dokázal sa sám
odstrániť s nekompatibilných systémov, zostať dlhodobo nečinný, obísť
antivírovú ochranu, samoaktualizovať sa dokonca aj v čase ak sa nedokázal
pripojiť na vonkajšiu sieť (čo malo byť základom jeho úspechu, ak by sa mal
dostať do skutočne odseparovaného riadiaceho systému), komunikovať peer-topeer v rámci infikovanej siete, manipulovať logické obvody programovateľných
riadiacich automatov, efektívne sa maskovať v riadiacom systéme zasielaním
falošných informácií obsluhe, využívať systém zložitého kódovania na
systémovej úrovni a podpisovať sa certifikátmi ktoré generoval s použitím
ukradnutých kľúčov (1; s. 37 – 40).
Hoci na začiatku bolo o tejto novej hrozbe známe len veľmi málo, firma
Siemens okamžite efektívne reagovala a vydala bezpečnostné varovanie, ako aj
nástroj na detekciu a odstránenie Stuxnetu. Na jeseň 2010 Stuxnet, ako
jedinečná hrozba svojho druhu, ktorá cielene napádala riadiace a informačné
systémy SCADA, pritiahol pozornosť médií. Následne aj v oblasti jednotlivých
odvetví priemyslu došlo k zvýšeniu ostražitosti následkom reálnej existencie
vyspelých hrozieb, čo dokonale potvrdilo potrebu zásadného zvýšenia
a zdokonalenia bezpečnostných opatrení v oblasti priemyselných sietí.
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3.4 Night Dragon, Duqu, Flame
Vo februári 2011 spoločnosť McAfee zverejnila objavenie série
koordinovaných útokov vedených proti energetickým a petrochemickým
spoločnostiam, ktoré nazvala Night Dragon. Útoky boli vedené pravdepodobne
z oblasti Číny a pravdepodobne začali už v roku 2009. Ich dlhodobý a skrytý
charakter bol indikátorom útoku APT. Night Dragon bol ďalším príkladom, ako
sa útočníci môžu infiltrovať do systémov kritickej infraštruktúry. Aj keď
v tomto prípade (na rozdiel od Stuxnetu) výsledkom nebola sabotáž, no došlo
však ku krádeži citlivých informácií. Úmysel použitia ukradnutých informácií
nie je doposiaľ známy, no použité však môžu byť na čokoľvek. Prvým krokom
bola infiltrácia do podnikových serverov, cez ktoré sa útočníci dostali do
serverov intranetu. S použitím prevažne štandardných a známych hackerských
techník, boli dodatočne získané prihlasovacie mená a heslá do jednotlivých
pracovných staníc a serverov. Nakoniec Night Dragon ustanovil komunikáciu s
vlastnými vzdialenými servermi a možnosti vzdialenej správy útočníkmi. Aj
keď v tomto prípade priemyselné riadiace systémy neboli útokom zasiahnuté,
mohlo však dôjsť k nepovolanému prístupu k informáciám o ich štruktúre,
dizajne a prevádzke. Toto by mohli útočníci následne využiť na ďalšie
cielenejšie útoky na prevádzku konkrétnych výrobných zariadení (1; s. 41),
(11,12,13).
Veľmi podobnými prípadmi ako Night Dragon boli škodlivé kódy
z posledného obdobia ako Duqu (objavený na jeseň 2011) a Flame (objavený
v roku 2012). Oba škodlivé kódy mali modulárnu štruktúru, pričom niektoré
moduly obsahovali známe kódy použité už napr. v Stuxnete. V oboch prípadoch
sa zatiaľ nepotvrdilo, že by ich cieľom boli priemyselné siete a následná sabotáž
riadiacich procesov priemyselnej výroby, ale skôr špionáž, krádež informácií
a pod. V každom prípade uvedené útoky APT boli aktmi kybernetickej špionáže
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a môžu sa s použitím získaných informácií neskôr vyvinúť do ešte cielenejších
útokov (14, 15, 16).
4.

Pokročilé pretrvávajúce hrozby a kybernetická vojna
Termíny „pokročilá pretrvávajúca hrozba“ a „kybernetická vojna“ sa

často krát zamieňajú medzi sebou. Aj keď môžu mať veľa spoločného, sú dosť
rozdielne z hľadiska svojho prvotného úmyslu. V prípade priemyselných sietí
sú hrozbou obe, no na to, aby sme boli schopní ich rozlíšiť, je potrebné chápať
rozdiely medzi nimi a úmysly, ktoré môžu za nimi stáť. Rozdiel v úmysloch,
môže vytvárať rozdiely v cieľoch, na ktoré sa zameriavajú. Metódy použité na
krádež intelektuálneho vlastníctva s úmyslom následného získania profitu môžu
byť síce totožné s prípadom krádeže intelektuálneho vlastníctva a následného
využitia informácií na sabotáž priemyselného zariadenia, no presné zistenie
cieľov útoku nám môže poskytnúť pohľad na samotnú povahu útoku. Útok APT
môže byť využitý na prvotné získanie informácií o zariadeniach, ich
zraniteľnostiach a bezpečnostných dierach (Zero-Day Vulnerability), ktoré
môžu byť neskôr využité na vývoj škodlivého softvéru (Zero-Day Exploits) a na
uskutočnenie kybernetickej sabotáže. Je nevyhnutné počítať s tým, že úmysly,
metódy a dôsledky kybernetickej vojny budú časom dosahovať vyššiu úroveň.
V nasledujúcich tabuľkách sú popísané rozdiely v niektorých aspektoch
pokročilých pretrvávajúcich hrozieb a kybernetickej vojny.
Tabuľka 2 Rozdiel medzi pokročilou pretrvávajúcou hrozbou a kybernetickou vojnou
(1; s. 42)

Pokročilá pretrvávajúca hrozba
(APT)
Často využíva jednoduché exploity
na počiatočné infikovanie

Kybernetická vojna
Využíva prepracovanejšie
a dômyselnejšie nosiče počiatočnej
infikácie cieľa
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Pokročilá pretrvávajúca hrozba
(APT)

Kybernetická vojna

Jej prostriedky sú navrhnuté tak, aby

Jej prostriedky sú navrhnuté tak, aby

neboli detekovateľné

neboli detekovateľné

Komunikuje a prijíma inštrukcie
od útočníka cestou vytvoreného
utajeného riadiaceho a
komunikačného kanálu
Má mechanizmy na pokračovanie
v činnosti aj po tom, ako bola
detegovaná

Jej prostriedky dokážu pracovať
v izolácii a nezávisia na vzdialenom
riadení
Jej prostriedky majú mechanizmy na
pokračovanie v činnosti aj po tom, ako
boli detegované a na následné
infikovanie cieľa

Nemá v úmysle narušiť sieťové

Jej možným úmyslom môže byť aj

operácie a sieť samotnú

narušenie sietí a zariadení

Tabuľka 3 Informačné ciele pokročilých pretrvávajúcich hrozieb a kybernetickej vojny
(1; s. 42)

Pokročilá pretrvávajúca hrozba
(APT)

Kybernetická vojna

Intelektuálne vlastníctvo
Zdrojové kódy aplikácií

Certifikáty a právomoci

Návrhy aplikácií

Riadiace protokoly

Protokoly

Funkčné diagramy

Patenty

Kódy príkazov riadiaceho systému

Priemyselný dizajn
Schémy produktov

Schémy riadiaceho systému

Konštrukčné nákresy

Ochranné prvky systému

Výskumné materiály/dokumenty

Zraniteľné miesta riadiaceho systému
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Pokročilá pretrvávajúca hrozba
(APT)
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Kybernetická vojna

Chemické vzorce a receptúry
Farmaceutické receptúry
Chemické vzorce
Chemické zlúčeniny
4.1 Pokročilé pretrvávajúce hrozby

Farmaceutické receptúry
Farmaceutické bezpečnostné informácie,
informácie o alergiách a reakciách na
chemické látky
Chemické ohrozenia

Pokročilé pretrvávajúce hrozby sa dostali do širšieho povedomia len
v posledných rokoch. Veľká publicita škôr popísaných incidentov ako Aurora
Project a Stuxnet zásadne zvýšili pozornosť rôznych komunít pôsobiacich
v oblasti informačnej bezpečnosti ako napr.

spoločností zaoberajúcich sa

výskumom incidentov, regulačných úradov a softvérových výskumných
ústavov, čo pomohlo zistiť mnoho o priebehu, zámeroch a spôsoboch vykonania
útokov APT. Jedným z rozdielov oproti väčšine predchádzajúcich útokov, bol
práve vysoko cielený charakter útoku a zameranie sa na zistenie špecifík
cieľovej siete a zariadení. Prostriedky útoku APT sa rozšíria, získajú informácie
a tieto zasielajú cez utajený komunikačný kanál. Vo väčšine prípadov závisia na
vonkajšom riadení, no niekedy dokážu pôsobiť aj v izolácii (ako napr. Stuxnet).
Ďalšími z rozdielov prostriedkov útoku APT oproti bežnému malwaru
alebo nástrojom infiltrácie, bola snaha zotrvať v napadnutom zariadení skryte a
schopnosť sa rozširovať vo vnútri napadnutej siete. Útok typicky prebieha
postupne a viacúrovňovo (Tiered Infection Model) a za použitia vysoko
sofistikovaných metód skrytej komunikácie. Základné mechanizmy útoku APT
sa snažia získať informácie z cieľa, zatiaľ čo tie zložitejšie zostávajú
v nečinnosti.

Tento

viacúrovňový

model

prispieva

k pretrvávajúcemu

charakteru útoku, kedy v podstate nebezpečnejšie a ťažšie detekovateľné
škodlivé kódy sú aktivované až po odstránení iniciačných. Týmto spôsobom
v podstate „vyčistené“ zariadenia zostávajú infikované, čo len poukazuje na
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dôležitosť dôsledného preskúmania útoku APT pred samotným pokusom
vyčistenia napadnutých zariadení. Vytrvalý a viacúrovňový útok APT nakoniec
končí prístupom útočníka k dátam cieľa. Chránené informácie môžu byť podľa
svojho charakteru použité na čokoľvek od získania výhody na trhu či priameho
finančného benefitu predajom konkurencii alebo na čiernom trhu a v poslednom
rade aj na vývoj modernejších prostriedkov kybernetických útokov, špionáže
a sabotáže (1; s. 44 – 45), (17; s. 1 – 6).
4.2 Základné metódy používané pokročilými pretrvávajúcimi hrozbami
Metódy využívané útokmi APT sa vo všeobecnosti rôznia, no
analyzovaním prípadov útokov na priemyselné siete v posledných rokoch bolo
možné identifikovať ich základné profily. Útočníci majú tendenciu byť
priamočiari, využívajú spravodajské informácie z otvorených zdrojov (Open
source Intelligence – OSINT) na zistenie sociálneho správania v prostredí cieľa
útoku, cielený phishing (emaily navrhnuté tak, aby oklamali adresáta a naviedli
ho na kliknutie na linku, otvorenie prílohy emailu, alebo spustenie škodlivého
kódu iným spôsobom), prenosné médiá a nebezpečné webové stránky, ako
základné

prostriedky zavedenia

škodlivých

kódov.

Samotné

škodlivé

programové kódy (tzv. payload) variujú od voľne dostupných ako napr.
Webattacker až po komerčné ako napr. ZeusBot, Ghostnet, Mumba a Mariposa
a ich zavedenie do systému cieľa je typicky šikovne maskované, s cieľom obísť
antivírovú ochranu a iné detekčné mechanizmy (1; s 44).
Po úspešnej infiltrácii do siete sa prostriedky APT snažia pracovať
skryte a prípadne sa môžu pokúsiť o deaktiváciu alebo obídenie antivírovej
ochrany, nastavia

komunikačné kanály vzdialenej správy útočníkom

(backdoor) a otvoria komunikačné kanály cez bezpečnostné diery vo firewale.
Stuxnet napríklad úspešne predchádzal detekcii obchádzaním prostriedkov
ochrany a rovnako aj samostatným odstránením sa zo systému, ak tento nebol
kompatibilný so súborom jeho škodlivých kódov (payload).
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Ak

sú

teda

techniky

a prostriedky

využívané

pokročilými

pretrvávajúcimi hrozbami známe, môžeme si položiť otázku, čo je na nich
vlastne tak „pokročilé“. Jedným z takýchto faktorov je určite dokonalá znalosť
cieľa – znalosť technických prostriedkov cieľa a ľudí, ktorí s cieľom
prichádzajú do styku. Napríklad dobre cielený phishing môže využívať znalosti
z cieľového podnikového prostredia, jeho štruktúry a zvykov pracovníkov
a maskovať sa za skupinový email, vydávajúci sa za regulárny email od vedenia
podniku, alebo masový email ponúkajúci pracovníkom nejaký podnikový
benefit, zľavové kupóny a pod. (1; s. 44), (17; 2 – 5).
4.3 Kybernetická vojna
Oproti útokom APT, kde ako sme už uviedli iniciačná fáza útoku
zvyčajne využíva síce cielené, no predsa jednoduchšie prostriedky infiltrácie
(označenie „pokročilá hrozba“ je skôr spojená s ich správaním po infikovaní
cieľa),

pre

prostriedky

kybernetickej

vojny

sú

špecifické

podstatne

sofistikovanejšie mechanizmy zavedenia škodlivých kódov do systému cieľa
a rovnako aj samotné škodlivé kódy sú zvyčajne prepracovanejšie. Napríklad
v prípade Stuxnetu, ktorý využíval viacero neznámych zraniteľností (Zero-Day
Vulnerabilities). Tu je dôležité uviesť, že využitie tohto druhu zraniteľností
vyžaduje značné zdroje (napr. finančné zdroje na kúpu komerčne dostupného
malwaru, alebo intelektuálne zdroje na jeho vývoj). To bol rovnako jeden z
dôvodov, prečo Stuxnet vzbudil tak veľkú vlnu špekulácií ohľadom jeho zdroja
a cieľov. Jeho vysoká prepracovanosť a zameranie na konkrétny riadiaci systém
vypovedala o tom, že jeho tvorcovia mali značné zdroje a prístup k rovnakému
typu riadiaceho systému, na ktorom ho mohli vyvíjať a testovať, alebo mali
dostatok informácií o konkrétnom systéme na to, aby ho mohli vyvíjať a
testovať v simulovanom prostredí. Dostatok informácií môže vypovedať
napríklad o ich predchádzajúcom nelegálnom získaní cez útok APT
a neskoršom použití týchto informácií na vývoj prostriedkov kybernetickej
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vojny (samozrejme, či to tak bolo aj v prípade Stuxnetu, nie je do súčasnosti
verejne známe) (1; s. 44 – 45), (18; s, 6 - 10); (19; s. 151).
Pri porovnávaní prostriedkov útokov APT a prostriedkov kybernetickej
vojny môžeme vo všeobecnosti dôjsť k dvom dôležitým skutočnostiam. Prvým
je, že pre prostriedky kybernetickej vojny je charakteristická vyššia miera
sofistikovanosti a možných dôsledkov útoku. Dôvodom sú značné zdroje
útočníka a jasný cieľ spôsobenia škody a nie získanie profitu. Druhou je
skutočnosť, že mnohé priemyselné siete oproti ostatným sieťam poskytujú
útočníkom menšie možnosti profitu. Ak je priemyselná sieť súčasťou
komerčného výrobného procesu, prípadné známky útoku typu APT budú
pravdepodobne výsledkom pokusu o krádež intelektuálneho vlastníctva. Ak je
ale priemyselná sieť súčasťou zariadenia kritickej infraštruktúry, známky útoku
typu APT by mohli znamenať podstatne viac a vyšetrenie takéhoto incidentu by
malo byť vedené s maximálnou obozretnosťou (1; s. 44 – 45), (18; s, 6 - 10).
4.4

Nové

trendy

v oblasti

pokročilých

pretrvávajúcich

hrozieb

a kybernetickej vojny
Vďaka analýzam známych kybernetických incidentov v posledných
rokoch, bolo možné mapovať nové trendy v oblasti pokročilých pretrvávajúcich
hrozieb a kybernetickej vojny. V prvom rade dochádza k značnému vývoju
v oblasti samotného škodlivého softvéru, ktorý je prepracovanejší, schopný
náročných logických operácií, mutácií a pod. V druhom rade je to vývoj
v oblasti spôsobu zavedenia škodlivého softvéru do cieľa, jeho správania a
spôsobe šírenia. Už v minulosti bol v tejto oblasti zaznamenaný posun a to od
útokov využívajúcich zraniteľnosti na sieťovej a transportnej úrovni, na útoky
využívajúce zraniteľnosti konkrétnych aplikácií. Trendy v poslednej dobe však
vypovedajú o ďalšom posune a to od využívania zraniteľností produktov
Microsoftu, k využívaniu zraniteľností (takmer rovnako všadeprítomného)
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formátu Adobe Portable Document Format (PDF) a softvéru pracujúcemu
s týmto formátom (1; s. 46 – 48).
Škodlivý softvér využívajúci PDF formát je takmer ukážkovým
príkladom posunu od útokov na zraniteľnosti protokolov nižšej úrovne
a operačného systému, k útokom a manipulácii konkrétnej aplikácie. Táto
aplikácia následne zabezpečí spustenie škodlivého kódu zakomponovaného
v PDF súbore, alebo pripojením sa na škodlivú webovú stránku. Táto metóda
bola použitá napríklad na šírenie škodlivého kódu ZeusBot a hoci vyžadovala
interakciu s používateľom počítača – otvorenie PDF prílohy emailu, všeobecné
použitie PDF dokumentov a dôvera používateľov v kombinácii s dobre
prepracovaným phishingom sa ukázali ako vysoko efektívne.
V súčasnosti hojne používanné webové aplikácie sú tiež využívané na
zavádzanie škodlivého softvéru a jeho komunikáciu s útočníkom (Command
and Control). Sociálne siete ako napríklad Facebook, Twitter a Google Groups
sú na to ideálnym prostredím. Sú všeobecne dostupné, masovo využívané
a ťažko kontrolovateľné. Mnoho spoločností využíva sociálne siete na účely
marketingu a predaja a často majú tieto služby otvorený prístup cez firemné
firewaly. Široká popularita a využívanie sociálnych sietí však môže
predstavovať hrozbu pre priemyselné siete, aj keď tieto zvyčajne nie sú s nimi
v priamom kontakte. Už vo svojej podstate sú sociálne siete navrhnuté s cieľom
zabezpečovať komunikáciu medzi ľuďmi a tak, ako sú zraniteľnosti aplikácií a
protokolov objektmi zneužitia útočníkmi, rovnako je to aj zo zraniteľnosťami
ľudí. Na tej najnižšej úrovni môžu byť sociálne siete využívané (otvorene alebo
skryte) na zhromažďovanie osobných údajov, súkromných a podnikových
informácií a získanie dôvery osôb prichádzajúcich do kontaktu s priemyselnými
sieťami a pod. Prepracovanejšie metódy môžu zahŕňať aktívne využitie
sociálnych sietí škodlivým softvérom na komunikáciu a jeho riadenie
útočníkom. Falošné účty spolupracovníkov na sociálnych sieťach môžu viesť
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k sprístupneniu citlivých informácií, alebo k vyvolaniu falošnej dôvery
a spusteniu internetových odkazov vedúcich k škodlivým webovým stránkam,
ktoré následne infikujú počítač užívateľa, prenosné médiá a pod. Takto
(nepriamo) sa môže škodlivý softvér dostať aj do zabezpečených priestorov
podniku a priamo ohroziť priemyselnú sieť. Aj keď sociálne siete nie sú
priamymi nosičmi škodlivého softvéru, môžu byť využité útočníkmi
k zhromažďovaniu súkromných informácií, informácií o sociálnom správaní
personálu podniku, organizácii práce a pod. a nakoniec k návrhu cielenej
phishingovej

kampane. Phishing je v tomto prípade overená taktika

a v kombinácii s prirodzenou dôverou spojenou so sociálnymi sieťami, môže
byť v rukách útočníkov vysoko efektívna (1; 45 – 46, 112 – 114), (18), (19; s.
146 – 148).
Tak ako v každej oblasti, aj v oblasti kybernetických útokov budúcnosť
určite prinesie vývoj v jednotlivých ich aspektoch (metód zavedenia do
priemyselných systémov, samotných škodlivých kódov a pod.). Môžeme
očakávať vyššiu mieru v prepracovanosti individuálnych škodlivých kódov
a rovnako aj ich rôzne zlúčeniny. Z dôvodu že vývoj, či zaobstaranie nových
pokročilých škodlivých kódov je nákladný, v krátkodobom horizonte je možné
očakávať skôr nové variácie už známych hrozieb, než novú „revolúciu“ typu
Stuxnet.
Pochopenie ako môžu byť súčasne známe kybernetické hrozby
upravené a vylepšené, môže priniesť jasnejšie svetlo do oblasti vývoja
ochranných stratégií. Je možné očakávať, že kybernetické hrozby budú schopné
pôsobiť širokospektrálnejšie, budú prepracovanejšie a zložitejšie, budú využívať
zraniteľnosti typu Zero-Day vo viacerých fázach útoku (šírenie, zavedenie do
systému, samotná škodlivá činnosť), budú cielenejšie a schopné sa účinnejšie
maskovať v cieľovom systéme. Ak útočníci zvolia navyše obozretnú taktiku

122

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

transportu škodlivého softvéru do cieľového prostredia, pravdepodobnosť
detekcie môže byť výrazne nižšia (1;, s. 49 – 50).
Už v roku 2011 boli preskúmané zverejnené viaceré neznáme
zraniteľnosti riadiacich informačných systémov SCADA a programové kódy,
ktoré ich využívajú (exploits). Napríklad takzvavé „Luigi Vulnerabilities“
objavené talianskym výskumníkom Luigim Auriemma obsahovali celkovo 34
zraniteľností

riadiacich

systémov

značiek

Siemens,

Iconics,

7-Technologies a DATAC. Podobne ruská firma Gleg vydala podobný balík
s názvom Agora+ pre systémy CANVAS. Tieto príklady poukazujú na to, že
v súčasnosti sú dostupné viaceré prostriedky napomáhajúce pri zabezpečovaní
ochrany proti kybernetickým útokom. Za predpokladu ich uváženého použitia
(napr. penetračné testovanie systému) v kombinácii s inými bezpečnostnými
opatreniami a postupmi, môžu priniesť pozitívne výsledky (20), (21).
4.5 Ochrana proti pokročilým pretrvávajúcim hrozbám
Problematika ochrany priemyselných sietí bola odjakživa vysoko
aktuálna, no v súčasnom prostredí pokročilých pretrvávajúcich hrozieb či
kybernetickej vojny sú nevyhnutnosťou požiadavky na zavádzanie moderných
bezpečnostných mechanizmov, aplikujúcich komplexnejšie a aktívnejšie
metódy ako je bežné. Je tomu tak hlavne preto, lebo pokročilé pretrvávajúce
hrozby sa vyvíjajú hlavne v spôsoboch obídenia známych bezpečnostných
opatrení. Rovnako, technické prostriedky ochrany dokážu sledovať a reagovať
na procesy prebiehajúce v priemyselných sieťach, no nie na „ľudský element“,
ktorý

stojí

v pozadí.

Kritickou

súčasťou

moderných

bezpečnostných

mechanizmov je neustály monitoring a schopnosť automatizovaným spôsobom
testovať a overovať, či sú súčasné bezpečnostné opatrenia funkčné a proaktívne
a včas ošetrovať zraniteľnosti (v niektorých prípadoch je tento koncept
označovaný ako Advanced Persistent Diligence – APD). Ich úlohou je
v kombinácii s prvkami viacúrovňovej ochrany (Defence In Depth) zmenšiť
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priestor, ktorý by potenciálny útočník mohol využiť na útok a tiež poskytovať
širší náhľad na činnosť jednotlivých hrozieb pre potreby ich analýz,
vyšetrovania a reakcií na ne. V súčasnosti je nevyhnutné analyzovať podstatne
väčšie množstvá dát z hľadiska činnosti siete a jej správania sa vo viacerých
kontextoch (1; s. 23 – 24 a 50), (17; s. 9 – 10), (18; s. 10 – 11).
Tradičné bezpečnostné opatrenia používané v nedávnej minulosti dnes
už nepostačujú, pretože prostriedky aktívnej sieťovej ochrany ako napríklad
firewaly, antivírová ochrana, antispam, systémy prevencie do systému atď. už
nie sú plnohodnotne schopné blokovať aktuálne hrozby. V prípade malwaru
útočiaceho na zraniteľností typu Zero-Day, to v podstate ani nie je možné.
Neustály prehľad o procesoch, ktoré sa pokúšajú pripojiť k systému rovnako
ako sledovanie procesov vo vnútri systému, je jedinou cestou, ako systém
dostať pod kontrolu. Toto zahŕňa informácie o systéme a zdrojoch, sieťových
komunikačných

tokoch

a ich

schémach

a modeloch,

používateľských

skupinách, právach a politikách. V ideálnom prípade tieto procesy prebiehajú
automatizovane a poskytujú aktívnu spätnú väzbu bezpečnostným špecialistom
a priestor na ich reakciu v prípade detegovania pokročilej nepretržitej hrozby (1;
s. 50), (17; 10 – 11).
4.6 Reakcia na pokročilé pretrvávajúce hrozby
Je takmer ironické, že v prípade detekcie pokročilej pretrvávajúcej
hrozby, je pokus vyčistenia napadnutého zariadenia tým posledným, čo by sa
malo urobiť. Už bolo spomenuté v predchádzajúcich častiach, že dôvodom je
hlavne nebezpečenstvo následnej infekcie systému po odstránení iniciačného
malwaru a možné spustenie škodlivých kódov, ktoré zostávali do toho času
neaktívne. Je namieste začať dôsledným vyšetrením detegovanej hrozby, čo by
malo byť z hľadiska komplexnosti a sofistikovanosti vedené minimálne na
rovnakej úrovni, akú vykazuje zaznamenaná hrozba.
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Prvým krokom je nepochybne izolácia hostiteľa a tým pádom
zabránenie vzniku ďalších škôd. Detegovanej pokročilej pretrvávajúcej hrozbe
sa následne ponechá možnosť komunikácie cestou kanálov, ktoré na to
ustanovila. To všetko samozrejme za predpokladu, že hostiteľ bol izolovaný od
zostatku siete a rovnako od prístupu k citlivým alebo chráneným informáciám.
V ďalšom kroku nasleduje zber čo najväčšieho objemu informácií vo forme Log
súborov, zachytenej sieťovej komunikácie, pamäťových súborov a pod.
Efektívne tzv. „sandboxovanie napadnutého systému“ (prísne kontrolovanie
množiny zdrojov pre spustené programy, priestoru na disku a v pamäti, prístupu
na sieť atď.) môže poskytnúť dostatok potrebných informácií a výrazne
napomôcť, prípadne úplne zneškodniť pokročilú pretrvávajúcu hrozbu (1; s. 50
– 51), (17; s. 7 – 11).
Zhrnutím uvedeného, v prípade podozrenia z napadnutia systému
pokročilou pretrvávajúcou hrozbou, je potrebné s najvyššou obozretnosťou
a dôkladnosťou:
 za každých okolností všetko monitorovať: zhromažďovať dostupné
informácie (konfigurácie, firmvér, atď.),
 analyzovať dostupné Log súbory a snažiť sa identifikovať rozsah
infekcie, infikovaných hostiteľov, spôsoby (nosiče) ďalšieho šírenia
infekcie atď.,
 sandboxovať a preskúmať napadnutý systém,
 analyzovať pamäť

a snažiť sa nájsť rootkity a iné hrozby zavedené

v pamäti,
 využiť metódu reverzného inžinierstva na zistenie možného rozsahu
detegovanej hrozby, spôsobov jej šírenia, spôsobov samodeštrukcie
a pod.,
 odovzdať zhromaždené informácie zodpovedným autoritám.
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V závislosti na závažnosti konkrétnej pokročilej pretrvávajúcej hrozby,
v niektorých prípadoch bude jedinou možnosťou úplné vymazanie všetkých dát
konkrétneho zariadenia a nová inštalácia systému (tzv. Bare Metal Reload). Pre
tieto prípady je nevyhnutné mať čisté verzie operačných systémov a firmwaru
na médiách v zabezpečenom priestore. Rozsah škôd v systéme je už
v súčasnosti možné analyzovať viacerými druhmi nástrojov. Za voľne dostupné
uvedieme napr. Memorize od spopločnosti Mandiant (22). Rovnako existuje
množstvo spoločností, ktoré sa profesionálne zaoberajú problematikou analýzy
pokročilých pretrvávajúcich hrozieb a odstraňovaním ich následkov (1; s. 50 –
52), (17; s. 7 – 11).
ZÁVER
Priemyselné siete sú pre súčasnú produkčnú sféru nevyhnutnosťou. Ako
ukázala nedávna minulosť, sú značne zraniteľné a prípadný kybernetický útok
na ne by mohol mať devastujúce účinky. V príkladoch kybernetických útokov
od útoku na americké veliteľstvo CENTCOM, cez Operation Aurora a končiac
Stuxnetom je viditeľný značný vývoj vo viacerých ich aspektoch. Útoky sa
vyvíjajú smerom k pokročilým pretrvávajúcim hrozbám a ich úmysly od
krádeže informácií, cez priemyselnú sabotáž až po narušenie kritickej
infraštruktúry. Preto ochrana priemyselných sietí dnes vyžaduje prehodnotenie
bezpečnostných praktík a ich preorganizovanie s cieľom lepšieho pochopenia
vnútorných procesov prebiehajúcich v priemyselných sieťach, ich zraniteľností
a existujúcich hrozieb.
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Oksana Dobrzhanska1

Ефективність Східного партнерства у поширенні демократії в
країнах Східної Європи і Південного Кавказу
Skuteczność Partnerstwa Wschodniego w promowaniu demokracji w Europie
Wschodniej i na Kaukazie Południowym
Streszczenie
Autorka analizuje działania krajów-partnerów Partnerstwa Wschodniego na rzecz
demokracji. Bada mechanizmy wdrażania oferowanych przez Partnerstwo Wschodnie
do zasad demokracji i wyniki 2009 i 2012 roku w światowym rankingu - Freedom
House i Іndeks demokracji. Autorka omawia możliwe przyczyny wyników - wpływ
czynników wewnętrznych i zewnętrznych na osiągnięcia każdego z państw
uczestniczących w tej inicjatywie.
Słowa kluczowe: demokracja, Unia Europejska, inicjatywa Partnerstwo Wschodnie.
The Eastern Partnership Efficiency at democracy spreading in Eastern Europe
and South Caucuses countries
Abstract
The results of the Eastern Partnership’s actions at member-countries in the sphere of
democracy are analyzed. The authoress researches the interconnection of mechanisms
offered by the Eastern Partnership for spreading democratic principles and results at
2009 and 2012 in the world rankings such as Freedom House and Index of democracy.
The authoress discusses the possible reasons for such results – the impact of internal
and external factors on the results of each country participating in the initiative.
Key words: democracy, European Union, the Eastern Partnership Initiative.

Ініціатива Європейського Союзу, як зазначалося в Спільній
декларації

країн-учасниць

Празького

саміту

з

питань

Східного

партнерства (7 травня 2009 р.), ,,буде ґрунтуватися на прихильності до
принципів міжнародного права й основних цінностей, у тому числі й до
таких як демократія, верховенство права, повага до прав людини та її
основних свобод…”2 . Таким чином, ми бачимо, що ЄС однією з основних
1

Katedra Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Narodowy im. Jurija
Fedkowicza w Czerniowcach, (Czerniowce, Ukraina).
2
Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit [Електронний ресурс].
–
Prague,
2009,7
May.
–
Режим
доступу
:http://ec.europa.eu/
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цілей Східного партнерства визначив підвищення рівня демократії в
державах-партнерах ініціативи.
Зважаючи на це, виникла необхідність дослідити, чи цей
зовнішньополітичний проект Європейського Союзу здатний впоратися з
цим завданням. Ми поставили за мету з’ясувати ефективність Східного
партнерства у поширенні демократії у країнах Східної Європи і
Південного Кавказу. Ми дослідимо, чи є ефективною дана політика у
регіоні і від чого залежать отримані результати у кожній із шести країн
партнерства.
Для

оцінки

повної

картини

демократизації

країн-учасниць

Східного партнерства ми використаємо дослідження Freedom House та
Індексу демократії.
Freedom House щороку проводить дослідження свободи в світі.
Згідно з цими результатами, всі країни світу поділяються на: не вільні,
частково

вільні

та

вільні.

Ця

інституція

дає

оцінку

свободи,

громадянським свободам та політичним правам кожної країни. На нашу
думку, ці сфери є складовими демократії, тому знання результатів даного
дослідження буде корисним для нас. Індекс визначається від 1 (максимум)
до 7 (мінімум). Станом на 2008 р., коли було ініційоване Східне
партнерство, майбутні держави-партнери ініціативи знаходилися у різних
категоріях. Азербайджан та Білорусь відносили до країн з авторитарним
режимом, Вірменію та Грузію – до гібридних режимів, а Молдову та
Україну – до країн із недостатньою демократією3. Результати були
незмінними упродовж 2009–2011 рр. для трьох країн: Азербайджан має

europeaid/where/neighbourhood/eastern_partnership/documents/prague_
summit_declaration_en.pdf
3
The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy 2008, Economist Intelligent
Unit, 2008, 31 p.
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статус не вільної країни з індексом свободи – 5,5, громадянських свобод –
5, політичних прав – 6; Білорусь також має статус не вільної країни, з
індексом свободи 6,5, громадянських свобод – 6, політичних прав – 7;
Вірменія мала дещо кращі показники, ніж дві попередні країни – статус
Вірменії був визначений як частково вільна країна, з індексом свободи – 5,
громадянськими свободами – 4, політичними правами – 6. Тобто, ситуація
у цих трьох країнах далека від оптимізму.
Покращення рівня свободи в 2011 р., порівняно з 2009 р., можна
простежити у Грузії та Молдові. Обидві країни хоч і не змінили статус
частково вільних, однак індекс свободи в Грузії покращився на 0,5 (з 4 до
3,5), а в Молдові – на 1 (з 4 до 3). В обох країнах на 1 пункт покращилися
результати в сфері громадських свобод – з 4 до 3. У Молдові відбулося
покращення й у сфері політичних прав – з 4 до 3. Як можна простежити за
результатами, з усіх країн-учасниць Східного партнерства погіршення
відбулося лише в Україні, зокрема це пониження в статусі – від вільної ще
у 2010 р. держави до частково вільної у 2011 р. Індекс свободи знизився на
0,5 (з 2,5 до 3), а громадянських свобод – на 1 (з 2 до 3) (Дивись Таблицю
1.)
Таблиця 1.Оцінка ступеня демократичних свобод країн-учасниць Східного
партнерства за результатами досліджень ,,Фрідом Хаузˮ ( англ. Freedom House)

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Політичні
права

2011

Громадянсь
кі свободи

2010

Оцінка свободи

2009

Статус країни

Азербайджан

НВ

НВ

НВ

5,5

5,5

5,5

5

5

5

6

6

6

Білорусь

НВ

НВ

НВ

6,5

6,5

6,5

6

6

6

7

7

7
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Вірменія

ЧВ

ЧВ

ЧВ

5

5

5

4

4

4

6

6

6

Грузія

ЧВ

ЧВ

ЧВ

4

4

3,5

4

4

3

4

4

4

Молдова

ЧВ

ЧВ

ЧВ

4

3,5

3

4

4

3

4

3

3

Україна

В

В

ЧВ

2,5

2,5

3

2

2

3

3

3

3

Список скорочень :
Не вільні країни (НВ); Частково вільні країни (ЧВ); Вільні ( В)
Складено автором на підставі досліджень Freedom house 4

Важливими показниками розвитку демократії є дослідження
Індексу демократії, які проводилися в 2008 р., 2010 р. та 2011 р. Загальний
індекс демократії вираховується за

середнім показником індексу

наступних категорій: виборчий процес та плюралізм; діяльність уряду;
політична участь; політична культура; громадянські свободи5. Показник
індексу вираховується від 0 (найгірший показник) до 10.00. (найкращий
показник). Це дослідження вказує на тип режиму: повна демократія,
недостатня демократія, гібридний режим, авторитарний режим.
Згідно з цим рейтингом, Азербайджан та Білорусь віднесені до
списку країн з авторитарним режимом. Ми можемо простежити
погіршення ситуації у цих країнах, оскільки відносно 2008 р. в 2011 р.
вони опустилися на кілька щаблів вниз: Азербайджан з 135 сходинки
4

Armenia. Freedom in the world 2008 [Електронний ресурс] // Freedom house, 2008.
– Режим доступу : http://www.freedomhouse.org/report /freedom-world/2008/armenia
Moldova. Freedom in the world 2009 [Електронний ресурс] // Freedom house, 2009. –
Режим доступу : http://www.freedomhouse. org/report/ freedom-world/2009/moldova
Ukraine. Freedom in the world 2009 [Електронний ресурс] // Freedom house, 2009. –
Режим доступу : http://www.freedomhouse.org/report/ freedom-world/2009/ukraine
5
Democracy Index. 2010. Democracy in the retreat 2010. A report from the Economist
Intelligence Unit [Електронний ресурс]. – 2010. – Режим доступу:
http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy _Index_2010_web.pdf
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опустився на 140, а Білорусь – з 132 місця на 139. В обох країнах ситуація
погіршилася у таких сферах, як виборчий процес, плюралізм та
громадянські свободи, але жодних змін не відбулося в сфері політичної
культури. В Азербайджані незначне покращення відбулося в діяльності
уряду, а в Білорусі – в сфері політичної участі. За даним рейтингом лише в
одній країні не простежувалося жодних змін – Вірменії. Хоч вона
піднялася на два щаблі вгору (з 113 місця в 2008 р. до 111 у 2011 р.), однак
індекс демократії не змінився. Єдиною країною, в якій цей показник хоч і
не суттєво, але зріс, стала Грузія, відповідно перемістившись з 104 на 102
місце. Через те, що не відбулося значного стрибка, який би відчутно
покращив ситуацію, Грузія продовжує перебувати у списку країн з
гібридними

режимами.

Незначні

зміни

пройшли

тільки

завдяки

покращенню індексу діяльності уряду. У двох сферах відбулося
погіршення ситуації – це у сфері виборчого плюралізму та громадянських
свобод.
У Молдові ситуація погіршилась – вона перемістилась з 62 на 64
місце, продовжуючи перебувати у списку країн з недостатньою
демократією.

Відбулося

це

через

зменшення

індексу

виборчого

плюралізму, політичної участі та політичної культури. Покращення, як і у
Грузії, відбулося лише щодо діяльності уряду. Але це не змогло перекрити
погіршення в інших сферах та хоча б утримати сумарний показник індексу
демократії у цій країні.
Найбільші зміни в індексі демократії ми можемо простежити в
України, показники якої опустилися на 26 позицій (з 53 місця в 2008 р. до
79 місця в 2011 р). Якщо в 2008 р. вона перебувала за типом режиму у
межах країн з недостатньою демократією, то в 2011 р. Україну зарахували
до країн з гібридними режимами. Значне погіршення відбулося у всіх
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категоріях цього дослідження. Результати дослідження Індексу демократії
за 2008 р., 2010 р. та 2011 р. відображені у,Таблиці 2.
Таблиця 2. Місце країн-учасниць Східного партнерства у рейтингу індексу
демократії та типу режиму влади
Загальний індекс
демократії

Місце в рейтингу та
тип режиму влади

2008

2010

2011

2008

2010

2011

Азербайджан

3.19

3,15

3.15

135 АР

135
АР

140
АР

Білорусь

3.34

3,34

3.16

132 АР

130
АР

139
АР

4,09

4.09

113 ГР

109
ГР

111
ГР

Вірменія

4.09

Грузія

4.62

4,59

4.74

104 ГР

103
ГР

102
ГР

Молдова

6.50

6,33

6.33

62НД

65НД

64НД

Україна

6,94

6,30

5.94

53НД

67НД

79 ГР

Список скорочень типів режимів демократії :
Повна демократія - ПД
Недостатня демократія – НД
Гібридний режим ГР
Авторитарний режим АР
6
Складено автором на підставі дослідження Індексу демократії

Дослідивши рейтинги розвитку демократії та її складових,
зауважимо, що простежується негативна тенденція погіршення ситуації в
Україні. Хоча, порівняно з іншими країнами-учасницями Східного
партнерства Україна демонструє відносно кращі показники, відбувається
6

Класифікація Індексу демократії [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://graphics.eiu.com/PDF/ Democracy_Index_2010_web.pdf
The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy 2008, Economist Intelligent
Unit, 2008, 31 p.
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їх погіршення у часовому діапазоні у всіх трьох рейтингах, які ми
розглянули.

Зміни

не

на

краще

у

Білорусі

та

Азербайджані

спостерігаються у дослідженнях індексу демократії та свободи преси. У
Молдові показники індексу демократії незначно погіршилися, однак
показники свободи та свободи преси покращилися. Індекс демократії та
свободи покращився й у Грузії, щоправда, показники стану свободи преси
погіршилися. Єдиним показником, що змінився у Вірменії з 2008 р. по
2011 р., стало покращення показника свободи преси, оскільки жодних змін
в інших рейтингах немає.
Дослідження ,,Індекс європейської інтеграції” охоплювало країниучасниці Східного партнерства. Це дослідження проводилося вперше в
2011 р., що не дозволяє здійснити порівняння з попередніми роками, проте
його

результати

надають

змогу

оцінити

саме

інтенсивність

та

ефективність роботи держав-партнерів СП.
У рамках нашого дослідження слід звернути увагу на вимір
дослідження ,,Наближення до стандартів ЄС”, до якого увійшли наступні
категорії, які цікавлять нас у даній статті: демократія; верховенство права;
свобода, безпека та правосуддя7.
Перше місце в категорії ,,демократія” з коефіцієнтом 0,72 зайняла
Молдова, Україна отримала показник 0,64, Грузія – 0,54, Вірменія – 0,47,
Азербайджан – 0,31, Білорусь – 0,208. Щодо верховенства права, то
ситуація у Грузії, Молдові та Україні, як показують результати, подібна.
Ці країни демонструють майже однакові показники – 0,63, 0,61 та 0,60
відповідно. За ними знаходяться Вірменія – 0,51, Азербайджан – 0,42,
Білорусь – 0,239.

7

Індекс євроінтеграції країн Східного партнерства. Пілотне видання, 2011, 5 c.
Там само.
9
Там само.
8

136

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

У категорії ,,свобода, безпека та правосуддя” всі країни Східного
партнерства мають значно вищі коефіцієнти: Молдова – 0,94, Україна та
Азербайджан – 0,76, Грузія – 0,67, Вірменія – 0,47, Білорусь – 0,4310. Ці
результати виявилися несподіваними для України, оскільки вона вперше,
з-поміж країн-учасниць Східного партнерства, поступилася лідерством у
рейтингах. Як зауважив президент Європарламенту Є. Бузек на
конференції, присвяченій розвитку Європи після Лісабонського договору,
,,Україна була найкращим учнем класу в регіоні два роки тому. Але
більше – ні”11. На нашу думку, отримані результати вищерозглянутих
рейтингів залежали від рівня зацікавленості в євроінтеграції, наслідком
чого є бажання та здатність до необхідних реформ та внутрішньої ситуації
у кожній з країн Східного партнерства.
Як ми бачимо з вищенаведених результатів, позитивні зміни
відбулися лише в Молдові та Грузії. Ці дві країни офіційно заявили про
прагнення приєднатися до ЄС і мали на меті якнайближче наблизитися до
цієї цілі, виконуючи всі умови Східного партнерства.
Молдову

часто

називають

,,успішною

історією”

Східного

партнерства. У 2009 р. було сформовано Альянс ,,За європейську
інтеграцію”

(АЄІ),

який

складався

з

трьох

партій:

Ліберально-

демократичної партії Молдови (ЛДПМ), Ліберальної партії (ЛП) та
Демократичної партії Молдови (ДПМ). Вже сама назва Альянсу свідчить
про основні цілі та напрямок дій. Після парламентських виборів 2009 р.
новий склад парламенту тривалий час не міг обрати Президента, що
звичайно призвело до політичної кризи в країні.

10

Там само.

11

Для ЕС Украина – больше не приоритет в регионе [Електронний ресурс] //
Українська правда. – Режим доступу : http://www.pravda.com.ua /rus/news/
2011/02/4/5881109/
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23 березня 2012 р., після трьох років конституційної кризи,
Президент все ж таки був обраний. Ним став Н. Тімофті, який є
представником Альянсу ,,За європейську інтеграцію”. Молдовський
прозахідний уряд проголосив курс на реформи, проте мають місце сумніви
щодо його здатності це зробити. Проблема полягає в тому, що спроби
здійснити ці кроки стикаються з протистоянням різних лобі у Молдові,
насамперед

з

комуністичною

партією.

Окрім

того,

ситуація

в

Придністров’ї сильно блокує повну модернізацію Молдови Країна
12

потребує уваги та підтримки від Європи у процесі реформування,
передусім значних фінансових надходжень, які ще не передбачені. Без
підтримки та справжніх стимулів теперішня реформаторська коаліція
може розпастися і тоді офіційний Кишинів може повернутися до
,,фасадної європеїзації”, яка була притаманна для періоду 2005–2009 рр.13.
Тим не менш, дослідники зауважують, що Молдова є єдиною
країною, чиї відносини з ЄС набули динамічного розвитку після
запровадження ініціативи ,,Східне партнерство”. Наочним є такий
приклад. ЄС надіслав до цієї країни висококваліфікованих політичних
радників для підготовки реформ і почали активно розвиватися переговори
країни з Європейським союзом щодо Угоди про асоціацію14.
У наш час перед Молдовою постало питання необхідності трьох
найбільших реформ: у судовій системі, поліції та боротьбі з корупцією.
Рівень виконання Молдовою реформ у цих сферах зможе слугувати тестом
на успішність. Проте зараз деякі науковці, зокрема Дж. Бунстра,
12

Lounghurst K. Asserting the EU’s Mission in the Heighbourhood: Ten
Recommendations for an effective Eastern Partnership, Report of the Polish Institute of
International Affairs, 2011, Р.12.
13
Сидорук Т. Молдова та Європейський Союз на шляху до Угоди про
асоціацію[w:], Слов’янський вісник: Збірник наукових праць, 2012, № 13, С. 217.
14
Boonstra J. The EU’s Eastern Partnership: One year backwards, FRIDE, 2010, №
99,Р.10.

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

138

вважають, що Молдову поки що ще не можна назвати ,,успішною
історією” Східного партнерства15.
Щодо Грузії, то вплив ЄС на її демократичний розвиток
відбувається за допомогою чотирьох взаємопов’язаних способів. Першим
методом є Інструмент Європейського сусідства і партнерства (ІЄСП), який
з 2007 р. по 2010 р. надав 31,5 мільйонів євро (що складає 26% від його
загального бюджету) для основного пріоритету – ,,Демократичний
розвиток, верховенство права та врядування”16 . У цю суму не включено
додаткові кошти, які були спрямовані на просування демократизаційних
проектів. Планується, що ці кошти, виділені у двосторонньому порядку,
здебільшого використовуватимуться для прямої часткової підтримки
грузинського уряду у проектах Twinning. Другий метод демократичного
розвитку – широко розповсюджені програми недержавних установ та
місцевих органів влади. Третій – Європейський інструмент демократії та
прав людини (ЄІДПЛ), який зосереджується лише на підтримці проектів
громадянського суспільства, котрі спрямовані на розвиток демократії та
прав людини. Четвертий – управлінська підтримка, за допомогою якої
надаються додаткові кошти тим країнам Європейської політики сусідства,
котрі успішно здійснюють реформи в управлінських структурах17.
Аналізуючи вплив Європейського Союзу на поширення демократії
на східноєвропейському просторі, слід брати до уваги той факт, що на
рівень демократії у Грузії здійснюють вплив не лише ЄС, а й США –
найбільший донор для цієї країни. Більша частина з суми у 4,55 млрд. дол.,
15

Boonstra J. Moldova: an EU successes story?,FRIDE, 2011, № 92, Р.2.
Regulation (EC) No 1638/2006 of the European Parliament and of the Council of 24
October 2006 laying down general provisions establishing a European Neighbourhood
and Partnership Instrument [Електронний ресурс] // Official Journal of the European
Union. – Режим доступу : http://eur-lex. europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:310:0001:0014:EN:PDF
17
J. Boonstra, Assessing Democracy Assistance: Georgia, FRIDE, 2010, May, Р. 2.
16
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яка була надана з боку США, спрямовувалася на розвиток демократії.
Хоча жовтневі фінансові надходження 2009 р. здебільшого не були
орієнтовані на поширення демократії, однак 48 млн. дол. із загальної суми
в 1 млрд. дол. спрямовувалися на проекти, що поширюють демократію.
Чверть мільярда доларів США Грузії надана у формі прямої підтримки
бюджету країни18.
Отримані Україною показники здебільшого відображають зміни у
внутрішньополітичній ситуації. Найбільш гострим питанням, що вплинуло
на перспективи відносин між ЄС і Україною, стала справа Ю. Тимошенко.
ЄС

висловив

незадоволення

цією

ситуацією.

Питання

гостро

обговорювалося на Саміті ЄС у Варшаві 29–30 вересня 2011 р. Лідери
європейських держав озвучили думку, що Угода про асоціацію не може
бути підписана з країною, в якій не дотримуються принципів демократії,
прав людини та верховенства права. Так, канцлер Німеччини А. Меркель
та тогочасний президент Франції Н. Саркозі переконували європейських
політиків, що необхідно призупинити переговори з Україною про Угоду
про асоціацію і Зону вільної торгівлі у зв’язку з арештом Ю. Тимошенко19.
27 жовтня 2011 р. Європейський парламент підтримав резолюцію щодо
України, в якій ,,ЄП наполегливо закликає українську владу забезпечити
справедливий, прозорий і неупереджений судовий процес у разі апеляції
Ю. Тимошенко і в інших судових процесах проти членів колишнього
уряду”20.

18

Там само. – Р. 3.
Німеччина наполягає на санкціях щодо України [Електронний ресурс] // Вкурсе.
–
Режим
доступу :
http://vkurse.ua/ua/politics/na-sankciyakh-v-otnosheniiukrainy.html
20
Adopted European Parliament Resolution of 27 October 2011 on the Current
Developments in Ukraine (28/10/2011) [Електронний ресурс] / Delegation of the
European Union to Ukraine. – Режим доступу: http://eeas.europa.eu/
delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2011/2011_10_28_01_en.hm
19
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Для Вірменії Східне партнерство є засобом противаги сильному
впливу Російської Федерації. Ця південнокавказька країна прагне
балансувати між Росією та ЄС. Дослідники Н. Бабаян та Н. Шаповалова
дотримуються думки, що, незважаючи на популярність ідеї євроінтеграції,
вірменський уряд обережно уникає розмов про членство в ЄС, таким
чином зберігаючи стабільні відносини із стратегічним партнером – Росією.
Крім того, ідея членства виглядає нереалістичною, а уряд Вірменії не хоче
давати людям привід для очікувань, які він не зможе потім реалізувати21.
Оцінюючи результати Вірменії у міжнародних рейтингах, можемо
припустити наступне: вони є наслідком того, що цій країні не вистачило
політичної волі до здійснення будь-яких прогресивних змін у сфері
демократії. Щоправда, влада Вірменії висловлює зацікавленість у
проектах, що дають можливість залучати ресурси для державних установ.
Саме тому такі сфери платформи №1, як державне управління, боротьба з
корупцією, судова реформа є предметом особливої уваги з боку Вірменії, в
той час як права людини, свобода слова чи розвиток громадянського
суспільства розглядаються з меншою готовністю. У багатьох випадках
існує тенденція імітувати реформи, замість того щоб сприяти справжнім
змінам. Безпосереднім наслідком цього є пріоритетність отримання
фінансової підтримки, а не сприйняття співробітництва з ЄС як шансу для
досягнення європейських стандартів демократії та якісного управління.
ЄС же навпаки, виділяючи кошти, сподівається на реформи, які б вели до
змін на шляху до демократії22.
Результати Азербайджану, на нашу думку, можна пояснити
незацікавленістю його уряду у розвитку демократії. Ця країна має лише
21

N. Babayan, Armenia: the Eastern Partnership’s unrequited suitor, FRIDE, 2011, №
94, P. 2.
22
Belarus.Trade [Електронний ресурс] / European Commision. – Режим доступу :
http://ec.europa.eu/ trade/creating-opportunities/bilateral-relations /countries/belarus/
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прагматичний інтерес щодо Східного партнерства, котрий полягає в
співпраці в енергетичній сфері. Саме тому політичні дії Азербайджану не
спрямовані на розвиток демократії, верховенства права, свободи слова
тощо. Відсутність сильної мотивації для реформування у сфері демократії
та авторитарний режим країни є основними причинами ,,крокування на
місці”.
Східне партнерство для Білорусі є механізмом балансування між
ЄС та Росією. Для цієї країни, політичний режим якої зовсім не прагне
бути в Європі і перейматися демократичними стандартами, ініціатива ЄС
– просто можливість показати Росії свою ,,самостійність”.
Президентські

вибори

в

Білорусі

продемонстрували, що А. Лукашенко

в

грудні

2010

р.

не збирається застосовувати

європейські демократичні принципи, як того вимагає ЄС. Окрім того, що
лунали

заяви

про

недемократичність

проведених

виборів,

влада

придушила мітинг тих, хто не погоджувався з результатами виборів і, як
наслідок, понад 600 осіб, з-поміж яких було не менше семи кандидатів від
опозиції, було заарештовано за участь у демонстрації23. Представники
європейських країн одразу висловили своє незадоволення.
Група народних партій Європейського парламенту виступала за
виключення Білорусі зі Східного партнерства. Про це заявив заступник
голови групи Г. Хокмарк. Він підкреслив, що ,,ми не можемо більше
миритися з тим, щоб авторитарний режим Білорусі одержував переваги,
будучи учасником Східного партнерства, створеного для просування

23

Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам
человека о положении в области прав человека в Беларуси [Електронний ресурс] //
Генеральная Асамблея ООН. – Режим доступу : http://www.ohchr.org/ Documents
/HRBodies/ HRCouncil/ Regular Session/ Session20/A-HRC-20-8_ru.pdf
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східних сусідів до Європейського Союзу, поки режим діє як брутальна
диктатура”24.
Європейський Союз 31 січня 2011 р. прийняв резолюцію по
Білорусі25, згідно з якою вибори визнано недемократичними, білоруська
влада звинувачувалася у масових порушеннях прав людини, проте в
підсумковому документі була відсутня вимога повторного волевиявлення.
Введено санкції у вигляді заборони на відвідування країн ЄС низкою
державних чиновників. Заборонено в’їзд та ,,заморожено” рахунки 158
білоруських чиновників, суддів, журналістів та інших осіб, котрі були
причетні до фальсифікації виборів, придушення протестів та погіршення
ситуації із правами людини у Білорусії. Відновлено візові обмеження,
введені щодо певних осіб з тих самих причин у 2004 р. та 2006 р. Друге
розширення санкції відбулося 21 березня 2011 р., коли до списку осіб,
щодо яких застосовано санкції, було внесено ще 19 прізвищ білоруських
чиновників, суддів та журналістів. 23 травня 2011 р. цей список знову
поповнився 13 прізвищами26.
Брюссель наполегливо закликав білоруську владу звільнити
затриманих учасників акцій протесту 19 грудня 2010 р., підкреслюючи, що
це поверне відносини між Білоруссю і ЄС у тепліший формат, який був до

24

Білорусь пропонують виключити зі „Східного партнерства” [Електронний
ресурс] // Kyiv Post, 2012. 12 січня. – Режим доступу :
http://www.kyivpost.ua/russia/news/bilorus-proponuyut-viklyuchiti-z-shid nogopartnerstva.html
25
The situation in Belarus after math of the presidential election. Resolution 1790
(2011) [Електронний режим] // Parlamentary Assembly. – Режим доступу :
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link= /Documents/Adopted Text/
ta11/ERES1790.htm
26
Плащинский Г. Санкции ЕС в отношении Беларуси после президентских
выборов 2010: вопрос эффективности [Електронний ресурс] // Центр
европейской трансформации, 2011. – Режим доступу :
http://methodology.by/?p=2163
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президентських виборів27. Трохи згодом Білорусь була тимчасово
виключена з парламентської програми Східного партнерства Євронест,
залишившись, однак, у самому Східному партнерстві.
На Саміт ЄС ,,Східне партнерство”, який відбувся 29-30 вересня
2011 р. у Варшаві А. Лукашенка не запросили, оскільки він знаходився в
списку осіб, яким заборонено в’їзд до країн ЄС. Міністру закордонних
справ Білорусі в’їзд до Польщі заборонений не був і саме йому надіслали
запрошення на саміт, однак президент Білорусі вирішив, що його країна
буде представлена на рівні посла. Таким чином, на цьому саміті Білорусь
представляв посол Білорусі в Польщі В. Гайсенок. Крім того, до Польщі
приїхала група білоруських опозиціонерів, з якими зустрівся польський
прем’єр, міністр закордонних справ і президент Ради Європейського
Союзу Г. ван Ромпей. Останній закликав Мінськ звільнити та
реабілітувати усіх політичних в’язнів, зазначивши, що доки людей у
Білорусі репресують, поглиблення відносин з Європейським Союзом є
неможливим28. Проте на Варшавському саміті керівництву ЄС не вдалося
змусити лідерів країн-партнерів ЄС продемонструвати їхню ,,вірність”
демократичним цінностям та підписати декларацію з осудженням дій
режиму А.Лукашенка29.
На фоні загального розчарування результатами Саміту Східного
партнерства у Варшаві пропозиція польського прем’єр-міністра Д. Туска
надати фінансову допомогу Білорусі виглядала особливо амбіційно та
сенсаційно. План Д. Туска полягав у тому, щоб запропонувати білоруській
27

ЄС та США запровадили санкції проти Лукашенка [Електронний ресурс] //
Тиждень. – Режим доступу : http://tyzhden.ua/News/7824
28
Руденко Є. Україна та Білорусь – в центрі уваги на саміті Східного партнерства
[Електронний ресурс] // BBC Україна. – Режим доступу : http://www.bbc.co.uk/ukrainian/
politics/2011/09/110930_eastern _partnership_er.shtml
29
O. Арутюнян, Восточное партнерство ЕС: второе дыхание // Oбозреватель,
2012, № 1, С. 95.
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владі 9 млрд. дол. за умови, що вона виконає наступне: звільнить та
реабілітує політичних в’язнів, налагодить діалог з опозицією та проведе
чергові парламентські вибори відповідно до стандартів ЄС. Варто
звернути увагу на те, що відставка А. Лукашенко не зазначалася у
переліку. За висловом Д. Туска, ці кошти будуть спрямовані на
проведення реформ у Білорусі та надходитимуть з різних джерел –
Міжнародного валютного фонду, Європейського інвестиційного банку і
Європейського банку реконструкції та розвитку, що для Білорусі було б
корисно під час нинішнього фінансового становища30. Білоруський
експерт Д. Мелянцой звертає увагу на нечіткість плану Д. Туска. Зокрема,
немає чітких відповідей, що таке 9 мільярдів доларів? Яким буде
співвідношення грантів з кредитами та інвестиціями? Які терміни
пропозиції? Чи 7 мільярдів доларів, котрі Білорусь попросила у МВФ, є
частиною обіцяних 9 мільярдів31? Натомість білоруська опозиція критично
відреагувала на пропозиції Польщі і назвала їх ,,торгівлею з терористом”32.
Проте схоже, що білоруська сторона не поспішає виконувати
вимоги ЄС. За день до завершення саміту білоруська делегація залишила
його. Напередодні МЗС Білорусі поширило заяву, в якій йшлося про
дискримінацію щодо Мінська, проявлену організаторами саміту, зокрема
про те, що керівникові білоруської делегації не дозволили брати участь у
всіх заходах, передбачених програмою зустрічі33.
23 березня 2012 р. було проведено Європейський діалог для
модернізації з білоруським суспільством, на якому обговорювалося
широке коло питань: виборча та судова системи, економічна та
30

D. Melyantsou, Eastern Partnership Summit and Belarus: Nothing for Nothing , BISS
Blits, 2011, № 4, P. 4.
31
Там само.
32
Руденко Є., ор.cit.
33
Белорусские дипломаты покинули варшавский саммит [Електроннний ресурс] //
Ура информ. – Режим доступу : http://ura-inform.com/ru/ politics/2011/09/30/belsam
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секторальна політики,

ринкові реформи, зміцнення контактів між

людьми34. Однак білоруська сторона була представлена тільки опозицією
та лідерами громадянського суспільства, без участі офіційної влади, що, на
нашу думку, є суттєвим мінусом.
Отже, якщо підбити підсумки участі Білорусі у Східному
партнерстві, то варто сказати, що активності цієї країни в ініціативі
заважає політичний режим. Білоруська влада не готова і не збирається
дослухатися до порад ЄС щодо демократизації, лібералізації та
дотримання прав людини. Таке ставлення ставить під сумнів доцільність
участі Білорусі в цій ініціативі.
З 2011 р. Європейський Союз увів у дію принцип ,,більше за
більше, менше за менше”. Це означає, що значну підтримку, в тому числі і
фінансову, отримає та країна, яка буде ефективно та якісно здійснювати
реформи, котрі наближатимуть країну до європейських стандартів35.
Єврокомісар з питань розширення та ЄПС Ш. Фюле зазначив, що ЄС має
серйозний намір сконцентровуватися на підтримці тих країн, у яких
спостерігатиметься поглиблення процесу реформ. Євросоюз вкладатиме
гроші саме в такі країни і не керуватиметься географічними чинниками36.
Пріоритетними для себе ЄС визначив наступні сфери: вільні та чесні

34

European dialogue on modernization with Belarusian society [Електронний ресурс]
// Delegation of the European Union to Belarus. – Режим доступу :
http://eeas.europa.eu/delegations/belarus
/press_corner/all_news/news/2012/european_dialogue_modernisation _en.htm
35
Using More for More: Incentivising Peace in the EU’s Neighbourhood Policy
[Електронний ресурс] // European Peacebulding Liaison Office. – 8 p. – Режим
доступу : http://www.eplo.org/assets/files/2.%20 Activities/
Working%20Groups/EEAS/EPLO_Statement_Incentivising_Peace_in_the_ENP.pdf
36
ЄК переглянула стратегію ЄПС [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.rbc.ua/ukr/top/show/evrokomissiya-peresmotrela-strategiyu-evrop eyskoypolitiki-26052011092600
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вибори,

свобода

об’єднань,

зборів,

висловлювань,

свобода

ЗМІ,

верховенство права, незалежний суд, боротьба проти корупції37.
Проте існують два погляди на введення принципу ,,більше за
більше, менше за менше”. Позитивний полягає у тому, що країни, котрі
справді здійснюють реформи, отримуватимуть більше фінансування за
якісно проведені зміни у власній нормативно-правовій базі та наближення
її до стандартів ЄС. Для країн, які задекларували свої євроінтеграційні
прагнення, такий принцип може стати додатковим стимулом. Негативний
наслідок введення в дію ,,більше за більше, менше за менше” полягає у
другій половині принципу, а саме ,,менше за менше”. Країни, які не
проголошували євроінтеграційних прагнень (Азербайджан, Білорусь,
Вірменія), не є активними у проведенні інституційних реформ і часом
з’являється враження, що ЄС більше зацікавлений в інституційних
реформах у цих країнах, ніж їхні уряди. Така ситуація зумовлена
прагненням Євросоюзу наблизити законодавства країн-учасниць Східного
партнерства до законодавства ЄС, що, певною мірою, дозволяє створити
зону безпеки. Проте принцип ,,більше за більше, менше за менше” може
не наблизити ці країни до необхідних реформ, а навпаки – ще більше
відштовхнути їх. Незважаючи на визначені критерії оцінювання,
методології проведення цього оцінювання нема. Тому залишається
незрозумілим, що необхідно зробити країнам, щоб отримати ,,більше”, а
не ,,менше”38.
О. Арутюнян та А. Сергунін звертають увагу на те, що у більшості
держав-членів ЄС зростає скепсис щодо Східного партнерства. Винятками є
тільки Польща, яка ініціювала даний проект, Чехія, під час головування якої
було запущено ініціативу, та країни Балтії. Інші країни-члени ЄС відносяться
37

Using More for More: Incentivising Peace in the EU’s Neighbourhood Policy, ор.cit.
Y. Priherman, Overhauled European Neighbourhood Policy: What Should Belarus
expect?, BISS Blits, 2011, № 3, P. 2-3.
38
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до СП або диферентно (Великобританія), або зі співчуттям, проте без
реального бажання допомогти (ФРН). Холодного та навіть трохи ворожого
ставлення не приховують Франція, Іспанія та Італія, котрі розглядають СП
конкурентом Союзу для Середземномор’я. На підтвердження цієї думки
автори наводять той факт, що більшість лідерів держав-членів ЄС не приїхали
на варшавський Саміт Східного партнерства39. Така ситуація справді має
вплив на ефективність ініціативи ЄС та може бути однією з причин її
відсутності, зокрема у сфері демократії.
Отже, Східне партнерство – це інструмент поширення політики ЄС
на країни Східної Європи та Південного Кавказу. Одним із основних
принципів цієї ініціативи є поширення європейських цінностей, таких як
демократія, свобода слова, верховенство права та інші. Проте складно
говорити про успішність наближення до європейських стандартів країнучасниць Східного партнерства. Ініціатива не здатна відповідати
викликам, які постають на шляху розвитку демократії, безпеки та
економічному розвитку у даному регіоні. Процеси демократизації, які
поширилися після ,,кольорових революцій” у Грузії та Україні,
призупинились,

упродовж

останніх

кількох

років

навіть

можна

простежити зворотній напрямок. Винятками є тільки Молдова та Грузія.
Результати останньої є прямим наслідком фінансових вливань США у
сферу демократії, саме тому важко оцінити вплив ЄС в цілому та Східного
партнерства

зокрема

на

підвищення

рівня

демократії

у

Грузії.

Неспроможність ефективної діяльності нової ініціативи ЄС особливо
яскраво простежується у Білорусі, в якій стан демократії тільки
погіршується. На нашу думку, одна з причин такого стану – ЄС не вкладає
достатньо коштів у демократизацію шести країн Східного партнерства.
39

О.Арутюнян, ор.cit. С. 95.
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Проблемою є й те, що у випадку з Вірменією, Азербайджаном та
Білоруссю

діяльність

засобів

масової

інформації

та

неурядових

організацій обмежена, а отже, вони не можуть повною мірою виконувати
функції контролю. Громадянське суспільство, незалежні ЗМІ та місцеві
громади в країнах-учасницях Східного партнерства отримують незначну
частину від тих коштів, що ЄС виділяє урядам. Таким чином, низький
рівень демократії у державах-партнерах СП спричинений внутрішньою
ситуацією кожної з країн та недостатнім набором інструментів впливу ЄС.
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Nadija Burejko1

Struktura ilościowa i jakościowa współczesnej imigracji w USA
Streszczenie
W artykule autorka analizuje strukturę współczesnej imigracji w Stanach
Zjednoczonych Ameryki, która istotnie zmieniła się w wyniku liberalizacji polityki
imigracyjnej USA w drugiej połowie XX wieku. „Ustawa o imigracji” z 1965 roku
doprowadziła do istotnej zmiany parametrów ilościowych i jakościowych imigracji.
Istotne zmiany, w szczególności, odbyły się w strukturze etnicznej.
Kluczowe słowa: imigracja, USA, struktura etniczna, liberalizacja polityki etnicznej,
ustawodawstwo imigracyjne, struktura ilościowa i jakościowa.
Quantity and Quality Composition of Current Immigration to the USA
Abstract
The authoress analyzes the composition of current immigration to the United States of
America that was significantly changed as a result of the US immigration policy
liberalization at the second half of the 20th c. ,,1965 Immigration and Nationality Act”
caused significant changes in the quantity and quality composition of the immigration,
in particular in immigrants’ ethnic origin.
Key Words: immigration, the USA, ethnic composition, immigration policy
liberalization, immigration legislative, quantity and quality composition.

У 60-х рр. ХХ століття у Сполучених Штатах Америки відбувся
перегляд

імміграційного

законодавства.

Прийняття

,,Закону

про

імміграцію” від 1965 року поклало початок лібералізації імміграційної
політики США. Це, в свою чергу, призвело до суттєвих змін у структурі
імміграції, що зводилося не лише до інтенсивного збільшення обсягів
імміграційних потоків, але й до істотних зрушень у якісному складі
іммігрантів. Якщо раніше імміграційну політику США визначала квотна
система за національним принципом, встановлена у 1921 році і дещо
змінена та доповнена у 1952 році, то з другої половини ХХ століття в
результаті дії Закону від 1965 року іммігранти почали прибувати до США
1

dr, Katedra Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Narodowy im. Jurija
Fedkowicza w Czerniowcach
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з тих країн, в’їзд з яких раніше був істотно обмежений. Метою
пропонованої статті є дослідити якісні та кількісні показники імміграції до
Сполучених Штатів Америки, починаючи від 60-х рр. ХХ століття до
початку другої декади ХХІ століття.
Серед

американських

дослідників,

праці

яких

присвячені

вивченню та аналізу структури імміграції, варто назвати таких, як С.
Абрахам2, В. Брігс3, А. Портес4, Ч. Шанкс5. У цьому ж контексті одним із
найбільш

основоположних

наукових

доробків

є

,,Енциклопедія

американської імміграції”6. Водночас в українському мігрантознавстві та
американознавстві ця проблема вивчена недостатньо, що актуалізує тему
обраного дослідження.
У першу чергу, необхідно зауважити, що з другої половини ХХ
століття кількість іммігрантів, які прибувають до Сполучених Штатів
Америки, невпинно зростає (див. табл. 1). Це зумовлює зростання
населення країни загалом. Таким чином, наприкінці ХХ – на початку ХХІ
століття імміграція забезпечила 41% приросту населення США7. За
2

S. Abraham, L. Hamilton, Immigration and America’s Future: А New Chapter: Report
of the Independent Task Force on Immigration and America’s Future, Migration Policy
Institute, Manhattan Institute for Policy Research 2006.
3
V. Briggs, Immigration Policy and the American Labour Force, Baltimore : L.: Johns
Hopkins Univ. Press 1984, XV.
4
A. Portes, R. Rumbaut, Immigrant America. A Portrait (Third edition. Revised,
Expanded and Updated), Berkeley, Los Angeles, London : University of California
Press 2006; A. Portes, Immigration Theory for a New Century : Some Problems and
Opportunities, [in:] International Migration Review. Special Issue : Immigrant
Adaptation and Native-Born Responses in the Making of Americans [Ed. by J. DeWind,
C. Hirschman, P. Kasinitz], Center for Migration Studies, Vol. 31, nr № 4, 1997; A.
Portes, Migration and Social Change : Some Conceptual Reflections, Princeton
University 2008.
5
C. Shanks, Immigration and the Politics of American Sovereignty, 1890-1900,
University of Michigan Press 2001.
6
Encyclopedia of American Immigration / Ed. by James Ciment, N.Y. : Armonk 2001,
Vol. I.-IV.
7
B. Супян, Иммиграция и экономика, [в:] США – Канада: экономика, политика,
культура, 2006, nr 5, c. 3.
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даними 2007 р., на 8 громадян Сполучених Штатів Америки припадав
один іммігрант (у 1990 р. один іммігрант припадав на 13 громадян США, у
1980 р. – на 16, у 1970 р. – на 21)8. Відповідно, зростає частка населення,
що народилося поза межами США.
Імміграція досліджуваного нами періоду з 1968 року (Закон від
1965 року вступив у дію 1 липня 1968 року) отримала назву ,,нова нова
імміграція” – цей термін вперше було вжито у ,,Гарвардській енциклопедії
американських етнічних груп”, виданій у 1980 році9. Дослідник Бріггс
називає період сучасної імміграції ,,новою ерою масової імміграції”,
припускаючи, що вона не тільки продовжуватиметься, а й швидше за все
буде характеризуватися дедалі більшою інтенсивністю імміграційних
рухів10.
Таблиця 1 Кількість іммігрантів, враховуючи регіон їх останнього проживання,
1960 – 2008 рр.

Разом

Європа

1961-

1971-

1981-

1991-

2001-

1970

1980

1990

2000

2008

3 млн.

4 млн.

7 млн.

9 млн.

8 млн.

321 тис.

493 тис.

328 тис.

95 тис.

328 тис.

1 млн.

800 тис.

762 тис.

1 млн.

1 млн.

360 тис.

70 тис.

2 млн.

2 млн.

123 тис.
Азія

8

478 тис.

1 млн.

2 млн.

Profile of the Foreign-Born Population in the United States: 2007, Washington, D.C. :
US Government Printing Office 2007, p. 1.
9
Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups [Ed. By S. Thernstrom, A. Orlov,
O. Handlin], Belknap Press 1980, p. 254.
10
V. Briggs, op. cit.
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588 тис.

738 тис.

295 тис.

949 тис.

1 млн.

1 млн.

3 млн.

4 млн.

3 млн.

303 тис.,

812 тис.,

458 тис.,

295 тис.,

470 тис.,

413 тис.

170 тис.

157 тис.

192 тис.

139 тис.

Африка

29 тис.

80 тис.

177 тис.

355 тис.

632 тис.

Океанія

25 тис.

41 тис.

45 тис.

56 тис.

47 тис.

29

12

1 тис

42 тис.

20 тис.

Америка (не
включаючи
Канаду),
в т.ч. Канада

Інші*

Примітка. * – регіон, з якого прибули іммігранти, невідомий
Джерело: Statistical Yearbook of the Immigration and Naturalization Service, 2000,
Washington, D.C. : U.S. Government Printing Office 2002., p. 20-21; 2009 Yearbook of
Immigration Statistics, Washington, D.C. : US Government Printing Office 2010, p. 12.

Наприкінці

ХХ

століття

різко

скоротилася

імміграція

до

Сполучених Штатів Америки з країн Європи, які традиційно були
найбільшими джерелами іммігрантів до

США – Великобританії,

Німеччини, Італії. У 90-х рр. у структурі імміграції помітно простежується
нова тенденція – серед іммігрантів почали переважати вихідці з
Латинської Америки (всього 47,9%, з них 23,7% складали мексиканці) та
Азії (35,2%). Іммігранти з Європи та Канади складали лише 13,8% від
загального обсягу іммігрантів11. За даними на 2003 р. мексиканці складали
у США 29,5% від загальної кількості іммігрантів12. Варто пам’ятати, що
таке

процентне

співвідношення

запропоноване

без

урахування

нелегальних іммігрантів, точну кількість яких вирахувати неможливо з

11

M. Lind, The Next American Nation. The New Nationalism and the Fourth American
Revolution, N.Y., L., Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore, 1995, p. 123-133.
12
И. Цапенко, Роль иммиграции в экономике развитых стран, [в] Мировая
экономика и международные отношения 2004, nr 5, c. 28.
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огляду на те, що вони не приймають участь у переписах населення та
реєстраціях.
Простежуючи кількісні зміни у складі імміграції, звернемося до
наступних показників, наведених у таблиці 1. У 1961-1970 рр. кількість
іммігрантів з Європи у процентному співвідношенні становила 33,8%, з
Азії – 12,9%, з Латинської Америки – 38,6%13. Кількість іммігрантів з
країн Африки була незначною і становила 0,9 %. Вже в наступному
десятиріччі 1971-1980 рр. ситуація зазнала значних змін – кількість
іммігрантів європейського походження зменшилася до 17,8 %, кількість
іммігрантів з Азії збільшилася майже втричі і сягнула 35,3%. Дещо
збільшилася, хоч і не суттєво, кількість іммігрантів з Латинської Америки
– до 40,3%. Кількість іммігрантів з Африки зросла вдвічі, хоча і не надто
вплинула на загальні показники імміграції, оскільки становила всього
1,8%. Тенденція ж до збільшення частки іммігрантів країн Азії та
Латинської Америки і зменшення частки іммігрантів європейського
походження зберігалася і надалі, що продемонстровано у наведеній вище
таблиці. Така структура стала результатом дії ,,Закону про імміграцію” від
1965 року, що скасовував квотні обмеження за національним принципом.
Зростання частки іммігрантів з Європи у 90-ті рр., порівняно з 80ми рр., відбулося, в першу чергу, за рахунок вихідців зі Східної Європи (з
країн пострадянського простору, які отримали можливість емігрувати з
терен колишнього Радянського Союзу внаслідок зміни режиму, та
Югославії). Крім того, ще одним поясненням є те, що вихідці з
Латинського Америки вичерпали квоти, виділені на даний регіон, а тому
іммігрували, здебільшого, європейці, квоти яких залишалися часто не
13

Тут і далі підрахунки процентного співвідношення автора на основі: 2010
Yearbook of Immigration Statistics, Washington, D.C. : US Government Printing Office
2011, p. 10; Statistical Yearbook of the Immigration and Naturalization Service, 2000,
Washington, D.C. : U.S. Government Printing Office 2002, p. 20-21, 36-39.
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повністю використаними (згідно з імміграційним законодавством у США
існувало законодавче обмеження, за яким кількість іммігрантів з країни не
могла перевищувати 20 тис. осіб)14.
Аналізуючи детальніше імміграцію досліджуваного періоду з
Європи, варто зазначити, що крім уже названих європейських традиційних
країн-джерел

іммігрантів

до

Сполучених

Штатів

Америки

(Великобританія, Італія, Німеччина), у 70-і рр. до США в’їхала досить
значна кількість іммігрантів з Португалії та Греції. Ці країни зайняли 3 і 4
місця відповідно серед європейських країн, витіснивши на п’яте місце
Німеччину. У 80-ті рр. спостерігався наплив іммігрантів з Польщі.
Імміграційний потік на зламі століть регулював ,,Закон про
імміграцію”

від 1990 року15. У 90-ті ж роки ХХ століття найбільша

кількість іммігрантів прибула з країн колишнього Радянського Союзу (463
тис.), більше половини з них припадало на Росію та Україну. Після країн
пострадянського простору серед європейських країн найбільша кількість
іммігрантів прибула до США з Польщі (165 тис.). Імміграція з таких
європейських країн, як Великобританія, Німеччина, Італія, Ірландія,
Франція залишилася майже на незмінному рівні. Дещо скоротилася
імміграція з Греції та Португалії. Наплив іммігрантів з Радянського
Союзу, а також з Югославії (67 тис.) пов’язаний, у першу чергу, з
геополітичними змінами, які відбулися на європейському континенті. У
2000-х рр. європейськими країнами-лідерами за кількістю іммігрантів до
США були Великобританія, Росія, Німеччина, Польща.

14

Three Decades of Mass Immigration. The Legacy of the 1965 Immigration Act
[Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.cis.org/articles/1995/back395.html
15
Immigration Act of 1990 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.uscis.gov/ilink/docView/PUBLAW/HTML/PUBLAW/0-0-0-2593.html
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Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття з країн Європи
переважала імміграція на основі працевлаштування, що становила 65%.
Імміграція на основі родинних зв’язків становила 35%.
З Мексики у 90-ті рр. ХХ століття в’їхала рекордна кількість
іммігрантів (2 млн. 249 тис., що становило 25% від загальної кількості усіх
іммігрантів), що перевищувала кількість іммігрантів з усіх країн Європи.
Характерно, що у 80-ті рр. даний показник також перевищував дані по
кількості іммігрантів європейського походження. Однак, саме в 90-ті рр.
рівень імміграції з Мексики зріс за деякими підрахунками майже на 35,8%,
порівнюючи з попереднім десятиліттям. Високий рівень імміграції з
Мексики пояснюється прагненням частини мексиканців переїхати на
постійне

місце

високооплачувану

проживання
роботу.

до

Таке

США

з

інтенсивне

метою

знайти

збільшення

більш

кількості

іммігрантів з Мексики, особливо на початку 90-х рр., пояснюємо
реалізацією положень ,,Закону про імміграційну реформу та контроль”16
від 1986 р., що надавав можливість легалізації тих нелегальних
іммігрантів, які перебували на території Сполучених Штатів Америки з
1982 року. Під легалізацію потрапили, в основному, нелегальні іммігранти
з Латинського Америки, в першу чергу з Мексики (мексиканці становили
2/3 від усіх нелегальних іммігрантів, які були піддані амністії). Це має
значний вплив на демографічну структуру США. Адже загалом кількість
жителів у США з іспано-мексиканським походженням упродовж 90-х
років збільшилося на 50% і до 2000 року сягнула 21 млн осіб. Щорічно їх

16

The Immigration Reform and Control Act of 1986 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу :
http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/ilink/?vgnextchannel=fa7e539dc4bed010VgnVC
M1000000ecd190aRCRD&SC=/ilink/docView/PUBLAW/HTML/PUBLAW/0-0-015.html
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кількість збільшується на 1 млн, що зумовлено високим рівнем
народжуваності серед вихідців з країн Латинської Америки17.
Однак, у 2000-х рр. спостерігається суттєве зменшення імміграції з
Мексики, що стало результатом законодавчих реформ кінця ХХ – початку
ХХІ століття. Так, у перше десятиріччя ХХІ століття імміграція з Мексики
складала лише 16,5%. На початку ХХІ століття з Мексики переважна
більшість іммігрантів в’їхала до Сполучених Штатів Америки на основі
родинних зв’язків, що становило 88% від загальної кількості іммігрантів.
Імміграція на основі працевлаштування становила 12%.
Другою після Мексики за кількістю іммігрантів з даного регіону є
Домініканська республіка. На чотири країни – Домініканська республіка,
Куба, Гаїті та Ямайка – припадає 88% іммігрантів з країн Карибського
басейну. Якщо основною причиною імміграції з Куби був авторитарний
режим Кастро, то для інших трьох країн основною причиною імміграції
стали проблеми економічного характеру та бажання населення підвищити
свій рівень життя та матеріального добробуту. До того ж, взнаки дається
територіальна близькість Сполучених Штатів Америки.
В усіх країнах Карибського басейну переважала сімейна імміграція,
яка становила 92,4% від загальної. Імміграція на основі працевлаштування
сягала 7,5%.
Найбільша кількість іммігрантів з Центральної Америки прибувають
до США з Сальвадору, що складає 41% від усієї імміграції регіону
Центральної Америки. Ще приблизно 50% припадає на три країни –
Гватемалу, Нікарагуа, Гондурас. Така першість Сальвадору за кількістю
іммігрантів пояснюється, в першу чергу, особливістю внутрішньої
ситуації в країні. Громадянська війна, яка тривала в Сальвадорі десять
17

P. Buchanan, The Death of the West: How Dying Populations and Immigrant
Invasions Imperil Our Country and Civilization, NY : Thomas Dunne Books 2001, p.
140.
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років, нанесла країні суттєвих втрат, як людських, так і економічних. Саме
громадянам Сальвадору був уперше наданий статус тимчасового захисту
згідно ,,Закону про імміграцію” від 1990 року. Крім того, ще одним
фактором, який зумовлював високу еміграцію з Сальвадору, є висока
густота населення. За цим показником Сальвадор є лідером регіону.
Висока густота населення характерна і для інших країн цього регіону.
У структурі імміграції з Центральної Америки переважала сімейна
імміграція (74%). Імміграція на основі працевлаштування становила 26%.
З Південної Америки найбільше іммігрантів прибуло з Колумбії
(24% від загальної кількості іммігрантів з регіону Південної Америки).
Досить високий рівень імміграції спостерігався з Еквадору, Перу, Бразилії.
Цікаво, що значна частина вихідців з Колумбії та Бразилії отримали статус
постійного

жителя

Сполучених

Штатів

Америки

на

основі

працевлаштування, що в цілому не характерно для цього регіону, з якого
переважає, як правило, сімейна імміграція. Імміграція на основі родинних
зв’язків становила 66%, при цьому розрив між показниками різних
преференційних груп був не надто сильним. Імміграція на основі
працевлаштування становила 34%.
Аналізуючи імміграцію з Азії, констатуємо, що перше місце серед
регіону за кількістю іммігрантів, які прибули до США, займає Китай,
включаючи Гонконг і Тайвань (19% загальної імміграції регіону). Проте
варто відзначити, що Гонконг і Тайвань мають свої імміграційні квоти.
Перехід Гонконгу у 1997 р. під юрисдикцію Китаю вплинув на збільшення
еміграції з Гонконгу до США. Крім того, багато китайський спеціалістів
іммігрують на основі працевлаштування в наукоємних галузях. У
структурі імміграції з Китаю на основі працевлаштування переважають
перша і друга преференційні категорії:
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1) пріоритетні робітники. До них згідно Закону відносяться
іноземці з надзвичайними здібностями, які зайняті у галузі науки,
мистецтва, освіти, бізнесу та легкої атлетики, чиї досягнення мають
державне чи міжнародне визнання, якщо вони в’їжджають до США з
метою продовження своєї професійної діяльності у зазначених вище
сферах;
2)

претенденти

з

високим

рівнем

освіти

(з

освітньо-

кваліфікаційним рівнем, що відповідає ступеню магістра) та іноземці з
винятковими здібностями у сфері науки, мистецтва, бізнесу, які можуть
зробити внесок у процвітання національної економіки, культури, освіти та
загального добробуту Сполучених Штатів Америки)18.
На це мав неабиякий вплив ,,Закон про захист китайських
студентів” від 9 жовтня 1992 року, за яким статус постійного жителя як
іммігранта

на

підставі

працевлаштування

надавався

громадянам

Китайської Народної Республіки, які перебували у США в період з 4
червня 1989 року по 11 квітня 1990 року. Переважно це стосувалося тих,
хто у Сполучених Штатах здобував освіту. Імміграція на основі
працевлаштування та сімейних зв’язків за обсягом є майже однаковою.
У 90-х рр. наступною країною за кількістю іммігрантів, які
прибували до Сполучених Штатів Америки з Азії, були Філіппіни (18%).
У 2000-х рр. кількість іммігрантів із Філіппін дещо знизилась і становила
16%. Сімейна імміграція (58%) з Філіппін переважає імміграцію на основі
працевлаштування (остання становить 42%).
17% іммігрантів із Азії припадає на Індію (у 90-ті рр. цей показник
складав 13%). Індія характеризується приблизно однаковим рівнем
18

Immigration Act of 1990 [Електронний ресурс]. – Title. І, subtitle B. – Part 2, sec.
121. – Режим доступу :
http://www.uscis.gov/ilink/docView/PUBLAW/HTML/PUBLAW/0-0-0-2593.html
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імміграції на основі сімейних зв’язків (48%) та працевлаштування (52%), з
незначною перевагою останньої. Наступною за обсягом імміграції з країн
Азії є імміграція з В’єтнаму (10% у 90-х рр. ХХ ст., 8% у 2000-х рр.) і
носить вона сімейний характер. Імміграція на основі родинних зв’язків
становить майже 99%. Щодо імміграції з Кореї (6%), то характерною
рисою імміграції є те, що у її структурі переважає імміграція на основі
працевлаштування, що становить 61%. Сімейна імміграція становить 39%.
Цікавою є імміграція з Японії. Хоча в загальному обсязі імміграції з країн
Азії її показник не досягає і трьох відсотків, проте характерно, що 92%
іммігрантів з Японії – це трудові іммігранти з суттєвою перевагою першої
преференційної групи.
Аналізуючи імміграцію з Африки, варто пам’ятати про те, що
оскільки

африканські

країни

тривалий

час

були

колоніальними

володіннями європейських держав, то імміграційна квота на них
виділялася незначна, а імміграція не була суттєвою. Проте, починаючи з
другої половини ХХ століття, а в першу чергу, в результаті дії ,,Закону про
імміграцію” від 1965 року, вона починає дещо зростати. Хоча порівняно з
іншими континентами, імміграція з Африки, як і раніше, не є значною у
загальній структурі імміграції у США. Причиною цього є віддаленість
континенту від США, а також часто фінансова неспроможність дістатися
до американського континенту (якщо мова іде про найбільш економічно
відсталі країни).
Найбільше іммігрантів з Африки прибувають до Сполучених Штатів
Америки з наступних країн: Нігерія, Ефіопія, Єгипет, Гана, ЮАР, Сомалі,
Марокко, Ліберія, Кенія, Судан, Сьєра-Леоне. Умовно ці країни можна
поділити на дві групи: країни з більш високим рівнем розвитку,
іммігранти з яких – люди з вищою освітою, переважно технічні
спеціалісти, а також країни з низьким рівнем розвитку, в яких ведуться

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

162

збройні конфлікти, громадянські війни, часто на етнічному ґрунті,
іммігранти з них дуже часто спочатку виступають у ролі біженців.
Цікавим є рівномірний розподіл іммігрантів з африканського континенту –
50% іммігрантів прибуває до Сполучених Штатів Америки на основі
родинних зв’язків і 50% – на основі працевлаштування. Єдиними
країнами, які є джерелами трудових іммігрантів на основі п’ятої
преференційної групи (інвестори), є ПАР та Єгипет.
Традиційно незначним рівнем імміграції відзначається регіон
Океанії. Це, по-перше, зумовлено невисокою чисельністю населення в
регіоні. А по-друге, потоки іммігрантів з Океанії, як правило, спрямовані у
найбільш розвинені держави свого регіону – Австралію та Нову Зеландію.
Імміграція з Австралії до США становить майже половину усіх
іммігрантів, які прямують до Сполучених Штатів з Океанії. Імміграція на
основі родинних зв’язків та на основі працевлаштування майже однакові.
Таким чином, можна помітити, що за тридцять років частка
іммігрантів європейського походження суттєво зменшилася (якщо в 60-х
рр. кількість іммігрантів з Європи становила 1/3 від загальної кількості
іммігрантів, то у 90-х рр. їхня кількість становила лише близько 1/7), тоді
як кількість іммігрантів-вихідців з Азії навпаки збільшилася (з 1/7 у 60-х
рр. до 1/3 у 90-х рр.). Так само зростає і кількість іммігрантів з Латинської
Америки. Не перебільшуючи, можна сказати, що значною мірою, це стало
результатом введення в дію Закону від 1965 року, який суттєво
лібералізував імміграційну політику США, усунувши обмеження для
імміграції на національному тлі. Окреслені тенденції у структурі
імміграції до США залишаються актуальними і у 2000-х роках, за єдиним
виключенням: саме у 2000-х рр. спостерігається зменшення іммігрантів з
Мексики,

що

було

спричинено

реформуванням

законодавства США на початку ХХІ століття.

імміграційного
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Знаменно,

що

вже

в

середини

80-х

рр.

ХХ

століття

Великобританія, наприклад, з якої традиційно Сполучені Штати Америки
приймали найбільшу кількість іммігрантів, займала 12 місце після
Мексики, Філіппін, Кореї, Куби, Індії, Китаю, Домініканської Республіки,
В’єтнаму, Ямайки, Гаїті та Ірану19. Таким чином, очевидно, що серед
перших десяти країн-донорів не було жодної європейської країни, які
входили до традиційних джерел іммігрантів до США. Тоді як перші місця
за кількістю іммігрантів зайняли країни, імміграція з яких упродовж
десятиліть була обмежена згідно з квотним принципом імміграційної
політики Сполучених Штатів. Характерно, що серед перших десяти країнпостачальників іммігрантів також не було жодної країни, яка б мала
тривалу демократичну традицію20.
У 2000 р. ситуація з країнами походження іммігрантів не надто
змінилася. Країнами-найбільшими джерелами іммігрантів були Мексика,
Китай, Філіппіни, Індія, Куба, В’єтнам, Сальвадор, Корея, Домініканська
республіка. Десяте місце за кількістю іммігрантів, прибулих до США,
зайняла Канада21. Проте важливо, що через Канаду іноді в’їжджають
представники інших регіонів з метою полегшити в’їзд до Сполучених
Штатів Америки. Таким чином, у першу десятку країн – джерел
іммігрантів знову не увійшла жодна європейська країна. Така ситуація
зберігалася і надалі, за єдиним виключенням: до першої десятки країнджерел імміграції додалися країни пострадянського простору, що за
офіційними даними зайняли 8 місце (у статистичних даних вони позначені
як країни колишнього СРСР). Це пояснюємо реалізацією так званої
19

M. Lind, op. cit., p. 133.
C. Joppke, Immigration and the Nation-State. The United States, Germany and Great
Britain, Oxford, NY : Oxford Univ. Press 1999, p. 99.
21
Profile of the Foreign-Born Population in the United States: 2000 (Current
Population Report. Special Studies), Washington, D.C. : US Government Printing
Office 2001, p. 12.
20
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,,поправки Лаутенберга”22, що суттєво спростила вимоги до певних
категорій громадян які проживали на території СРСР. Так само на
збільшення кількості іммігрантів з країн пострадянського простору мав
деякий вплив ,,Закон про імміграцію радянських вчених”23 від 10 жовтня
1992 року, який надавав статус постійного жителя, як іммігранта на
підставі працевлаштування, вченим у наукоємних галузях (у сфері
біології, хімії, високих технологій) з незалежних держав, які утворилися
на теренах колишнього СРСР.
У 2007 р. у Сполучених Штатах Америки проживало найбільше
осіб іноземного походження з таких країн: Мексика, Китай, Індія,
Філіппіни, В’єтнам, Сальвадор, Куба, Корея, Домініканська Республіка,
Канада, Гватемала, Колумбія24. За даними 2007 р. у США проживало 20
млн. 372 тис. осіб з Латинської Америки, що становило 54,6%, з них
31,3% – мексиканці; з країн Європи – 4 млн. 646 тис, що відповідно
становило відповідно 12,5%25.
Приймаючи ,,Закон про імміграцію” від 1965 року, який змістив
акценти на пріоритетність возз’єднання з сім’єю, таких разючих наслідків
зміни кількісного складу іммігрантів і їх етнічного складу передбачено не
було. Так, припускали, що положення закону мали принести переваги,
перш за все, європейцям, а іммігранти з інших регіонів не прибудуть у
такій кількості, щоб кардинально зміни етнічну палітру імміграційних
потоків у США. Спростувати такі припущення важко, особливо зважаючи
22

Н.Тиндик, Досвід адміністративно-правового забезпечення імміграційного
процесу в США [y]: Південноукраїнський правничий часопис 2008, nr 1, c. 126129.
23
Legislation from 1981-1996 [Електронний ресурс] [in]: Immigration Legal History.
US Citizenship and Immigration Service, p. 4. – Режим доступу : http://www.nps.gov/
elis/forteachers/upload/Legislation-1981-1996.pdf
24
Profile of the Foreign-Born Population in the United States: 2007, Washington, D.C.
: US Government Printing Office 2007, p. 11.
25
Ibid, p. 10.
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на заяви американських державних посадовців. Так, міністр юстиції
Сполучених Штатів Америки Р. Кеннеді заявляв, що після напливу
іммігрантів з азійсько-тихоокеанського регіону, який становитиме
приблизно 5 тисяч осіб у перший рік після введення Закону в дію, дані
показники підуть на спад і не будуть чинити разючого впливу на склад
іммігрантів26. Сенатор Е. Кеннеді у свою чергу запевняв, що Закон не
призведе до того, що американські міста щорічно наповнюватимуть
іммігранти, а етнічна картина американського суспільства не зазнає змін27.
Проте, як зазначають вже наведені нами дані стосовно країн
походження іммігрантів у зазначений період, у дійсності досліджуваний
закон мав зовсім інший вплив. Варто взяти до уваги і те, що значна
кількість іммігрантів, які прибували з країн, нетрадиційних для структури
імміграції

у

США,

були

не

висококваліфікованими,

а

низькокваліфікованими робітниками, не всі володіли англійською мовою,
що призводило до труднощів їх адаптації в новому для них суспільстві і
сприйняття їх як тягаря американськими громадянами.
Однак, якщо з одного боку, імміграція посилює соціальну напругу,
а в першу чергу, навантаження на місцевий бюджет, то з іншого боку, вона
створює основу для оновлення міської інфраструктури в районах
поселення іммігрантів та для розвитку етнічного бізнесу – бізнес, який
об’єднує підприємців та робітників одного етносу28. Так, завдячуючи
іммігрантам, у США з’явилися такі відомі бізнес-центри як ,,Корітаун”,
,,Маленький Сайгон” в Лос-Анджелесі, ,,Чайнатаун” в Окленді, ,,Маленька
Гавана” в Майамі. За підрахунками, в середині 90-х рр. іммігранти
сплачували загальний податок у розмірі близько 90 млрд. дол. на рік. У
26

Three Decades of Mass Immigration. The Legacy of the 1965 Immigration Act.
Ibid.
28
И. Цапенко, Роль иммиграции в экономике развитых стран [в]: Мировая
экономика и международные отношения, 2004, nr 5, – С. 29, 33.
27
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той час як уряд Сполучених Штатів Америки виділив на соціальне
утримання іммігрантів близько 5 млрд. дол29. До того ж, з 90-х років у
США виділяють окрему категорію іммігрантів – інвестори. Таким чином, з
фінансової точки зору імміграція не становить для американського уряду
суттєвої проблеми.
Отже, починаючи з другої половини ХХ століття кількість
іммігрантів, які прибували до Сполучених Штатів Америки, стрімко
зростала. Характерною особливістю структури імміграції, починаючи з
другої половини ХХ століття, стає кардинальна зміна її етнорасового
складу, що стало результатом реалізації положень ,,Закону про
імміграцію” від 1965 року. Якщо упродовж перших п’яти років з моменту
введення в дію ,,Закону про імміграцію” 1965 року його наслідки щодо
етнорасового складу імміграції ще не були надто відчутними, а показники
представництва європеоїдної раси були традиційно дуже високими
(87,3%), то вже на початку 1990-х років ми спостерігаємо зовсім іншу
ситуацію – представники європеоїдної раси становили лише 23,8%. На
початку ХХІ століття, порівнюючи з 1960-ми роками, кількість
іммігрантів з країн Європи зменшилась втричі, а кількість іммігрантів з
Азії, навпаки, втричі зросла. Імміграція з Латинської Америки більше ніж
втричі перевищувала імміграцію з країн Європи. Варто зауважити, що
кількість іммігрантів з Європи традиційно зменшується. Виняток
становили 1990-ті роки, що пов’язано з геополітичними змінами на
пострадянському просторі та території колишньої Югославії. Позначалися
на імміграційному процесі і реформи імміграційної політики, які
відбулися пізніше у 90-х рр. та на початку ХХІ століття. Так, у результаті
дії ,,Закону про імміграцію” 1990 року серед іммігрантів зросла кількість

29

В. Супян, Российская эмиграция в США. Социально-статистические портрет,
[в]: США-Канада: экономика, политика, идеология, 1998, nr 3, c. 117.

167

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

висококваліфікованих працівників. Цікавим є те, що іммігранти з країн
Європи прибувають до США, в основному, на підставі працевлаштування.
Тоді як імміграція з Латинської Америки та Азії (за винятком кількох
країн) носить переважно сімейний характер.
Таким чином, зростання імміграції з країн Латинського Америки та
Азії і відповідне зменшення імміграції з європейських країн викликало
ситуацію, коли серед перших десяти країн-джерел іммігрантів до США не
було жодної європейської країни. Це, значною мірою, призвело до зміни
етнічного складу іммігрантів (адже у вихідців з неєвропейських держав,
імміграція з яких почала суттєво переважати, спостерігається суттєво
вищий рівень народжуваності) і до зміни демографічної ситуації в країні.
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Globálny pohľad na informačnú bezpečnosť v Slovenskej Republike
Globalne spojrzenie na bezpieczeństwo informacji na Słowacji
Streszczenie:
Obecnie, w rozwijającym się świecie, prawdopodobnie jest już współczesny człowiek,
rozwijające się organizacje lub proces funkcjonowania, które zmniejszą znaczenie
informacji w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie, stale przekształcającym się
ze społeczeństwa industrialnego w społeczeństwo informacyjne. W tego typu
społeczeństwie, świadomość i zrozumienie konceptu informacji jest nieodzowne aby
poprawnie zdefiniować wymagania związanie z bezpieczeństwem informacji. Kiedy
pojawia się informacja, ważnym jest aby wiedzieć jak z nią postępować i kiedy staje się
nieważna. Zrozumienie konceptu informacji jest również kluczowe do zdobycia
umiejętności oceny ważności informacji w celu określenia jej właściwej wartości oraz
właściwych poziomów i form ochrony.
Słowa kluczowe: informacja, bezpieczeństwo informacji, technologia informacyjna,
systemy informacyjne
A global view of information security in Slovakia
Abstract
In the developed world at present, perhaps there is already a modern man, growing
organization, or functioning process, which would reduce the importance of information
in dynamically changing society and its gradual transformation from an industrial
society to an information society. In such a society is awareness and understanding of
the concept of information necessary to adequately define the requirements for
information security and in particular of a number of key aspects. When information
arises, how to handle information and when the information becomes void.
Understanding the concept of information is also a prerequisite for obtaining the ability
to assess the importance of information to quantify its fair value and define the desired
level and form of its protection.
Keywords: Information, information security, information technology, information
systems.
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ÚVOD
Tak ako sa moderná spoločnosť stala vo všetkých oblastiach nášho
života závislou na komunikačných a informačných technológiách, tak isto sa
pre modernú spoločnosť stalo nevyhnutnosťou pochopiť, čo je predmetom
informačnej bezpečnosti a ako sa nás informačná bezpečnosť dotýka. V článku
rozoberieme východiská a priestor pôsobnosti informačnej bezpečnosti,
pokúsime sa definovať komplexnosť a zložitosť problematiky. Poukážeme na
jednotlivé

aspekty

informačnej

bezpečnosti

a to

najmä

rozsiahlosť

a komplexnosť legislatívneho rámca pre informačnú bezpečnosť, odporúčané
odborné normatívne akty a možnú postavenie Ozbrojených síl Slovenskej
republiky (OS SR) pri zabezpečovaní strategických cieľov Slovenskej republiky
(SR), ako aj schopnosti reagovať na možné tendencie vývoja.
Bežným problémom organizácií je nízka pozornosť venovaná
informačnej bezpečnosti, nízke materiálne a finančné krytie ako aj nedostatočný
počet kvalifikovaných pracovníkov, ktorí by riešili informačnú bezpečnosť. Je
zaujímavé, že organizácie sú povinné3 riešiť bezpečnostného zamestnanca
a bezpečnosť ochrany zdravia pri práci pomerne nezávislým postavením
funkcie v organizačnej štruktúre ale informačná bezpečnosť takto ponímaná nie
je, aj keď by si to určite zaslúžila. Niektorí vedúci pracovníci si dobre
uvedomujú nutnosť chrániť informačné systémy, technológie, či aktíva
organizácií a uvedomujú si aj potrebu zaoberať sa riešením tejto problematiky.
Prax ukazuje, že žiaden systém sa nezaobíde bez technických či procesných
kontrolných mechanizmov. Nezávislé objektívne posudzovanie kvality a
vyhodnocovania

účinnosti

riadenia

informačnej

bezpečnosti

v súlade

s medzinárodnými štandardmi by malo byť v súčasnosti už nevyhnutnou a
neoddeliteľnou súčasťou každej organizácie.
3

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (v znení č. 309/2007 Z. z., 140/2008 Z. z., 132/2010 Z. z., 136/2010 Z. z.,
470/2011 Z. z.)
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1. VYMEDZENIE POJMU INFORMÁCIA A INFORMAČNÁ
BEZPEČNOSŤ
Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OECD 4
(Organisation for Economic Cooperation and Development) je v príručke
„Guidelines for the Security of lnformation Systems and Networks - Towards a
Culture of Security “ uvedené že:
a) Informácia je správa, oznam, hodnota, fakty, skutočnosti o určitej udalosti,
jave alebo činnosti, ktoré sa ďalej spracovávajú. Informáciou je označovaný
aj druh poznania alebo správy, ktorú možno použiť v prospech prijatia
rozhodnutia alebo zlepšenia určitej činnosti. Informácie môžu existovať v
mnohých formách. Môžu byť vytlačené alebo napísané na papieri, uložené
elektronicky (vo forme dát), prenášané poštou alebo pri použití
elektronických prostriedkov, premietnuté, či vyslovené v konverzáciách.
b) Dáta alebo údaj sú informácie, ktorú sme už zaznamenali nejakým naším
zmyslom. Údajmi sú informácie, nachádzajúce sa na digitálnych
záznamových prostriedkoch alebo nosičoch, uložené v postupnosti znakov.
Ak v dobe vzniku nevieme informáciu adekvátne ohodnotiť, je veľmi
ťažké určiť aj jej požadovaný stupeň ochrany, či možné následky zlyhania
informačnej bezpečnosti (napríklad zverejnenie informácií na sociálnych
sieťach o práci, nadriadených, pohybe vojakov, ich úlohách, misiách, technike
a pod.).
V prípade informačnej bezpečnosti definujeme voči pojmu informácia
najčastejšie aspekty ako: aktíva, bezpečnostné okolie, hrozba, zraniteľnosť,
riziko, nositeľ hrozby, útok.
Bezpečnostné aspekty informácie sú dôvernosť definovaná ako
vlastnosť, na základe ktorej informácie nie sú sprístupňované a odhaľované

4

www.oecd.org/sti/ieconomy/15582260.pdf
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neautorizovaným osobám, entitám alebo procesom, čo znamená, že prístup
k informácii majú len oprávnené osoby, systémy a procesy.
Norma ISO/IEC 27005:2011 definuje hrozbu, ako možnú príčinu
neželaného incidentu, ktorý môže vyústiť do poškodenia systému alebo celej
organizácie. Incident je signalizovaný jednou, alebo viacerými udalosťami, pri
ktorých je vysoká pravdepodobnosť kompromitácie aktív organizácie a
ohrozenia informačnej bezpečnosti. Mať schopnosť reagovať na hrozbu
a minimalizovať jej dopady, znamená mať schopnosť včasne identifikovať
udalosti, mať adekvátny dosah na technológie a riadiace procesy, činnosti
personálu, alebo jej aktívne predchádzať. Aby hrozba mohla spôsobiť
poškodenie systému, alebo organizácie, využíva takzvanú zraniteľnosť systému,
procesov, personálu, ktoré sa nazývajú slabé miesta. Slabé miesta sú napríklad v
oblastiach:

fyzickej,

personálnej,

organizačnej,

riadiacej,

legislatívnej,

hardvérovej a softvérovej.
Hrozby môžu byť úmyselné ľudské hrozby (hacking, odpočúvanie,
zmena/zámena, vymazanie a pod.), neúmyselné ľudské chyby (chyba,
zabudnutie, nesprávne adresovanie, nastavenie apod.) a fyzické ako napríklad
blesk, požiar. Často opakujúca sa hrozba je ale aj finančné poddimenzovanie
servisu a prevádzky technológií a systémov zabezpečujúce informačnú
bezpečnosť alebo personálu v oblastiach ich nevyhnutného vzdelania,
respektíve nezabezpečenie kontinuity personálnej, procesnej či technologickej
ochrany aktív. V týchto prípadoch ide o interné zvyšovanie hrozby vzniku
incidentu bez určeného rozsahu dopadu.
Pod informačnou bezpečnosťou väčšina „laikov“ chápe ochranu
informačno-komunikačných technológií (IKT) a všetkého s nimi súvisiaceho.
Aj keď informačná bezpečnosť nie je samostatným vedným odborom, ako
napríklad matematika či fyzika, je dnes minimálne takou istou súčasťou našich
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životov, akými sa stali malá násobilka, písanie a čítanie teda gramotnosť5.
Každý sa snaží chrániť svoje aktíva, logicky predchádzať hrozbám, či strate
dôveryhodnosti voči svojmu okoliu.
Informačná bezpečnosť z pohľadu ochrany technológií a informačných
systémov sa chápe ako "schopnosť siete alebo informačného systému ako celku
odolať s určitou úrovňou spoľahlivosti náhodným udalostiam, nezákonnému
alebo zákernému konaniu, ktoré ohrozuje dostupnosť, pravosť, integritu a
dôvernosť uchovávaných alebo prenášaných údajov a súvisiacich služieb
poskytovaných alebo prístupných prostredníctvom týchto sietí a systémov."6
Ak do systému zaradíme ďalšie prvky, akými bezpochyby sú ľudia
(správcovia, používatelia, manažéri), relevantné organizačné vzťahy a väzby
(verejná, štátna, podnikateľská sféra a ich ekonomické, hospodárske, či iné
vzťahy), vlastné a relevantné procesy, rôznorodosť systémov a väzieb. V tomto
prípade je informačná bezpečnosť definovaná ako „Komplexná ochrana
informácií, schopností, spôsobilostí a zodpovedností, (jednotlivcov a taktiež
organizačných

jednotiek)

komunikačných

a informačných

technológií,

procesov, prostriedkov a zdrojov, ako aj metód, vnútorných a vonkajších väzieb
takéhoto systému“.
Príklady incidentov informačnej bezpečnosti sú narušenie obsahu web
stránky, inštalácia nežiaduceho softvéru, zmeny nastavení, kradnutie údajov, či
často sa vyskytujúce zlyhávanie zamestnancov, ktorí odovzdávajú svoje heslá
a strácajú tak v kybernetickom priestore vlastnú elektronickú identitu.
V súčasnosti
bezpečnosti

tvoria

najrozsiahlejší
krádeže,

podiel

zneužitia

a

na

porušovaní

neoprávnené

informačnej

manipulácie

s

informáciami (osobné, obchodné)7. Môžeme povedať, že možnosť získania
a zneužitia informácií nastáva vždy, skôr ako vzniká relevantná ochrana
5

http://www.ecdl.sk/certifikacia-ecdl
http://www.informatizacia.sk/informacna-bezpecnost/
7
http://www.informatizacia.sk/prieskum-stavu-ib/12772s
6
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a z tohto pohľadu je informatizácia a elektronizácia nášho života (podpora
životných činností a aktivít, manipulácia s údajmi, apod.) len vyváženie rizík
výhodami v podobe vykonávania činnosti elektronicky. Nie len jednotlivci, ale
aj celé spoločnosti8 smerujú k stále pravidelnejšiemu a významnejšiemu
využívaniu IKT v živote a význam informačnej bezpečnosti a jej dodržiavania
narastá v rozsahu integrácie geometrickou radou. Informačná bezpečnosť musí
pokryť minimálne problematiku bezpečnosti voči technickým prostriedkom,
organizačným pravidlám a politikám, definovať právne a ekonomické vzťahy.
Pre správne pochopenie informačnej bezpečnosti ako systému,
definujeme nasledujúce prvky a základné vzťahy medzi nimi:
1. Ľudia (laici, informatici a administrátori, manažment, bezpečnostní
špecialisti).
2. Nástroje a produkty (IKT pre vznik, zmeny, šírenie, kopírovanie či
archiváciu informácií, ale aj IKT pre manažment samotnej informačnej
bezpečnosti).
3. Procesy (organizačné, kontrolné, produktívne, bezpečnostné apod.).
4. Interné normatívne akty (stratégie, zákony, doktríny, smernice,
metodiky, normy, postupy, prevádzkové a organizačné nariadenia, vyhlášky
apod.).
Pri identifikácii informácií musíme vedieť minimálne pochopiť a
ohodnotiť hrozbu, určiť zraniteľnosť ako sumár rizík, vedieť definovať všetky
mechanizmy a relevantné procesy. Vedieť eliminovať hrozbu, znamená
schopnosť použiť všetky dostupné organizačné, finančné, materiálové
či personálne zdroje. Vymenované aspekty informačnej bezpečnosti následne
definujú schopnosť riadiť a vyhodnocovať stav informačnej bezpečnosti
a navrhovať kroky k jej zlepšeniu. K tomu, aby štát, rezorty, či organizácie
takúto spôsobilosť získali je nutné implementovať informačnú bezpečnosť do
8

http://www.informatizacia.sk/egovernment/519s
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praxe štátnej a verejnej správy a ich vzťahu k organizáciám pôsobiacich
v priestore SR prostredníctvom príslušného legislatívneho rámca, ktorým sa
všetky zúčastnené prvky skoordinujú.
U legislatívy budeme vychádzať z predpokladu, že ak je legislatíva
obsahovo správna a všetci dodržujú stanovené kritériá, podmienky, ustanovenia,
pôsobnosti, zodpovednosti či povinnosti, potom sú dosahované ciele štátu pre
takto legislatívne definovaný priestor informačnej bezpečnosti. Táto téza slúži
na definovanie problematiky rámca legislatívy a jej vzťahu k aktuálnej
vymožiteľnosti

voči

samotným

princípom

informačnej

bezpečnosti

a stanoveným úlohám OS SR v Bezpečnostnej stratégie SR.
V nasledujúcej časti sa pokúsime priblížiť komplexný pohľad na
aktuálny stav informačnej bezpečnosti v SR. Prečo je v štáte nevyhnutná
legislatívna koordinácia je definované vysvetlením, že informácia je aktívum,
inak povedané majetok organizácie9. Keď hovoríme o informačnej bezpečnosti
hovoríme doslovne o ochrane financií investovaných do informačných
systémov, práce, činností ľudí a výsledkov ich práce, ako aj ochrane základných
ľudských práv deklarovaných ústavou SR. Dopady úniku, zneužitia, zmeny
údajov, zlyhania informačných systémov, technológií majú väčšinou nezvratný
charakter a finančné krytie odstraňovania dopadov a dôsledkov je väčšinou
omnoho väčšie ako by bola samotná prevencia. Investícia finančných
prostriedkov musí byť priamoúmerná hodnote aktív. V prípade štátnej správy a
jednotlivých rezortov ide o adekvátne ohodnotenie ochrany v podobe investícií
do informačnej bezpečnosti ako aj riešenie vzájomných kompetencií a
pôsobností tak, aby bola dosiahnutá optimálna vymožiteľná informačná
bezpečnosť, teda ochrana majetku štátu. Cieľom by malo byť optimálne
zabezpečenie spôsobilostí štátnej a verejnej správy voči svojím občanom, tak
ako
9

to

Slovenská

republika

deklaruje

v strategických

dokumentoch.

Zákon č.278/1993 Z.z. Zákon o správe majetku štátu v znení 345/2012 Z. z
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Rozpracovanie vymožiteľnosti práva občanov na deklarované strategické ciele
SR a garancie istôt, by mala riešiť legislatíva SR.
1.1 Normatívny a strategický rámec informačnej bezpečnosti Slovenskej
republiky
Pod štandardom a normou budeme chápať medzinárodný štandard, alebo
normu označovanú ako ISO alebo ISO/IEC10. Štandard je súbor požiadaviek,
metód, postupov, osvedčených kľúčových praktík a znalostí zozbieraných
a sformalizovaných do všeobecne a opakovateľne vykonateľnej podoby.
Najčastejšie sú normy určené k navrhnutiu, zavedeniu a udržiavaniu vzájomne
závislých procesov pre efektívne a cielené riadenie problematiky v pôsobnosti
normy (obrázok 1).

Obrázok 1 Mapa ISO štandardov
Zdroj: http://www.leger.ca/GRIS/NormesetStandards.html

10

www.iso.org
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Normy riadenia informačnej bezpečnosti musia zostať efektívne a
účinné v dlhodobom horizonte, byť schopné prispôsobovať sa zmenám vo
vnútri organizácie ale aj vplyvom vonkajšieho prostredia. V súlade s normami
sa najčastejšie certifikujú11 procesy (postup, účel, plnenie požiadaviek
v jednotlivých fázach, metódy a rozsah, udržateľnosť a iné), následne
technológie a informačné systémy či ľudia. Všeobecne používané štandardy
akými sú napríklad ISO/IEC 27000 dokážu v organizácii nezriedka dosiahnuť
85% minimalizácií škôd vzniknutých z incidentov a bezpečnostných udalostí,
navŕšiť návratnosť investícií o 50%, či v 90% zlepšiť procesy, kontinuitu, či
schopnosti rozvoja v jednotlivých sférach pôsobností.
1.2

Najznámejšie

medzinárodné

normy

pre

riadenie

informačnej

bezpečnosti
Štandard ISO 17799 je súbor postupov pre management bezpečnosti
informácií12, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje eliminácia rizík
pôsobiacich na informačný systém.
ISO 17799: časť 1:1995 Code of Practice for Information Security
Management“ je súhrn najlepších bezpečnostných postupov určených na
vytvorenie a implementáciu vlastného bezpečnostného systému. Špecifikuje
viac ako 100 opatrení v 10 sekciách: bezpečnostná politika, organizácia
bezpečnosti, klasifikácia a riadenie aktív, personálna bezpečnosť, fyzická
bezpečnosť a bezpečnosť prostredia, správa počítačov a sietí, systém riadenia
prístupu, vývoj a údržba systémov, plány kontinuity činností (havarijné plány),
zabezpečenie súladu.
ISO 17799: časť 2:1998 Specifications for Information Security
Management“ je špecifikácia krokov ako hodnotiť bezpečnostný systém a tvorí
základ pre formálne hodnotenie bezpečnostného systému. Druhá časť je

11
12

www.qscert.sk
www.itsm.sk
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rozdelená do troch sekcií, kde prvá obsahuje výklad pojmov, druhá stanovené
požiadavky projektovania a prevádzky bezpečnostného systému a tretia uvádza
zoznam aplikovateľných bezpečnostných opatrení.
Štandard STN ISO/IEC 27001 (STN ISO/IEC 27001:2005 - Systémy
manažérstva

informačnej

bezpečnosti)

–

upravuje

konkrétne

postupy

zabezpečenia informačnej bezpečnosti. Je rozdelená do desiatich kapitol.
Postupnou aplikáciou v súlade s touto normou je možné dosiahnuť efektívne a
bezpečné riadenie všetkých informácií v pôsobnosti organizácie, respektíve
fyzickej osoby a tiež stanovuje aj postupy nakladania s informáciami tretích
strán. Pri zavádzaní systému manažérstva informačnej bezpečnosti sa vychádza
z normy STN ISO/IEC 17799.
Štandard STN ISO/IEC 27001:2006 popisuje systém manažérstva
informačnej bezpečnosti – Information Security Management System (ISMS),
založený na podobných princípoch ako systém manažérstva kvality (ISO
9001:2005) a systém environmentálneho manažérstva (ISO 14001:2004).
Cieľom tohto systému je riadiť procesy narábania s informáciami pre
zabezpečenie dôvernosti, dostupnosti a integrity. Často je ISMS pochopený zle
a to ako systém zaoberajúci sa len bezpečnosťou informačného systému alebo
informačných technológií. Norma je určená pre všetky typy organizácií bez
rozdielu zamerania či veľkosti. Zaviezť ho môžu tak výrobné, obchodné,
servisné, montážne, ako aj poradenské či vzdelávacie organizácie zo všetkých
oblastí štátnej správy, priemyslu a služieb, teda všetky organizácie a to bez
ohľadu na to či používajú informačné technológie13.
Štandard „Trusted Computer Evaluation Criteria“ (TCSEC)
predstavuje kritériá hodnotenia zabezpečenia počítačových systémov, ktorý
umožňuje jednotne ohodnotiť stupeň ochrany (obrázok 2).

13

www.isaca.org
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Obrázok 2 Jednotlivé úrovne podľa TCSEC
Zdroj: http://www.tsonnet.co.kr/eng/eng_faq.php?mode=read&id=5&offset=0%3E

Štandard definuje množinu kritérií pre tvorbu a hodnotenie systémov,
ktoré poskytujú špecifické sady bezpečnostných funkcií. Informačné systémy sú
hodnotené ako jeden celok, nehodnotia sa jeho jednotlivé komponenty. Systémy
sú zaraďované do 4 základných tried bezpečnosti a to A, B, C, D, ktoré sa ešte
delia na 7 podtried: A1, B1, B2, B3, C1, C2, D, pričom trieda A predstavuje
najvyššiu úroveň požadovanej bezpečnosti.
Štandard „International Trusted Evaluation Criteria“ (ITSEC)
predstavuje formálne zosúladené kritériá vypracované v spolupráci krajín EÚ,
ktoré umožnia používateľom a hodnotiteľom informačných systémov
postupovať jednotne pri hodnotení stupňa ochrany systémov a produktov IT
a ktoré majú voči TCSEC doplňujúci charakter. Štandard určuje kritériá, ktoré
je možné aplikovať na jednotlivé produkty alebo na celé informačné systémy.

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

180

Štandard definuje 7 tried miery ručenia bezpečnosti E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6,
pričom trieda E0 predstavuje najnižšiu úroveň bezpečnosti (obrázok 3).

Obrázok 3 Jednotlivé úrovne podľa ITSEC
Zdroj: http://www.itwissen.info/definition/lexikon/information-technology-securityevaluation-criteria-ITSEC.html

Obrázok 4 Porovnanie ekvivalentného hodnotenia medzi TCSEC a ITSEC
Zdroj: http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1847135&show=html

Štandard ISO/IEC 15408 (Common Criteria for Information
Technology Security Evaluation) predstavuje výsledok medzinárodnej snahy
zlúčiť existujúce európske (ITSEC) a americké (TCSEC) štandardy a kritériá
hodnotenia informačnej bezpečnosti. Hodnotený je produkt informačného
systému, samotný systém alebo jeho časť (obrázok 5). Objekty hodnotenia sú
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zaraďované do 8 kvalitatívnych úrovní EAL0 – EAL7, pričom úroveň EAL0
predstavuje najnižšiu úroveň bezpečnosti.

Obrázok 5 Vzor certifikátu splnenia ISO/IEC 15408:2005 a ISO/IEC 18045:2005
Zdroj: http://www.docstoc.com/docs/93153561/Certificate-is-Awarded-to-Hitachi-Ltd

Štandard ISO/IEC 20000 (Informačné technológie: Manažment
služieb) táto norma definuje požiadavky kladené na poskytovateľa služieb, na
dodávanie riadených služieb akceptovateľnej kvality, teda požadovanej úrovne
riadenia informačnej bezpečnosti (obrázok 6). Výsledkom spoľahlivej
prevádzky IKT pre používateľov sú služby, ktorých informačná bezpečnosť je
neoddeliteľnou súčasťou. Služby informačnej bezpečnosti a služby v súlade
s ISO/IEC 20000 sú ale dve odlišné problematiky. Zatiaľ čo služby poskytované
v súlade s ISO/IEC 20000 sú poskytované takzvane „na požiadanie“, čo
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znamená, že vyplývajú z dopytu, služby informačnej bezpečnosti vychádzajú zo
strategických cieľov organizácie ochrániť aktíva a sú kontinuálne v rámci
riešení jednotlivých incidentov a odoziev na nich.
Základné rozdiely medzi štandardmi riadenia informačnej bezpečnosti
ISO/IEC 27000 a štandardmi riadenia služieb informačných a komunikačných
systémov ISO/IEC 20000 sú v aplikovateľnosti štandardov. Zatiaľ čo štandard
ISO/IEC 27000 (obrázok 7) je určený na strategickú a operačnú úroveň,
štandard ISO/IEC 20000 je aplikovateľný len do operačnej úrovne riadenia.
ISO/IEC 27000 je všeobecne aplikovateľný, ISO/IEC 20000 je aplikovateľný na
IT.
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Obrázok 6 Postup certifikácie podľa ISO/IEC 20000
Zdroj: http://www.docstoc.com/docs/32676740/Certification-Paths-ITIL-ISO-20000
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Obrázok 7 Zobrazenie ISO štandardov 27000
Zdroj: http://www.leger.ca/GRIS/NormesetStandards.html

Môžeme povedať, že dôležitosť štandardizácie procesov v súlade
s medzinárodnými normami nie je zrejmá, až kým nezlyhá systém
a odstraňovanie následkov zlyhania nepoukáže na systémové, organizačné,
či procesné chyby, vďaka ktorým došlo často k nenávratným škodám.
Prosperujúce a efektívne fungujúce organizácie, však aj v oblastiach
riadenia vlastných procesov reagujú aktívne a to zavádzaním, či optimalizáciou
procesov v súlade s medzinárodnými normami a tým predchádzajú reaktívnemu
riešeniu nedostatkov riadenia a finančných či iných strát. Nie všetkým škodám
sa však dá v problematike informačnej bezpečnosti predchádzať, respektíve na
ne v potrebnom čase reagovať.
2. HLAVNÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY SR POPISUJÚCE VZŤAH
K INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI
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V tejto časti budeme vychádzať z dokumentov, v ktorých SR priamo
deklarovala potrebu riešiť problematiku informačnej bezpečnosti v rámci
zabezpečenia svojich strategických úloh a cieľov.
2.1 Bezpečnostná stratégia SR
Medzi deklarované záujmy SR14 patria:


zaručiť bezpečnosť občanov a chrániť ich ľudské práva a základné
slobody,



rozvíjať demokratické štátne zriadenie, právny štát a trhovú ekonomiku,



vytvárať predpoklady trvalo udržateľného hospodárskeho rastu,



byť spolu garantom bezpečnosti spojencov,



prispievať k posilňovaniu a šíreniu slobody a demokracie, dodržiavania
ľudských práv, právneho štátu, medzinárodného práva, mieru a stability
vo svete.
Poslaním bezpečnostnej politiky SR je aktívne pôsobiť na bezpečnostné

prostredie tak, aby chránila, podporovala, obhajovala, bránila a presadzovala
bezpečnostné záujmy SR.
Ďalej SR deklarovala, že organizovaný zločin je pre ňu priamou
hrozbou. Využíva technologický pokrok, nové komunikačné metódy a snaží sa
prenikať do všetkých oblastí verejného života. Jeho aktivity sa sústreďujú na
nelegálnu výrobu a distribúciu drog, nelegálnu migráciu, obchodovanie s
ľuďmi, prostitúciu, počítačové pirátstvo, krádeže duševného vlastníctva,
finančnú kriminalitu a iné. Medzinárodný organizovaný zločin je zdrojom
financií a taktiež ľudských zdrojov pre terorizmus, podieľa sa na šírení zbraní
hromadného ničenia, aktívne využíva regionálnu nestabilitu pochádzajúcu z
konfliktov a nedostatočnú štátnu moc zlyhávajúcich štátov. Ako globálny
fenomén ohrozuje nielen bezpečnosť a ekonomickú stabilitu štátov, ale
prispieva k destabilizácii svetového hospodárskeho systému. Jeho aktivity
14

www.mosr.sk/data/files/833.pdf
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oslabujú integritu štátu, ohrozujú funkčnosť, nezávislosť, ústavnosť a
demokratický charakter jeho orgánov a finančných inštitúcií. Organizovaný
zločin pritom využíva a rozširuje korupciu a vytvára nelegálnu ekonomiku.
Miera informatizácie spoločnosti dosiahla vysoký stupeň a stále sa
zvyšuje.

Výkonnosť

techniky,

revolučné

informačné

a

komunikačné

technológie, nárast rýchlosti prenosu informácií a ich globálnej dostupnosti
spôsobujú rýchlu globálnu premenu post industriálnej spoločnosti na spoločnosť
informačnú. Zraniteľnosť informačných a komunikačných systémov, ich
preťaženie, neoprávnený prístup k informáciám, šírenie počítačových vírusov a
dezinformácií sú rastúcou hrozbou pre SR. Aktivity cudzích spravodajských
služieb zamerané proti záujmom SR, ktoré využívajú tradičné aj netradičné
metódy a nové technológie so záujmom o všetky oblasti spoločenského života
predstavujú pre bezpečnosť SR stálu hrozbu. V súvislosti so vstupom SR do
NATO a EÚ je pravdepodobné zvýšenie aktivít týchto služieb z krajín, ktoré nie
sú členmi euroatlantických integračných zoskupení. Pokračujúca globalizácia
prináša pre SR pozitívne aj negatívne vplyvy. Nepripravenosť štátu pružne
reagovať na globalizáciu je vážnou bezpečnostnou výzvou. Globalizácia prináša
so sebou javy a procesy, ktoré sa vymykajú kontrole štátu, stiera rozdiely medzi
vnútornou a vonkajšou bezpečnosťou a hranice medzi domácou a zahraničnou
politikou. Globálne operujúce ekonomické subjekty majú stále väčší vplyv na
celosvetový vývoj. Rozmach v oblasti informačných technológií a všeobecný
prístup k internetu uľahčujú dostupnosť zbraňových systémov a návodov na ich
výrobu, ako aj ďalších skúseností potrebných pre plánovanie a uskutočnenie
útokov. Globálne operujúce finančné trhy umožňujú teroristickým organizáciám
presúvať prostriedky bez pomoci alebo vedomia štátov.
Základným cieľom bezpečnostnej politiky SR je zaručenie bezpečnosti
občana a štátu v stabilnom a predvídateľnom bezpečnostnom prostredí.
Účinnosť bezpečnostnej politiky SR je podmienená mierou efektívnosti orgánov
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štátu, aktívnym pôsobením SR v medzinárodnom prostredí, mierou spolupráce
štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy, mimovládnych organizácií,
právnických osôb a fyzických osôb, mierou stotožnenia sa občanov s
bezpečnostnými cieľmi a schopnosťou vlády získať pre tieto ciele podporu
širokej verejnosti. Rozhodujúcim prostriedkom bezpečnostnej politiky SR je jej
bezpečnostný systém. Základným predpokladom pre riadenie, výstavbu a rozvoj
bezpečnostného systému SR sú efektívne fungujúce zákonodarné, výkonné a
súdne orgány. Tieto sú zodpovedné za pripravenosť a akcieschopnosť nástrojov
krízového manažmentu a včasné prijímanie a realizáciu opatrení zameraných na
zaručenie bezpečnosti občanov a štátu.
2.2 Obranná stratégia SR
Obranná stratégia SR15, vychádza z Bezpečnostnej stratégie SR.
Formuluje politicko-vojenské východiská obrany SR s perspektívou desiatich
rokov (schválená NR SR 23. 9. 2005). Obranná stratégia SR identifikuje
určujúce tendencie vývoja bezpečnostného prostredia pre oblasť obrany a
charakterizuje novú dimenziu jej obrannej politiky. Určuje jej základný cieľ,
požiadavky na efektívnu obranu, ako aj na spôsobilosti OS SR a ostatné súčasti
systému obrany štátu.
Slovensko

sa

stalo

integrálnou

súčasťou

euroatlantického

bezpečnostného spoločenstva a získalo zmluvne viazané bezpečnostné záruky.
Súčasne

sa

stalo

spolu

garantom

bezpečnosti

spojencov.

Obhajoba

a presadzovanie bezpečnostných záujmov SR v širšom geografickom kontexte
sa stáva základným predpokladom jej bezpečnosti a obranyschopnosti. Hrozba
teroristických útokov, šírenie zbraní hromadného ničenia, regionálne konflikty,
zlyhávajúce štáty, organizovaný zločin, rast možností zneužitia kybernetického
priestoru, radikálne ideológie a nevyriešené spory spolu s pôsobením takých
faktorov, akými sú globalizácia, demografický vývoj, migrácia, ekologické
15

www.mod.gov.sk/data/files/832.pdf
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zmeny,

možnosť

získania

jadrových

zbraní

ďalšími

štátmi,

napätia

sprevádzajúce zabezpečovanie životne dôležitých zdrojov spôsobujú nárast
nestability a neistoty, ktorý so sebou prináša vysokú mieru neurčitosti,
nepredvídateľnosti a možnosť vzniku neočakávaných krízových situácií.
Na základe hodnotenia predpokladaného vývoja bezpečnostného
prostredia a charakteru pôsobenia uvedených faktorov možno prijať politickovojenský záver, že SR v dlhodobom časovom horizonte nehrozí bezprostredný
rozsiahly konvenčný vojenský konflikt a znižuje sa závažnosť a rozsah ďalších
hrozieb

vojenského

charakteru.

Zvyšuje

sa

však

pravdepodobnosť

a nebezpečenstvo nevojenských hrozieb, predovšetkým útokov medzinárodného
terorizmu s možným dopadom na životy, zdravie a majetok občanov,
ekonomický rozvoj a prosperitu štátu.
Zmena charakteru obrany SR má zásadný vplyv na schopnosť brániť
SR a súčasne prispievať ku kolektívnej

obrane

NATO a vojenským

spôsobilostiam EÚ, podieľať sa na aktivitách medzinárodného spoločenstva
zameraných na boj s medzinárodným terorizmom, proti šíreniu zbraní
hromadného ničenia, na prevenciu konfliktov a riešenie krízových situácií
v nestabilných regiónoch sveta. Ministerstvo obrany SR zintenzívni úsilie pri
presadzovaní komplexnosti a efektívnosti obrany, vytvorí predpoklady na
zdokonalenie systému riadenia obrany a podmienky na kontinuitu strategického
rozhodovania o smerovaní rozvoja a použití ozbrojených síl. Ďalší postup
reformy

ozbrojených

síl

podporí

transformácia

ostatných

výkonných

a podporných prvkov systému obrany. Cieľom bude zvyšovať úroveň
použiteľnosti

a

operačnej

strategického

spravodajstva,

pripravenosti
schopnosť

ozbrojených
využívať

síl,

efektívnosť

moderné

informačné

a komunikačné technológie, výkonnosť procedúr akvizície a obstarávania, ako
aj procesov plánovania a vykonávania mobilizácie. Tento cieľ je možné
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dosiahnuť

prostredníctvom

obranného

plánovania

harmonizovaného

s obranným plánovaním NATO.
OS SR doposiaľ určené predovšetkým na obranu teritória štátu rozšíria
svoju pôsobnosť tak, aby okrem obrany SR prispievali aj k obrane spojencov
a spolu s nimi dokázali predchádzať konfliktom a urovnávať krízové situácie vo
svete. Tieto vojensko-strategické schopnosti ozbrojené sily dosiahnu realizáciou
cieľov reformy a dlhodobých plánov rozvoja ozbrojených síl. Ozbrojené sily
budú na základe rozhodnutia politického vedenia štátu plniť strategické úlohy,
ďalšie úlohy vyplývajúce z prijatých medzinárodných záväzkov a asistenčné
úlohy na podporu orgánov verejnej moci.
2.3 Národná stratégia SR pre informačnú bezpečnosť
Cieľom dokumentu16 „Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť v
SR“ je vytvoriť základný rámec informačnej bezpečnosti SR.
Obsahom stratégie sú východiská, kompetenčné rozloženie právomocí,
návrh smerovania priorít a krokov k dosiahnutiu stanoveného cieľa. Súčasťou
dokumentu je aj základný popis jednotlivých úloh s cieľom zabezpečiť ochranu
celého digitálneho priestoru SR, mimo oblasti utajovaných skutočností, ktoré
rieši NBÚ.
Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť v SR definuje
najvýznamnejšie strategické dokumenty týkajúce sa informačnej bezpečnosti
v SR ako:
Bezpečnostná stratégia SR, Zákon č.45/2011 Z.z. „O kritickej
infraštruktúre a Koncepcia ochrany utajovaných skutočností v SR. Hlavnou
úlohou v oblasti informačnej bezpečnosti

je vytvoriť jednotnú platformu

budovania informačnej spoločnosti postavenú na právnych základoch so
zabezpečením primeranej ochrany a dôveryhodnosti digitálneho priestoru
Slovenska.
16

http://www.informatizacia.sk/ext_dok-narodna_strategia_pre_ib/6167c
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Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť v SR je dokument delený
na tri úrovne:
1. Strategické ciele v informačnej bezpečnosti, ktoré majú dlhodobý
charakter a pokrývajú všetky relevantné problémy, ktoré SR v tejto
oblasti potrebuje riešiť.
2. Strategické priority, kde sa strategické ciele premietajú do
špecializovaných oblastí.
3. Definuje najdôležitejšie problémy, premietnuté následne do nosných
úloh.
Stanovené strategické ciele sú v súlade s Bezpečnostnou stratégiou SR a
v súlade s prebiehajúcim procesom informatizácie spoločnosti. Podmienkou pre
splnenie stanovených cieľov je, aby štát zabezpečil súčinnosť všetkých orgánov
verejnej správy, špeciálnej štátnej správy, akademického sektora, súkromnej
sféry, a taktiež občanov štátu. Nezastupiteľnou úlohou štátu v tomto zložitom
procese je vytvoriť vhodné legislatívne prostredie, a tiež zabezpečiť
organizačné, materiálne a finančné podmienky. Pre dosiahnutie stanovených
strategických cieľov je potrebné doriešiť legislatívu, kompetencie, technickoorganizačné a finančné záležitosti, hierarchiu a spôsob riadenia, vzdelávanie a
mnoho ďalších problémov.
Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť v SR definuje 7
základných strategických priorít, ktorými sú:
1. Ochrana ľudských práv a slobôd v súvislosti s využívaním národnej
informačnej a komunikačnej infraštruktúry.
2. Budovanie povedomia a kompetentnosti v informačnej bezpečnosti.
3. Vytváranie bezpečného prostredia.
4. Zefektívnenie riadenia informačnej bezpečnosti.
5. Zaistenie dostatočnej ochrany štátnej informačnej a komunikačnej
infraštruktúry a kritickej infraštruktúry štátu.
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6. Národná a medzinárodná spolupráca.
7. Rozširovanie národnej kompetencie.
Aktuálna štruktúra riadenia informačnej bezpečnosti v SR je rozdelená
do 3 úrovní.
Prvá úroveň: najvyšším orgánom je vláda SR, ktorá prerokúva a
schvaľuje strategické a koncepčné materiály. Materiály vláde predkladajú
rezorty v zmysle svojich kompetencií stanovených príslušnými zákonmi.
Druhá úroveň: na základe kompetencií a svojho určenia nasleduje
ústredný orgán štátnej správy zodpovedný za informačnú bezpečnosť verejnej
správy, ktorým je v súčasnosti Ministerstvo financií SR a na rovnakej úrovni
ďalšie štátne orgány a úrady zodpovedajúce za špeciálne oblasti informačnej
bezpečnosti Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo
hospodárstva SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva SR,
Ministerstvo zdravotníctva SR, Národný bezpečnostný úrad, Úrad na ochranu
osobných údajov SR, respektíve Úrad pre normalizáciu, metrológiu a
skúšobníctvo SR.
Tretia úroveň: tvoria ju organizačné útvary štátnych orgánov, ktoré
plnia konkrétne úlohy z oblasti informačnej bezpečnosti.
Špecifické postavenie má odbor legislatívy, metodiky, štandardov a
bezpečnosti

informačných

systémov

sekcie

informatizácie

spoločnosti

Ministerstva financií SR so svojou zložkou, ktorou je Komisia pre informačnú
bezpečnosť pri Ministerstve financií SR. Komisia v zmysle svojho štatútu
zabezpečuje analytickú a koncepčnú činnosť, prípravu strategických a
odborných materiálov z oblasti informačnej bezpečnosti.
2.4 Pripravovaný zákon o informačnej bezpečnosti
Súčasný právny poriadok SR obsahuje viacero noriem, ktoré riešia
čiastkové problémy, ale jednotný, všeobecný právny predpis pre informačnú
bezpečnosť digitálneho priestoru v slovenskej legislatíve v súčasnosti
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neexistuje. Absencia legislatívy a centralizácie sa prejavuje v terminológie,
používaní bezpečnostných štandardov, kompetenciách štátnych orgánov či
neúplnosti pokrytia problematiky informačnej bezpečnosti. Digitálny priestor
SR je súčasťou globálneho, celosvetového priestoru. Vďaka vzájomnej
previazanosti technológií je nevyhnutná aj medzinárodná koordinácia ochrany a
obrany globálneho

digitálneho priestoru. Na

riešenie bezpečnostných

problémov digitálneho priestoru bola zriadená uznesením vlády č. 479/2009
jednotka pre riešenie počítačových incidentov (Computer Security and Incident
Response Team) v SR. Aby si táto jednotka pre riešenie počítačových
incidentov mohla plniť stanovené úlohy v domácom aj medzinárodnom
meradle, je potrebné legislatívne vymedziť jej kompetencie a vzťahy k ostatným
štátnym orgánom SR.
ZÁVER
Môžeme povedať, že aj keď náš digitálny priestor, či kritická
infraštruktúra a informačné

systémy veľkých

spoločností

nie sú

pre

medzinárodný terorizmus a armády s modernými jednotkami špecializovanými
na kybernetické útoky zatiaľ natoľko zaujímavé, ako je to u iných krajín, tento
trend nemusí platiť navždy. Tendencia vývoja a možné hrozby vtiahnutia SR do
takejto konfrontácie sú na dennom poriadku. Na zaistenie svojej informačnej
bezpečnosti a teda následne aj štátnej, hospodárskej či ekonomickej stability má
SR podstatne menšie zdroje ako iné vyspelé krajiny. SR sa aktivitami
sústreďuje na zaistenie informačnej bezpečnosti vo vybraných oblastiach
(utajované skutočnosti a osobné údaje, informatizácia, centralizácia služieb
používateľom) no v ostatných oblastiach informačnej bezpečnosti sú aktivity
štátu nedostatočné. Pripravované rozsiahle štátne projekty z problematiky
informačných a komunikačných technológií ako e-Government, e- Health apod.
budú požiadavky na komplexné riešenie postupne zvyšovať.
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V súčasnosti absentuje inštitúcia, ktorá by sa systematicky venovala
všetkým aspektom informačnej bezpečnosti – od jej dizajnu na strategickej
úrovni, cez monitoring incidentov skrz celú kritickú infraštruktúru až po jej
vyhodnocovanie, či kontinuálne zlepšovanie stavu a pôsobnosti v spoločnosti.
Môžeme povedať, že SR potrebuje čím skôr funkčnú jednotku, operujúcu
v medzinárodnom priestore, ktorej hlavným cieľom je ochrana a obrana
kybernetického priestoru SR a ktorá by bola schopná v maximálnej možnej
miere minimalizovať škody a dopady jednotlivých incidentov. Na otázku, kto
dnes zodpovedná za ochranu digitálneho priestoru, musíme odpovedať, že
všetci.
Počítače dnes nenapádajú len jednotlivci snažiaci sa prostredníctvom
svojej inteligencie stať „hrdinom“ ale sú to najmä organizované skupiny, ktoré
kradnú údaje a pracujú pre tých ktorí platia. Počty nakazených počítačov a ich
celková výpočtová a útočná sila predstavuje hrozbu, akú si málokto z bežných
používateľ dokáže predstaviť. Odstavenie od internetu, lámanie hesiel,
zlyhávanie distribuovaných sietí, mobilná komunikácia či iné sú dnes už
klasickým útokom na infraštruktúru štátu a spoločnosti, ktorá sa vykonáva skôr
ako vzniká reálny ozbrojený konflikt (príklady Gruzínsko, Estónsko).
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Проблеми нормативно-правового забезпечення
функціонування громадянського суспільства в Болгарії
Problemy prawne funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Bułgarii
Streszczenie
Autorka bada organizacje pozarządowe jako instytucje kluczowe
społeczeństwa obywatelskiego, mające wpływy na rozwój demokratyczny państwa. W
artykule przeprowadzono analizę podstaw normatywno-prawnych powstania i
działalności organizacji pozarządowych, mianowicie Konstytucji Republiki Bułgaria
oraz Ustawy „O organizacjach pozarządowych”. Na podstawie badań wskazano na
przewagi oraz wady zabezpieczenia prawnego funkcjonowania trzeciego sektora, a
także kwestie problemowe wymagające doskonalenia w dziedzinie jakości.
Słowa kluczowe: społeczeństwo obywatelskie, ogranizacja pozarządowa,
regulacja prawna.
The problems of legal ensure the functioning of civil society in Bulgaria
Abstract
The author considers NGOs as the key civil society institute which can impact
on democratization of the state. The article highlights the NGOs legal framework. In
particular, the Constitution of the Republic of Bulgaria and the Law on NGOs has been
analyzed. Advantages and disadvantages of NGOs legal framework were detected.
Key words: civil society, non-governmental organization, legal regulation

Формування і розвиток демократичної політичної системи тісно
корелюються з інституціоналізацію й функціонуванням громадянського
суспільства. Воно є складовим елементом суспільного механізму, що
обмежує всевладдя держави. Будучи сферою артикуляції суспільних
інтересів,

у

якій

домінують

горизонтально-мережеві

відносини,

громадянське суспільство володіє вагомим потенціалом демократизму й
здатне активно впливати на демократичні перетворення. Актуальність
дослідження громадянського суспільства зумовлена, по-перше, появою
неоднозначних тенденцій в асоціативному просторі країн ЦСЄ (низький
1

doktorant Katedry Politologii i Zarządzania Państwowego Narodowy Uniwersytet
imienia Jurija Fed’kowycza, (Czerniowce, Ukraina)
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рівень явки на вибори, падіння рівня довіри до політичних партій); подруге,

потребою

розв’язання

методологічної

проблеми

аналізу

закономірностей розвитку політичного сектору на основі теоретичного
осмислення
суспільствах.

соціальних

процесів,

Осмислення

які

відбуваються

інституційних

форм

у

перехідних

самоорганізації

асоціативного простору, який складає основу громадянського суспільства
в цьому регіоні, сприяє виробленню певних підходів щодо шляхів
реформування громадських механізмів впливу населення на процес
прийняття політичних рішень у різних посткомуністичних країнах, в тому
числі й в Україні2. Структурно громадянське суспільство представляє
собою сукупність об’єднань, асоціацій, союзів, пов’язаних не стільки
відносинами

ієрархічної

залежності,

скільки

з

горизонтальною

кооперацією. Ефективне функціонування третього сектору неможливе без
відповідного юридичного забезпечення.
Мета статті полягає у висвітленні й аналізі ключових проблем
нормативно-правового

регулювання

діяльності

головного

інституту

болгарського громадянського суспільства – неурядових організацій
(НУО).
У вітчизняній політичній науці дослідженням політичної системи й
громадянського суспільства Болгарії займаються В. Бурдяк, М. Мілова, І.
Осадца, Л. Прокопець. Дана проблема знаходиться у центрі наукового
пошуку багатьох болгарських учених. Однак, питання правового
забезпечення функціонування громадянського суспільства ще не належно
висвітлено.
З початком трансформаційних процесів у Болгарії помітно зросла
роль громадянського суспільства у процесах демократичного будівництва.
2

В. Бурдяк. Соціальний капітал і громадянське суспільство в Центрально-Східній
Європі, Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського
державного гуманітарного університету, nr 4, Рівне 2010, с. 84.
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У країнах Центрально-Східної Європи законодавча база діяльності
третього сектору створювалася впродовж 1990-их рр. У Болгарії закон про
некомерційні організації був прийнятий лише у 2001 р. Проте, це не
означає, що у період першого десятиліття становлення демократичного
режиму громадянське суспільство було недієвим. На початкових етапах
його інституціоналізації функціонування НУО відбувалося на правових
підставах, визначених Конституцією Республіки Болгарія 1991 р.
Основний

Закон

гарантує

право

громадян

вільно

об’єднуватися.

„Організації громадян служать для задоволення і захисту їх інтересів.
Громадські об’єднання, у тому числі і профспілки, не можуть
переслідувати політичні цілі і здійснювати політичну діяльність, як
політичні

партії”

(ст. 12).

„Забороняється

діяльність організацій,

спрямована на повалення суверенітету, територіальної цілісності країни і
єдності нації, на розпалення расової, національної, етнічної або релігійної
ворожнечі, на порушення прав і свобод громадян, як і організаціям, які
створюють таємні чи воєнізовані структури, прагнуть досягти своїх цілей
шляхом насильства. Законом визначено, які організації можуть бути
зареєстровані, порядок припинення їх діяльності і взаємовідносини із
владою” (ст. 44)3. Незважаючи на ліберальність конституційних норм,
розвиток

і

нормальне

функціонування

громадських

організацій

потребували адекватного правового регулювання. У результаті спільної
діяльності влади й представників громадського сектору було прийнято
Закон „Про неурядові організації” (ЗЮЛНЦ), який регламентує порядок
створення, структуру і функції НУО.

3

Конституция на Република България [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://www.parliament.bg/bg/const/
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Згідно Закону4, до неурядових організацій відносяться об’єднання і
фонди. Головна відмінність між ними полягає у тому, що об’єднання
мають членство, а фонди – ні. При створенні фонду засновник може
отримати права, які гарантують йому участь в управлінні згодом.
Об’єднання

і

фонди

мають

відмінну

організаційну

структуру.

Обов’язковими органами об’єднань є Загальні збори і Керівний орган. А у
фондах вони залежать від рішення засновників і напряму діяльності.
Зазвичай, це також верховний та керівний органи. Різними також є й
вимоги до утворення організації. Для заснування об’єднання достатньою є
мінімальна (3–7) кількість осіб. Щодо фондів, засновником може бути
лише одна людина. Але обов’язковою умовою є надання установчої
пожертви у вигляді коштів або майна.
Законодавство виділяє спеціальну категорію НУО, які діють для
виконання суспільних інтересів. Їх завдання полягає у наданні допомоги
різним прошаркам населення у вирішенні соціальних проблем, а державі –
у виконанні соціальних функцій. Розмежування НУО на організації
приватних цілей і суспільної користі пов’язане з преференціями, які вони
отримують, і контролем, якому підлягають. Так, останні, отримують
додаткові пільги від держави й легше отримують доступ до державної та
муніципальної власності. Вони можуть бути створені для реалізації
завдань „розвитку і утвердження духовних цінностей, громадянського
суспільства,

охорони

здоров’я,

освіти,

науки,

культури,

техніки,

технологій і фізичної культури, соціальної інтеграція та особистісної
реалізації, захисту прав людини, захисту навколишнього середовища” (ст.
38). Обмеження діяльності НУО можуть бути визначені тільки законом5.
Позитивним моментом є положення, за яким організація, метою якої є
4

Закон за юридическите лица с нестопанска цел [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134942720
5
Там само
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досягнення суспільної користі, після реєстрації не має права змінити
напрям своєї роботи. Це дає можливість контролювати використання
коштів й забезпечує прозорість діяльності об’єднань.
Організація, яка зареєстрована як фонд чи об’єднання, набуває
статусу юридичної особи. Для цього необхідно зареєструватися в
окружному суді за місцем перебування НУО. Утворення громадської
організації відбувається у два етапи – заснування й реєстрації. Заснування
є процесом, при якому болгарські чи іноземні фізичні або юридичні особи
висловлюють бажання створити організацію, визначають її головні цілі,
мету діяльності та структуру, що мають бути заявлені в суді під час
реєстрації. Для внесення НУО до судового реєстру, особи, які
представляють організацію, повинні подати: заяву та копії уставу й
установчого протоколу об’єднання; документ, який засвідчує унікальність
назви; підписи голів організації; документ про сплату державного збору за
реєстрацію. Для фондів також необхідно додати документ, який
підтверджує факт безкоштовного надання їм майна. Варто відзначити, що
ціна реєстраційного збору доступна і не перевищує 200 лв. У разі
відповідного виконання усіх норм і процедур суд приймає рішення про
реєстрацію НУО. Термін судової реєстрації не обмежений крайніми
строками. Однак, на практиці дана процедура відбувається порівняно
швидко – від декількох днів до декількох тижнів6. Однією з причин
доцільності судової реєстрації є те, що суд перевіряє законність створення
організації. Це забезпечує її прозорість та публічність. Судові реєстри
загальнодоступні, і кожен громадянин може дізнатися про діяльність
організації та осіб, які є членами керівного органу. Окрім того, судова
реєстрація є умовою набуття неурядовою організацією статусу суб’єкта

6

Практиките на управление на НПО в България, София 2005, с. 82.
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права. З цього моменту об’єднання отримує відповідні права і приймає на
себе обов’язки.
НУО

не

можуть

займатися

політичною,

релігійною

і

профспілковою діяльністю. У Конституції РБ чітко розмежовано
громадські організації від політичних партій. Партії створюються для
вираження політичної волі громадян. Але немає жодних юридичних
перешкод для участі НУО у демонстраціях, дискусіях, пропозиціях про
зміни у законодавстві, які не є частиною політичної передвиборчої
кампанії.

Залучення

до

суспільно-політичних

дебатів

може

бути

передбачене й цілями самої організації, зареєстрованої в якості
об’єднання, що реалізує суспільний інтерес. Більшість з цих цілей
передбачають політичні рішення на загальнонаціональному й місцевому
рівнях, як і долучення до законодавчого процесу на певних етапах. Одна з
ідеологем демократії полягає у включенні інститутів громадянського
суспільства як у процеси прийняття рішень, так і моніторингу їх
результатів. У зв’язку із цим, болгарське законодавство надає неурядовим
організаціям можливість здійснювати критику й подавати пропозиції
стосовно політики, яку проводить уряд або прийняття законодавчих
рішень.
Це є виразом гарантованого Конституцією права на свободу думок
і переконань. Конкретними шляхами його реалізації є участь у
консультаціях із відповідальними органами влади, проведення кампаній
підтримки з метою врахування результатів у поточній діяльності
державних установ, лобіювання. Відповідно до болгарської правової бази,
НУО можуть подавати законодавчі пропозиції з різних питань до
Народних зборів. Втім, парламент не зобов’язаний включати їх, як
обов’язкову частину законодавчої програми, та розглядати в комісіях і
пленарній залі. В дійсності пропозиції з боку громадських організацій
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можуть не мати конкретних наслідків, а бути прийняті лише в якості
додаткової інформації. Для того, щоб взяти реальну участь у першій фазі
законотворення, організаціям необхідно заручитися підтримкою депутатів
або Ради Міністрів, які можуть внести їх пропозицію до Народних зборів.
На відміну від початкової стадії законотворчого процесу, при обговоренні
внесених пропозицій, НУО мають більше можливостей для участі. Це
виражається у включенні експертів з громадського сектору у тимчасові
комісії та робочі групи, створені при постійно діючих парламентських
комісіях, для регулювання окремих питань по конкретних проблемах.
Законом допускаються випадки, коли окремі організації, діяльність яких
тісно пов’язана з питанням, що розглядається, можуть бути присутні на
засіданнях постійних комісій Народних зборів. Це дає можливість
представникам НУО висловлювати думки з розглядуваного питання і
здійснювати вплив на прийняття політичних рішень по ньому. Однак,
включення громадських експертів до комісій можливе лише через
запрошення від народних депутатів, що входять до постійної комісії7. У
більшості випадків результативність такої діяльності залежить від
політичної кон’юнктури, масштабів кампанії та сили суспільного
резонансу. Проте, низький рівень успіху переважно пов'язаний із
відсутністю дієвого механізму здійснення діалогу між владою і третім
сектором.
Закон „Про віросповідання” не дає визначення релігійній
діяльності8. Але релігійні інститути не є НУО. Після попереднього
узгодження

з

відповідними

релігійними

інститутами

громадські

організації мають можливість надавати допомогу й сприяти популяризації
7

Р. Пожаревска, Организациите с нестопанска цел в процеса на присъединяване
към европейската общност, Научни трудове на УНСС, София 2005, с. 219
8
Закон за вероизповеданията [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://lex.bg/laws/ldoc/2135462355
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певного віросповідання, які пов’язані із метою їх діяльності та зазначені у
статуті. Ці організації не мають права проявляти активність, зміст якої
полягає у публічній практиці віросповідання. Таким чином, НУО можуть
приймати участь та організовувати культурно-просвітницькі заходи чи
благодійні акції, але не здійснювати обряди богослужіння.
Профспілкова діяльність полягає у захисті прав трудящих і
представництві їх інтересів перед державою та роботодавцями. Нині в
Болгарії немає закону про профспілки, а їх діяльність регулюється
Трудовим кодексом. Згідно кодексу, профспілки отримують статус
організації у такому ж порядку, як і неурядові організації. Однак, це не
робить їх НУО. З іншого боку, громадські організації можуть вільно
визначати своїми цілями захист прав певної групи громадян, які можуть
займатися трудовою діяльністю. Тим не менш, це не надає їм статусу
синдикату.
НУО можуть виконувати додаткову комерційну діяльність у
випадку, якщо вона пов’язана з предметом основної роботи організації, і,
якщо прибуток використовується для досягнення визначених уставом та
установчим актом цілей. ЗЮЛНЦ забезпечує можливість організаціям,
внесеним до Центрального реєстру некомерційних юридичних осіб з
суспільно-корисним статусом, отримувати допомогу від держави через
податкові, кредитні, митні та інші фінансові й економічні механізми.
Така підтримка забезпечується й іншими законами, такими, як
Закон „Про податок з доходів фізичних осіб”, Закон „Про місцеві податки
і збори”, Закон „Про податок на прибуток”, Закон „Про податок на додану
вартість”. Окрім того, в Болгарії фінансування громадських організацій
здійснюється з державного бюджету через надання директивних субсидій
та грантів на конкурсній основі. Форми фінансування можуть бути
реалізовані як на загальнонаціональному рівні через парламент та окремі
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міністерства, так і на місцевому рівні через місцеві бюджети. Практика
державного фінансування найбільш поширена у країнах Центральної та
Східної Європи. Субсидії видаються державою для загальної підтримки
громадських організацій та не пов’язані зі здійсненням ними будь-яких
проектів. Зазвичай, їх надання регулюється законом і здійснюється тим
органом державної влади, який є відповідальним за виконання певної
державної

політики.

Гранти

видаються

центральними

урядовими

інститутами, окремими міністрами або іншими державними органами.
За такої моделі фінансування держава окреслює певне коло цілей і
політики, які повинні бути виконані. НУО формулюють ідеї та пропозиції
щодо реалізації поставлених цілей у проекті, який висувають на розгляд.
Гранти даються на реалізацію проекту для досягнення конкретної мети. Їх
надання здійснюється за рішенням колегіального органу, яке приймається
на основі об’єктивного оцінювання за визначеними критеріями. Грантове
фінансування

регулюється

законом

або

нормативним

актом,

що

регламентує діяльність органа державної влади, який надає його. Існує два
види грантів – проектні та інституційні. Проектний грант є правовим
інструментом, через який видаються кошти для реалізації визначеного
проекту, метою якого є досягнення конкретної урядової цілі. Відмінність
інституційного гранту полягає у тому, що він надається для підтримки
самої організації за певний період часу. Він не пов'язаний із досягненням
чітко визначених результатів, а покриває оперативні витрати громадської
організації. Інституційна підтримка дається НУО, які за своїми статутними
завданнями і цілями сприяють розвитку громадянського суспільства та
розв’язанню актуальних соціальних проблем9.

9

Застъпничество. Финансиране на НПО от Европейски фондове, Фондация
„Програмен и аналитичен център за европейско право”, София 2006, с. 37
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Болгарське законодавство передбачає примусове припинення
існування неурядових організацій у випадку грубих порушень закону.
Здійснюється це у виключних випадках, коли НУО не зареєстрована у
встановленому законом порядку, оголошує себе банкрутом, займається
забороненою болгарським законодавством діяльністю, або такою, що
суперечить

загальноприйнятим

моральним

та

етичним

нормам.

Примусовий розпуск здійснюється через рішення суду, на вимогу будьяких зацікавлених осіб чи прокуратури. Обов’язковою умовою є надання
судом, перед остаточним розпуском, шестимісячного терміну для
усунення причин і наслідків, через які організація повинна припинити своє
існування. Проте, кожна організація може припинити свою діяльність за
власним бажанням. У ЗЮЛНЦ нема обмежень чи специфічних умов
стосовно добровільного саморозпуску. Це означає, що Закон надає
свободу НУО самим визначати час і причини припинення діяльності. Це
відбувається на підставі рішення верховного органу організації. Закон
гарантує, що рішення повинно бути прийняте більшістю голосів для
забезпечення інтересів членів об’єднання.
Хоча до Закону „Про неурядові організації” неодноразово
вносилися зміни і поправки, нормативно-правове регулювання діяльності
неурядових організацій все ще потребує удосконалення. Зокрема,
покращення потребують контрольні функції та інформаційне забезпечення
Центрального реєстру. З метою більшої демократизації політичної
системи варто збільшити залучення представників неурядового сектору до
процесу вироблення і моніторингу політичних рішень, конкретизувати ці
процедури. Вдосконалення також потребує одна із проблемних сфер
діяльності НУО – фінансування. Правила і норми, що регулюють надання
прямої фінансової підтримки організаціям, повинні бути зведені в окремий
закон або акт, який не потрібно приймати щороку. Крім того, досі
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відсутній чіткий механізм звітності та контролю стосовно виконання
громадськими організаціями проектів та їх результатів. Такий стан речей
створює умови для появи великої кількості маріонеткових організацій та
нецільового використання коштів.
Таким чином, ЗЮЛНЦ запроваджує необхідні правні заходи щодо
реєстрації,

організації,

функціонування

та

припинення

існування

громадських організацій. У сфері нормативного регулювання третього
сектору й досі існують певні недоліки, які потребують врегулювання.
Однак, аналіз правових основ інституціоналізації та функціонування
неурядових організацій дає підстави вважати, що болгарська законодавча
база утверджує НУО як вільні об’єднання громадян на основі широкого
кола спільних інтересів. Законодавство встановлює широкий спектр
діяльності некомерційних організацій. Реалізація соціальних функцій,
лобіювання, проведення кампаній, моніторингу й досліджень можуть бути
дієвими інструментами вдосконалення демократичного політичного
управління.

Нормативно-правові

основи

діяльності

неурядових

організацій створюють профіль сучасного активного та впливового
громадянського суспільства.
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Микола Лазарович1

ДЕРЖАВНА ЕТНОПОЛІТИКА ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
(НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШИНИ)
Etnopolityka Ukraińskiej Centralnej Rady (na przykładzie polskiej
mniejszości narodowej)
Streszczenie
Autor bada główne tendencje w polityce Centralnej Rady w sprawie
mniejszości narodowych. Analizuje zasady funkcjonowania Ministerstwa Spraw
Polskich. Szczególną uwagę przywiązuje do zbadania kulturalnej i edukacyjnej
działalności mniejszości polskiej. Uważa, że warunki dla rozwoju mniejszości
narodowych na Ukrainie były w badanym okresie korzystne.
Słowa kluczowe: Centralna Rada, mniejszość polska, narodowo-osobista
autonomia, stosunki międzyetniczne, polityka kulturalna i oświatowa
The state national policy in the period of the Ukrainian Central Rada
(on the example Polish national minority)
Abstract
The basic tendencies of the Ukrainian Central Rada policy in relation to
national minorities were analyzed. Also the principles of Ministry of Polish affairs’
functioning were examined. Significant attention was given to cultural and educational
activities of the Polish minority. It has been found out that the conditions for
development of national minorities in UNR were favorable.
Key words: Central Rada, the Polish national minority, national-personal
autonomy, interethnic relations, the cultural and educational policy.

З перемогою Лютневої революції 1917 р. в Росії розпочалося
формування нових осередків влади. В Петроґраді було створено
Тимчасовий уряд. Його репрезентантом у Києві став Виконавчий комітет,
що складався з представників міської думи, фабрикантів й заводчиків,
земських

діячів,

ліберальної

професури.

Паралельно

стихійно

формувалися органи т. зв. всеросійської революційної демократії – Ради
робітничих і солдатських депутатів, де переважали представники
1

кандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри міжнародних відносин
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, заслужений
працівник освіти України.Спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та
процеси lazar-m@ukr.net
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соціалістичних партій, здебільшого російських. Як правило, вони
перебували осторонь національно-визвольної боротьби і згодом стали
формою відновлення імперії, що розпалася. Інтереси українства на
першому етапі революції представляла Українська Центральна Рада (далі
– УЦР), створена 17 березня 1917 р. групою національно свідомої
інтеліґенції.

Її

головою

обрали

видатного українського історика,

громадсько-політичного діяча М. Грушевського. Основною метою Ради
була боротьба за національно-територіальну автономію України у складі
федеративної демократичної Росії.
Задекларувавши з початком революції право українців бути
господарем

на

своїй

землі,

УЦР

не

могла

не

враховувати

багатонаціонального складу населення України. Так, станом на 1914 р. із
46,01 млн її мешканців українці становили 32,66 млн (71%), росіяни – 5,37
млн (11,7%), євреї – 3,8 млн (8,2%), поляки – 2,08 млн (4,5%), німці – 871
тис. (1,9%), волохи – 435 тис. (0,9%), греки – 104,7 тис. (0,2%), вірмени –
39,4 тис. (0,1%)2. Представники інших націй складали разом трохи більше
1%.
Відтак, із самого початку Української революції її провідники
вважали серед пріоритетних завдань забезпечення прав національних
меншин. Голова УЦР М. Грушевський із цього приводу заявляв: “Повнота
національного життя, котрої ми добиваємося для українського народу, не
повинна затопляти інших народностей і обмежувати їх змагання до
свобідного розвитку своєї культурної і національної стихії”3. Реалізація
прав національних меншин передусім мала здійснюватися шляхом
прийняття їхньої мови в зносинах із урядами й органами самоуправління в
2

М. Шаповал, Велика революція і українська визвольна програма, Вільна спілка,
Прага 1927, с. 15.
3
М. Грушевський, Хто такі українці і чого вони хочуть, Знання України, Київ
1991, с. 103.
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тих округах, де ці народності становлять певний мінімум, надання змоги
навчатися рідною мовою, створення культурних і релігійних установ4
тощо. Разом із тим, від меншин також чекали адекватних кроків. “Ми
хочемо, розуміється, вірити, – відзначав голова УЦР, – що й представники
національних меншостей України… підуть з свого боку назустріч
українським політичним домаганням...” 5
В історичній літературі утвердилась думка про те, що більшість
національних груп із розумінням поставились до історичного права
українського народу на відновлення своєї державності, а головне – самі
були зацікавлені в реформуванні самодержавства6. Однак на практиці все
було значно складніше. Дійсно, переважна більшість етнічних меншин
підтримала повалення царизму, початок демократичних перетворень, але
їх ставлення до політичних сил, які діяли в Україні, було різним і
суперечливим: від підтримки права українського народу на свою
державність до його повного заперечення7.
Важливим у цьому зв’язку є аналіз міжнаціональних взаємин, які в
добу Центральної Ради складалися між українським й іноетнічним
населенням України. Зокрема, цікаво прослідкувати стосунки з польською
національною меншиною, котра відіграла помітну роль у поваленні
царизму, революційному та державотворчому процесах в Україні. На час
Української революції вона, істотно збільшившись за рахунок біженців та

4

Там само, с. 105.
Там само, с. 104.
6
О. Рафальський, Національні меншини України у XX столітті: Історіографічний
нарис, Полюс, Київ 2000, с. 82.
7
В. Гусєв, Національні меншини в контексті соборності України (1917–1921 pp.),
Проблеми соборності України в XX столітті. Збірник праць, Київ 1994, с. 76–77.
5
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військовополонених, становила близько 8% населення України8 і була
третьою за чисельністю національною групою9.
Запропонована проблематика поки недостатньо відображена у
вітчизняній і зарубіжній історіографії, хоча останнім часом її розробляють
доволі інтенсивно. Серед сучасних досліджень насамперед слід відзначити
монографії проф. О. Калакури Поляки в етнополітичних процесах на
землях України у 20 ст. і колективну – Національні меншини України у XX
столітті: політико-правовий аспект, а також праці таких науковців, як Г.
Кривоший, Л. Рябошапко, В. Скальський, В. Солдатенко, В. Устименко.
Окремі аспекти проблеми висвітлено в дослідженнях О. Кудлай, Т.
Макаренко, Н. Ставицької, Т. Щетиніної та ін. Головним джерелом
дослідження стали архівні та опубліковані документи визвольних змагань
1917–1921 рр.
Мета даної статті – аналіз українсько-польських міжнаціональних
взаємин доби УЦР. Її основні завдання такі: з’ясування місця польської
меншини в українському національно-визвольному русі, ставлення її
політичних провідників до Центральної Ради, утворення та проголошення
незалежності УНР; дослідження законотворчої діяльності УЦР у сфері
етнополітики; висвітлення культурно-освітнього розвитку польської
меншини.
Політичні орієнтації польської громади в Україні головним чином
представляли два основні об’єднання: Польський виконавчий комітет
(ПВК), що орієнтувався здебільшого на заможні верстви поляків, та
Польська демократична централь (ПДЦ), котра об’єднувала переважно

8

В. Скальський, Політичне життя польської громади під час Української
революції (березень 1917 – квітень 1918 рр.), Вип. 11, Український історичний
збірник, Київ 2008, с. 185.
9
О. Калакура, Польський чинник у діяльності Центральної Ради, Вип. 8, Наукові
записки, Київ 1999, с. 103.
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польських соціал-демократів10. Кожне з них творило на місцях свої
осередки, активізовувало політичну й культурно-освітню роботу.
Також розгорнули діяльність Польська партія соціалістична (лівиця)
і Польська партія соціалістична (революційна фракція), котрі стали
політичними союзниками демократичних сил із ПДЦ, Соціал-демократія
Королівства Польського і Литви, Польський демократичний союз, до
якого записувалися “незалежні і проґресивні партії”, та Польський
національний клуб Києва, що прагнув об’єднати польське населення під
гаслом незалежності Царства Польського. Поляки, що перебували на
службі

в

російській

армії,

заснували

Союз

поляків-військовиків

Київського військового округу і виступали за відновлення національної
державності11. Попри істотні розбіжності переважна більшість польського
політикуму була єдиною в головному – у відстоюванні незалежності
Польщі.
Значну

увагу

польські

організації

приділяли

національному

відродженню поляків. Для цього створювали культурно-просвітницькі
організації, відкривали польські школи, Польський університетський
колеґіум у Києві, активізувала діяльність Римо-католицька церква12 тощо.
Відстоюючи ідею повалення Російської імперії та відродження
власної держави, лідери польського руху підтримували й визвольні
змагання українського народу, виступили за спільні дії. Так, 6 липня збори
польських організацій у Києві, в яких узяли участь 558 представників усіх
верств польського суспільства, ухвалили спеціальну резолюцію. У ній,
10

О. Калакура, Поляки в етнополітичних процесах на землях України у 20 ст.,
Знання України, Київ 2007, с. 121.
11
Т. Щетиніна, Виникнення та діяльність громадсько-політичних об’єднань
національних меншин в Україні (березень – травень 1917 p.), Вип. 8, Наукові
записки, Київ 1999, с. 26–27; В. Устименко, Етнонаціональна політика як фактор
державотворення в Україні (1917–1920 рр.), Київ 2010, с. 68; Мала енциклопедія
етнодержавознавства, Генеза, Довіра, Київ 1996, с. 272, 355.
12
О. Калакура, Польський чинник.., с. 104.
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серед іншого, зазначено, що поляки “готові працювати спільно при
закладанню основ власного життя українського народу з забезпеченням
прав польської національної меншости в Україні”13. Така позиція, на
думку дослідників14, диктувалася розрахунком польських діячів на те, що
в українській державі вони матимуть більший вплив на політичне чи
економічне життя, ніж у загальноросійській.
Цікавими з цього приводу є і міркування визначного єврейського
діяча С. Ґольдельмана, який вважав, що поляки менше за інші національні
меншини цікавилися тим, що діялось в Україні, оскільки їхні думки й
почуття були прикуті до Польщі. З одного боку, вони не могли
підтримувати збереження централізованої Росії, як сусідки майбутньої
самостійної Польщі. З іншого – добре розуміли, що й міцна українська
держава, охопивши в своїх кордонах усі етноґрафічні українські землі
Наддніпрянщини, не залишиться байдужою до долі українського
зазбруччя. Третім фактором, який викликав побоювання польської
меншини, було загострення соціальних гасел революції, спрямованих
насамперед проти приватних власників, у т. ч. і проти значної частини
поляків. За таких обставин польські провідні кола в Україні намагалися
толерантно ставитися до української позиції в конфлікті з російською
владою, зберігаючи при цьому, за словами Ґольдельмана, “дружній
невтралітет”15.
Тим часом УЦР, прагнучи виражати волю не лише українців, а й
інонаціональної частини населення, все активніше намагалася залучати
представників останньої, в т. ч. і поляків, до участі в своїх структурах.

13

Український національно-визвольний рух. Березень–листопад 1917 р.: Док. і
матер., Київ 2003, с. 546.
14
В. Скальський, назв. праця, с. 189.
15
С. Ґольдельман, Жидівська національна автономія в Україні 1917–1920,
Мюнхен – Париж – Єрусалим 1967, с. 30–31.
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Зокрема, на Всеукраїнському національному з’їзді, який у квітні 1917 р.
проходив у Києві, делеґати ще першого дня роботи одностайно ухвалили
резолюцію про те, що “одним із головних принципів української автономії
є повне забезпечення прав національних меншостей, які живуть в
Україні”16. Передбачалось також, що в подальшому УЦР стане єдиним
представницьким органом краю, для чого їй надали право кооптації до
свого складу представників національних меншин.
Надалі процес міжнаціонального зближення прискорився. Так, якщо
у Першому Універсалі (23 червня) УЦР лише наголошувала на тому, що в
“тих

місцях,

де

українська

людність

живе

всуміш

з

іншими

національностями, приписуємо нашим громадянам негайно прийти до
згоди

й

порозуміння

з

демократією

тих

національностей...”,

та

сподівалася, що національні меншини “одностайно з нами стануть до
праці коло організації автономії України”17, то вже через два тижні
залучила представників іноетнічного населення до практичної діяльності з
розбудови культурно-національної автономії України. Зокрема, 6 липня
обрану трьома днями раніше комісію для розробки Статуту автономії
України було розширено з 8 до 100 осіб за принципом національнотериторіального представництва. Нації, які складали в Україні не менше
1% населення, делеґували до комісії одного представника на кожний такий
процент, а ті, що мали менше 1%, надсилали по одному представникові за
власним бажанням і згодою комісії. У підсумку склад останньої виявився
таким: українців – 71, росіян – 11, євреїв – 8, німців і поляків – по 2,
білорусів, татар, молдаван, чехів, греків і болгар – по 1 особі18.
У Другому Універсалі (16 липня) УЦР висловила готовність попов16

Укpаїнська Центpальна Рада: Документи і матеpіали. У 2-х т. Т. 1. 4 березня –
9 грудня 1917 р., Наукова думка, Київ 1996, с. 54–55.
17
Там само, с. 104–105.
18
Там само, с. 107, 120, 125.
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нити свій склад “на справедливих основах представниками інших
національностей”19. 17 липня Мала Рада, як постійно діючий розпорядчий
орган, ухвалила постанову, згідно з якою представники неукраїнських
громад у складі УЦР та Малої Ради мали становити 30%20 від загальної
чисельності цих інституцій. Полякам припало 2,5%: 4 представники
входили до складу Малої Ради УЦР (від Польської партії соціалістичної
(лівиці) – В. Корсак і Левинський та ПДЦ – Почентовський і В.
Рудницький) і 20 – до складу Великої (5 – від ПДЦ, 4 – від польських
соціал-демократів, 7 – від “лівиці”, 4 – від польських соціалістів)21.
Наступним кроком українських провідників, спрямованим на
забезпечення міжнаціонального порозуміння, стало введення 28 липня до
складу

Генерального

підпорядкованого

Секретаріату

УЦР,

–

представників

виконавчого
трьох

органу,

найчисельніших

національних меншин – росіян, євреїв та поляків, як заступників (із 14
листопада комісарів на правах генеральних секретарів) генерального
секретаря національних справ. Кожен із них мав право вирішального
голосу при розгляді

питань, які стосувалися справ його нації.

Передбачалася діяльність спеціальної наради та ради при секретарстві, а
також трьох національних рад при заступниках секретаря. Останні брали
участь в засіданнях Генерального Секретаріату з дорадчим голосом.
Вирішальним голосом вони наділялись у вирішенні питань, що входили до
сфери їх компетенції. Окремим пунктом обумовлювалося, що всі
розпорядження Генерального Секретаріату та його органів, що торкалися
внутрішнього життя та прав національних меншин, видаватимуться тільки
після візування їх відповідними заступниками генерального секретаря з
національних справ. Всі закони, постанови, проголошені українською
19

Там само, с. 164.
Там само, с. 171.
21
Мала енциклопедія етнодержавознавства.., с. 272.
20
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мовою, публікувалися також і російською, єврейською та польською
мовами22. Інтереси польської меншини в Секретарстві національних справ
представляв віце-секретаріат польських справ на чолі з М. Міцкевичем та
В. Рудницьким.
Головним

завданням

заступників

генерального

секретаря

національних справ був захист прав національних меншин в Україні та
охорона їх вільного розвитку. Йшлося про забезпечення захисту від
обмеження у громадянських та політичних правах; створення відповідних
умов

діяльності

щотижневе

національних

звітування

про

організацій.

Передбачалося

роботу товаришів

перед

також

генеральним

секретарем. Для здійснення загального керівництва на місцях вводилися
посади місцевих комісарів з національних справ, а також відповідно
повітові та місцеві комітети для узгодження діяльності23.
Важливим для національних меншин України став Третій Універсал
УЦР (20 листопада), який, окрім проголошення Української Народної
Республіки, передбачав підготовку законопроекту про національноперсональну автономію російському, єврейському, польському та іншим
народам “...для забезпечення їм права і свободи, самоврядування в справах
їх національного життя”24. Поляки схвально сприйняли Універсал у частинах,
що стосувалися проголошення УНР та національно-персональної автономії.

Разом із тим, неґативною була реакція більшості польських партій
на задекларовану в документі ліквідацію права власності на землю,
передачу її в розпорядження земельних комітетів без викупу25. Через це

22

Укpаїнська Центpальна Рада: Документи і матеpіали. У 2-х т. Т. 1.., с. 179,
181, 182, 381; О. Кудлай, Створення та діяльність народного міністерства
міжнародних справ УНР (червень 1917 – квітень 1918 pp.), Київ 2008, с. 16.
23
О. Кудлай, назв. праця, с. 16–17.
24
Укpаїнська Центpальна Рада: Документи і матеpіали. У 2-х т. Т. 1.., с. 401.
25
В. Устименко, Етнонаціональна політика як фактор державотворення в
Україні.., с. 71.
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віце-секретар із польських справ М. Міцкевич навіть подав у відставку,
щоправда, за кілька днів, після роз’яснень суті земельної реформи,
відкликав її і продовжив свою роботу. 22 листопада у газеті Дзєннік
Кійовскі з’явився протест проти запланованої земельної реформи,
підписаний великою кількістю польських організацій26. Тоді ж до Варшави
було скеровано меморандум, в якому містилося прохання до польського
уряду та країн Антанти вплинути на українську владу з метою припинення
націоналізації землі. Причина подібної обструкції крилася в тому, що в
Україні близько 4 млн гектарів землі, яку оцінювали в понад 3 млрд крб.27,
перебувало в руках польських землевласників.
Свідченням

реальності

намірів

Центральної

Ради

надати

національним меншинам можливість самостійно влаштовувати своє життя
на території УНР стало підвищення статусу віце-секретарств у справах
великоруських,

єврейських

та

польських

до

рівня

повноправних

генеральних секретарств, а згодом і міністерств.
Структура Міністерства польських справ виглядала так:
Міністр – М. Міцкевич, віце-міністр – В. Рудницький.
Департамент загальної канцелярії (керівник – Л. Тржецяк) у складі:
відділ особистого складу (К. Домославський), господарчий відділ
(бухгалтер – К. Єловіцький; касир – Б. Розводовський), загальний відділ
(Я. Старчевський), правничий відділ (юрисконсульт – П. Хойновський),
військовий відділ (в. о. керівника С. Грабянський), відділ преси
(інформації).
Департамент національного самоврядування (керівник – спочатку Л.
Тржецяк, згодом – К. Рожнєвич) у складі: організаційний відділ (керівник

26
27

В. Скальський, назв. праця, с. 197.
В. Солдатенко, Укpаїнська pеволюція: Іст. наpис, Либідь, Київ 1999, с. 34.
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– К. Рожнєвич, товариш – З. Мількєвич), статистично-економічний відділ
(З. Пєткєвич).
Департамент освіти (керівник – С. Каліновський) у складі: відділ
початкових шкіл (Г. Улашин), відділ середніх шкіл (М. Кульчицький),
відділ

позашкільної

освіти (В. Матушевський), відділ техніки і

прикладного мистецтва (О. Сосновський), відділ культури і мистецтв (Л.
Грохольський)28.
Міністерство польських справ прагнуло представляти інтереси та
захищати права польської людності в УНР. Зокрема, було розроблено
широку

програму

національно-культурного

відродження

поляків,

визначено пріоритети розвитку польської освіти і культури, долучення до
політичного життя. Найпродуктивніше, на думку дослідників, працював
департамент освіти, що опікувався початковими й середніми школами,
технічною та позашкільною освітою, надавав допомогу приватним
школам (в т. ч. за рахунок державних асиґнувань29). За його участю в
Києві, Вінниці, Проскурові, Житомирі, навіть у низці сіл відкривали нові
школи, гімназії; 718 поляків стали слухачами Київського колеґіуму.
Загалом у межах УНР діяло 1265 польських початкових шкіл. Освітою
було охоплено 78 тис. польських дітей, яких навчали понад 2 тис.
учителів30. Відділ культури й мистецтв опікувався польськими театрами та
мистецькими колективами.
Загалом, як вважає В. Скальський, робота Міністерства не була
ефективною через конкуренцію з Польським виконавчим комітетом, який

28

Центральний державний архів вищих органів державної влади і управління
України, ф. 2201, оп. 1, спр. 17, арк. 7–8 зв.; Jabłoński H., Polska autonomia
narodowa na Ukrainie 1917–1918, Warszawa, 1948. – S. 113–114; В. Скальський,
назв. праця, с. 197, 198.
29
Центральний державний архів вищих органів державної влади і управління
України, ф. 1063, оп. 1, спр. 1, арк. 34 зв.; ф. 1748, оп. 1, спр. 97, арк. 37.
30
О. Калакура, Поляки в етнополітичних процесах.., с. 127, 128–129.
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проводив аналогічну роботу, але мав більшу підтримку серед польського
населення українських земель. Він був, по суті, державою в державі, зі
своїми місцевими органами у вигляді мережі губернських та повітових
представництв (комісарів і рад при них), податковою системою, оскільки
збирав на свою користь податок зі “свідомих” поляків, і навіть збройними
силами – організованими загонами польської міліції “на випадок розрух та
анархії”31.
Логічним кроком на розвиток положень, викладених у Третьому
Універсалі, стало ухвалення УЦР 22 січня 1918 р. Закону про національноперсональну автономію. Згідно з ним польське населення України, як і
решта національних меншин, що проживали на її території, мало право на
самоуправління в питаннях національної освіти, культури, соціальної
допомоги, еміґрації тощо. Реалізація прав мала здійснюватися через
Національний союз, який представляв етнічні групи, що проживали на
території УНР. Влада Союзу поширювалася на всіх його членів32. Пізніше
текст Закону, який, до речі, польська меншина активно використала для
розбудови національно-культурної автономії, ввійшов VІІІ розділом до
Конституції УНР.
Усі демократичні свободи для національних меншин, у т. ч. і
польської, ухвалені раніше, УЦР підтвердила і в Четвертому Універсалі
(22 січня)33. На жаль, представники іноетнічного населення в Центральній
Раді ці кроки українців не оцінили. Зокрема, під час голосування на
засіданні Малої Ради за проголошення державної незалежності України з
присутніх

представників

національних

меншин

цю

споконвічну

українську мрію підтримав лише представник революційної фракції ППС
31

В. Скальський, назв. праця, с. 188, 195, 198.
Укpаїнська Центpальна Рада: Документи і матеpіали. У 2-х т. Т. 2. 10 грудня
1917 р. – 29 квітня 1918 р., Наукова думка, Київ 1997, с. 99–101.
33
Там само, с. 104.
32
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В. Корсак. (До слова, поляки були єдиними, хто взяв участь у збройній
боротьбі за Київ на боці УЦР)34. Така позиція, зрозуміло, викликала
розчарування в багатьох українців.
Іґнорування більшістю польської делеґації в Центральній Раді
голосування за державну незалежність України пояснюється як певними
стереотипами, на кшталт відродження польської держави “від моря до
моря” чи “хлопського характеру” української нації, нездатної до
державотворення35, так і тим, що державотворча діяльність Центральної
Ради перестала бути для польських політичних сил України принциповим
інтересом. Вони, як і раніше, її підтримували (або хоча б не заперечували),
але лише тією мірою, якою вона ґарантувала й узаконювала права
польської національної меншини36. Коли ж на порядок денний поставало
контроверсійне питання, вирішення якого українці й поляки бачили порізному, починалися тертя.
Однією з перших проблем, що зумовила деяке загострення між
українцями й польською національною меншиною, була т. зв. «холмська
справа». Її було актуалізовано Постановою Сьомої сесії УЦР про
з’єднання українських земель від 31 жовтня 1917 р., відповідно до якої
влада Генерального Секретаріату мала поширюватися на «всі відмежовані
землі України, де більшість людності є українською», в т. ч. на
Холмщину37. Ще одним каменем спотикання в стосунках між УЦР та
польськими представниками стало вже згадане положення Третього
універсалу про ліквідацію права власності на землю та передачу її в

34

О. Калакура, Польський чинник.., с. 108–109.
О. Калакура, Ставлення польської меншини до УНР, Вип. 5, Історія України:
маловідомі імена, події, факти, Київ 1999, с. 133.
36
Гай-Нижник П., Ставлення польського революційного руху в Наддніпрянській
Україні до питання самостійності УНР (1917–1918 рр.) [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://hai-nyzhnyk.in.ua/doc/176doc.php.
37
Укpаїнська Центpальна Рада: Документи і матеpіали. У 2-х т. Т. 1.., с. 379.
35
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розпорядження земельних комітетів без викупу . Неґативним було ставлення
38

поляків до Брестського мирного договору 1918 р. (насамперед це
стосувалося таємних статей, відповідно до яких Австро-Угорщина
зобов’язувалася до кінця липня 1918 р. перетворити Східну Галичину і
Північну Буковину на єдиний коронний край, а Холмщина й Підляшшя
мали відійти до УНР)39, який вони сприймали як ущемлення інтересів
Польщі. Було зрозуміло, що українсько-польська співпраця обмежується
національними інтересами кожної зі сторін.
Тим часом УЦР, незважаючи на гіркоту останніх подій, прагнула до
порозуміння з національними меншинами. Це засвідчив Закон УНР про
громадянство від 2 березня 1918 р. Відповідно до нього, юридичні
підстави для набуття українського громадянства мали всі мешканці
України,

незалежно

від

їх

національної

приналежності40.

Отже,

демократичний вектор розвитку української державності продовжувався.
Подальші події, зокрема захоплення Києва більшовиками, котрі,
серед іншого, перед втечею з української столиці спалили будинок на
Хрещатику, в якому розміщувалося Міністерство польських справ41,
гетьманський переворот, істотно обмежили культурно-освітній ренесанс
польської меншини. Проте потенціал, закладений у період УЦР, став тим
стрижнем, на якому польська громада України розвивала своє національне
життя не лише в наступний період Української революції, але й у перші
роки радянської влади.
Отже, Українська Центральна Рада вперше у світовій практиці
зробила реальну спробу забезпечити права іноетнічного населення, яке

38

Там само, с. 400.
Укpаїнська Центpальна Рада: Документи і матеpіали. У 2-х т. Т. 2.., с. 150–
151.
40
Там само, с. 173–174.
41
О. Калакура, Поляки в етнополітичних процесах.., с. 128.
39
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проживало

в

Україні.

Її

уряди

надавали

важливого

значення

життєдіяльності національних меншин, у тому числі і польської, розвитку
їх національних товариств на основі Закону про національно-персональну
автономію і Конституції УНР, розглядаючи захист їх прав як неодмінну
умову демократизації національних взаємин.
Одними з перших на проґресивні ініціативи українства відгукнулися
поляки Наддніпрянщини, які, виходячи з власних інтересів, активно
долучилися до суспільно-політичного та національно-культурного життя
України, свого облаштування на її території. Завдяки як практичним
заходам, здійсненим Центральною Радою, по забезпеченню прав і свобод
національних меншин, їх соціального, політичного, економічного і
культурного розвитку, так й ініціативності польської меншини було
відроджено

польські

національно-культурні

товариства,

школи,

бібліотеки, вільне видання книг і періодики польською мовою, розгорнуто
прискорену

підготовку

вчителів.

Українсько-польська

співпраця,

незважаючи на певні випрбовування революційної доби, набувала нового
досвіду та усвідомлення необхідності добросусідського співжиття двох
народів.
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Tatiana Ryabchenko1

Referendum oraz inne formy uczestnictwa obywateli w
tworzeniu prawa: współzależność instrumentów prawnych

Streszczenie
Artykuł dotyczy analizy poszczególnych form udziału obywateli w procesie
stanowienia prawa, jak również ich stosunku do referendum jako głównej formy
stanowienia prawa prze obywateli.
Słowa kluczowe: udział obywateli w procesie stanowienia prawa, referendum,
stanowienie prawa, referendum legislacyjne, inicjatywa legislacyjna społeczeństwa,
czytania parlamentarne

The referendum and other forms of the participation of citizens in the lawmaking process: question of the relationship.
Abstract
The article concerns the analysis of the separate forms of the participation of
citizens in the law-making process, a question of their relationship with the referendum
as the main form of people law-making is reflected.
Keywords: the participation of citizens in the law-making process; referendum
law-making; legislative referendum, the people's legislative initiative, the public
consideration of the projects of legislative acts; parliamentary hearings.

Współczesne społeczeństwo ukraińskie jest świadkiem radykalnej
przemiany wartości, bowiem kształtuje się system nowych stosunków i
równowagi prawnej pomiędzy obywatelami i organami władzy2. W zakresie
sprawowania władzy publicznej następuje przejście do przestrzeni stosunków
podmiotowych,
najważniejszych

1

decydującą

zasadą jest

kwestii życia

partnerstwo przy rozwiązaniu

społecznego i państwowego. Ważnym

doktorant katedry teorii oraz historii państwa i prawa Narodowy Uniwersytet
Pedagogiczny imienia M.P.Dragomanowa Kijów, Ukraina.
2
A. Shama,, S. Sementsov, The collapse of the Soviet Ministries: Economic and legal
transformation, “The International Executive”, Volume 34, Issue 2, pages 131150, March/April 1992.
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czynnikiem

wzmocnienia

współdziałania

władzy

państwowej

oraz

społeczeństwa, a także jednym z głównych priorytetów w warunkach
wzmocnienia na Ukrainie demokracji i przewodzenia prawa jest aktywny udział
obywateli w procesie tworzenia aktów prawa na wszystkich etapach ich
powstania – od początkowego okresu omawiania celowości ich stworzenia do
ostatecznego przyjęcia i realizacji3.
Uczestnictwo obywateli w procesie odbywa się w kilku formach, które
są sposobem udziału obywateli w tworzeniu prawa. Współczesna rosyjska
jurysprudencja, a zwłaszcza W. Rudenko wskazuje jako takie instrumenty
referendum, narodową inicjatywę tworzenia prawa, weto narodowe i walne
zgromadzenie obywateli4. Podobny podział wyodrębniany jest również w
pracach ukraińskich naukowców5. De lege lata wydziela się następujące formy
uczestnictwa obywateli w tym procesie: inicjowanie ogólnoukraińskiego
referendum oraz przyjmowanie praw, publiczne omawianie projektów ustaw
przez uczestnictwo w parlamentarnych przesłuchaniach oraz pracach komisji
parlamentarnych, publiczne dyskusje na poziomie organów wykonawczej
władzy, elektroniczne konsultacje ze społeczeństwem, udział przedstawicieli
społecznych

organizacji

w

skład

roboczych

grup

zajmujących

się

opracowaniem projektów ustaw .
6

3

Y. Papadopoulos, How does direct democracy matter? The impact ofreferendum votes
on politics and policy‐making, “West European Politics”, Volume 24, Issue 2, 2001, s.
35-58.
4
В. Н. Руденко, Конституционно-правовые проблемы прямой демократии в
современном обществе : автореф. дисс. на соискание ученой степени д-ра юрид.
наук : спец. 12.00.02 «Конституционное право; муниципальное право» / В. Н.
Руденко. – Екатеринбург, 2003. – s. 14.
5
В. Ф. Погорилко, Референдное право Украины : науч. пособ. / В. Ф. Погорилко,
В. Л. Федоренко. – К. : Изд-во «Лира-К», 2006. – 366 с.
6
W anglojęzycznej literaturze podobnie zauważają, J. Cohen, Social, Emotional,
Ethical, and Academic Education: Creating a Climate for Learning, Participation in
Democracy, and Well-Being, Harvard Educational Review, Vol. 76, Nr. 2, 2006, s. 201237.
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Celem niniejszego artykułu jest ogólna charakterystyka głównych form
uczestnictwa obywateli w procesie tworzenia prawa, a także analiza
współdziałania referendum z innymi formami realizacji udziału narodu w
procesie tworzenia prawa.
Referendum
Referendum uznawane jest za kluczową formę prawną realizującą
zasadę zwierzchności narodu w zakresie tworzenia prawa7. Tworzenie prawa
przy pomocy tego instrumentu rozpatrywane jest jako celowa działalność
narodu ukierunkowana na stworzenie norm prawa, które powinny mieć wyższą
siłę prawną niż inne ustawy, bowiem realizuje wolę i prawne interesy narodu,
nie potrzebuje dodatkowej aprobaty ze strony władz publicznych. Ta szczególna
odmiana procesu tworzenia prawa odznacza się emanacją działalnością narodu
związaną z ustalaniem, zmianą lub usunięciem norm prawnych8. W trakcie
tworzenia prawa przez referendum naród występuje jako inicjator takiej
działalności, jest jedynym źródłem powstawania prawa; treść określonej ustawy
wyznaczona jest przez wniosek referendalny, pod którym podpisują się
obywatele, proces referendum znajduje zakończenie w pisemnym akcie dokumencie, tzn. rezultatem przyjęcia może być nowa konstytucja lub ustawa
(lub zmiana już obowiązujących)9.
Na mocy konstytucji, ustawa przyjęta bezpośrednio przez naród
ukraiński jest aktem wyższej rangi ustawowej. Stosownie do treści art. 5, 72
oraz 74 Konstytucji Ukrainy, naród jako dysponent suwerenności i jedyne
7

B. McGee, Community Referendum: Participatory Democracy and the Right to Free,
Prior and Informed Consent to Development, Berkeley J. Int'l Law, vol. 27, 2009,
s. 570.
8
A. Casella, A. Gelman, A simple scheme to improve the efficiency of referenda,
Journal of Public Economics, Vol. 92, Nr. 10–11, 2008, s. 2240–2261.
9
Dlatego w światowej literaturze zwraca się uwagę na problematyką odpowiedniego
sformułowania pytania refenderalnego, C. Morris, Improving Our Democracy or a
Fraud on the Community? A Closer Look at New Zealand’s Citizens Initiated Referenda
Act 1993, Statute Law Rev, vol. 25, nr. 2, 2004, s. 116-135.
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źródło władzy w państwie, wyraża swoją wolę, może uchwalać ustawy,
wprowadzać zmiany do już istniejących ustaw, uchylać je (poza ustawami
związanymi z podatkami, budżetem, amnestią)10. Treść artykułów daje
podstawy

do

stwierdzenia,

że

istnieje

możliwość

przeprowadzenia

ogólnoukraińskiego referendum, podczas którego obywatele mogą wykazać
swoje poglądy w zakresie projektu ustawy, wniesionego do parlamentu, ale do
czasu przejęcia ustawy, lub w zakresie już przejętej ustawy, która nie weszła w
życie oraz odnośnie ustawy, która jest obowiązująca.
Normy

konstytucyjne

zostały

doprecyzowane

w

„Ustawie

o

ogólnoukraińskim referendum”11 obowiązującej od 6 listopada 2012 r., według
której przedmiotem ogólnoukraińskiego referendum może być przyjęcie lub
uchylenie ustaw Ukrainy oraz wprowadzenie zmian w działających ustawach.
Niestety doświadczeń w zakresie realizacji ustawotwórczej tej funkcji
bezpośrednio przez obywateli na Ukranie nie ma.
Niewykorzystany potencjał tworzenia prawa za pośrednictwem
referendum leży w dużej mierze w archaicznej i mało efektywnej ustawie „O
ogólnoukraińskim i lokalnym referendum”12 z 1991 r., oraz niedoskonałością
działającej ustawy „O ogólnoukraińskim referendum” z 2012 r. a zwłaszcza jej
procesową częścią.
Należy zaznaczyć, że w innych państwach procedury regulujące
referendum, znacząco odróżniają się w zależności od zasięgu terytorialnego
referendum, jego przedmiotu, czasu oraz skutków prawnych. Wszystkie te
czynniki regulują charakter uprawnień obywateli w zakresie przyjęcia prawnych
akt za pośrednictwem referendum, a także poziomu bezpośredniości ich

10

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, с. 141.
Офіційний вісник України, 2012, № 92, с. 7l. 25.
12
Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 33, с.443.
11
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uczestnictwa w tym procesie13. Jak pokazuje doświadczenie państw
członkowskich Unii Europejskiej, praktyka przyjmowania ustaw w trakcie
referendum nie jest rozpowszechniona. W państwach, w których przewidziano
instytucje referendum, posiadają one przeważnie fakultatywny charakter;
inicjatywa ich zarządzenia w większości wypadków należy do organów władzy
– a to głowy państwa (Francja), parlamentu (Austria, Litwa), posłów
parlamentu (Dania). Możliwość inicjowania zmian w ustawodawstwie z
inicjatywy narodu jest przewidziana we Włoszech, Łotwie, Litwie, Malcie,
Słowenii, Szwajcarii14. Decyzje mają imperatywny charakter.
Na współczesnym etapie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na
Ukrainie poważne znaczenie ma kształtowanie się instytucji obywatelskiej
inicjatywy

prawodawczej,

wystepującej

jako

skuteczny

środek

konstruktywnego wpływu obywateli na proces tworzenia prawa. Doświadczenia
prawnoporównacze

pokazują,

że

mechanizm

realizacji

prawodawczej

inicjatywy narodu w państwie ma z reguły dwojakie możliwości: а) możliwość
przyjęcia ustawy z inicjatywy obywateli w procesie ogólnopaństwowego
referendum; b) drogą wyznaczenia obywateli podmiotem prawa prawodawczej
inicjatywy w parlamencie.
Obywatelska inicjatywa prawodawcza
Obywatelska inicjatywa prawodawcza definiowana jest jako instytucja,
która przewiduje, że określona ilość obywateli może zaproponować projekty
ustaw oraz innych aktów prawnych, między innymi projekt o wniesieniu zmian
do konstytucji albo innych aktów prawnych, przez wnoszenie ich do
przedstawicielskiego organu państwowej władzy lub przyjmowana za pomocą
referendum. De lege lata na poziomie ogólnopaństwowym inicjatywa
13

B. D. Magleby, Let the Voters Decide - An Assessment of the Initiative and
Referendum Process, 66 U. Colo. L. Rev., vol. 66, 1994-1995, s. 13.
14
Ł, Jakubiak, Kantonalne Zgromadzenia Ludowe w Szwajcarii, „Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Socjologiczny” 72, z. 4, 2010, s. 107-119.
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prawodawcza jest gwarantowa w konstytucji Austrii, Albanii, Hiszpanii,
Włoch, Macedonii, Polski, Rumunii, Słowenii, Węgier, Szwajcarii, a także w
szeregu postradzieckich krajów, w szczególności na Białorusi, Gruzji,
Kirgistanie, Łotwie, Litwie15.
Zgodnie z Konstytucją Słowenii od 23 grudnia 1991 r. inicjatywa
ustawodawcza wymaga 5 tysięcy podpisów wyborców; według Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. - 100 tys. obywateli, którzy
mają prawa wyborcze16. Konstytucja Litewskiej Republiki nadaje takie prawo
50 tys. obywatelom, mającym prawa wyborcze, wnosić do Sejmu projekty
ustaw, które parlament jest zobowiązany rozpatrzyć, jednak wnoszenie do
Sejmu propozycji względem przemian czy dopełnień do Konstytucji musi
poprzeć 300 tys. wyborców17.
W praktyce tworzenia prawa można wydzielić trzy warianty
obywatelskiej

inicjatywy

prawodawczej18.

Pierwszy

wariant

stanowią

inicjatywy obywateli, które wnoszone są do przedstawicielskiego organu
władzy w celach rozpatrzenia według ustalonego procederu, a potem
przedstawiane do zaopiniowania przez obywateli. Ten wariant pokazuje
decydującą rolę obywateli w procesie prawodawczym. Przedstawicielski organ
dysponuje instrumentami wpływu na przebieg rozpatrzenia inicjatywy i
przyjęcia decyzji, w szczególności ma możliwość przedłużenia rozpatrzenia

15

I. Wróbel, Quasi-prawodawcza inicjatywa obywatelska jako element demokracji
uczestniczącej w systemie prawnoinstytucjonalnym Unii Europejskiej, Instytut
Zachodni. Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu,
z.01 /2013, s. 69- 93.
16
S. Wronkowska, Proces Prawodawczy Dwóch Dekad - Sukcesy i Niepowodzenia,
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” vol. 71, z. 2, 2009, s. 111-129. W
zakresie A. Witalec, O podstawowych regułach procesu ustawodawczego w III
Rzeczypospolitej Polskiej, „Polityka i Społeczeństwo” 3/2006, s. 134, 145.
17
A. Iglicar, Understanding Human Rights and Protection Thereof in the Slovenian
Legal Perception, 1 Slovenian L. Rev., vol. 1, 2004, s. 55
18
Por. J. Kranz, Democratic Deficit in the European Union?, International Affairs, vol.
3, 2012, s. 5-25.
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projektu ustawy. Przedstawicielski organ ma też znaczący wpływ na przebieg
omawiania projektu ustawy. Differencia specifica polega na fakcie, że
parlament jest upoważniony do przedstawienia alternatywnego projektu ustawy.
Drugi wariant zakłada, że inicjatywy obywateli wnoszone się do
przedstawicielskiego organu dla ich rozpatrzenia i przyjęcia. Jeżeli organ
przedstawicielski nie zgadza się na przyjęcie projektu ustawy bez istotnych
zmian, to przedstawia to narodowi w drodze pytania refenderalnego. Wariant
ten

odróżnia

się

od

poprzedniego

prawodawczą

kompetencją

przedstawicielskiego organu wyrażania uprawnień po przyjęciu na swoich
plenarnych obradach ustaw wniesionych w trybie oddolnej inicjatywy.
Uczestnictwo obywateli w głosowaniu w stosunku do projektu ustawy jest
potrzebne tylko wtedy, jeżeli przedstawicielski organ istotnie zmieni jego treść.
W przypadku, gdy organ przedstawicielski wyrazi zgodę bez istotnych zmian,
rozpatrzenie projektu ustawy nie wychodzi poza kompetencje tego organu.
Wariant trzeci przewiduje, że inicjatywy obywatelskie wnoszone są do
przedstawicielskiego organu władzy państwowej, który rozpatruje je i
samodzielnie podejmuje decyzję. Taka odmiana instytucji obywatelskiej
prawodawczej inicjatywy jest rozpowszechniona na przykład w Austrii,
Hiszpanii i Włoszech. W ustawodawstwie tych krajów oddaje się czołową rolę
przedstawicielskim organom państwowym. Po zebraniu wystarczającej ilości
podpisów, projekt wnosi się do organu przedstawicielskiego. Proceder
rozpatrzenia praktycznie nie odróżnia się od procedury rozpatrzenia
prawodawczych inicjatyw innych podmiotów działalności po tworzeniu prawa.
Powyższe dwie odmiany instytucji inicjatywy prawodawczej istotnie
różnią się od poprzednich. Fundamentalna różnica polega na fakcie, że
obywatelska inicjatywa prawodawcza jest jedną z procedur parlamentarnych. O
ile w pierwszym wariancie organ przedstawicielski wykonuje funkcje
pomocnicze – jest arbitrem lub oponentem w stosunku do obywateli, to w

232

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

dwóch ostatnich wariantach organ odgrywa główną lub rozstrzygającą rolę.
Instytut obywatelskiej inicjatywy składa się z norm, które regulują jedną z faz
prawodawczego procesu w parlamencie. Jest to faza prawodawczej inicjatywy,
czyli

wnoszenie

projektu

ustawy

w

oficjalnym

trybie

do

organu

prawodawczego przez upoważnionego subiekta. W tym wypadku subiektem
prawa prawodawczej inicjatywy są obywatele19.
W opinii autora, uznanie ukraińskiego narodu jako podmiotu inicjatywy
prawodawczej

w

warunkach

parlamentaryzmu

w

okresie

krzepnięcia

demokratycznych wartości jest naturalnym procesem20. Mechanizm realizacji
obywatelskiej inicjatywy prawodawczej jest możliwy pod warunkiem
dotrzymania

pewnych

standardów.

Ustawa

powinna

precyzować

w

szczególności sprawy, w których naród nie może inicjować uchwalania ustaw
oraz innych aktów prawnych; oraz jak powinien wyglądać projekt tak
wnoszonej ustawy; jaką mieć ilość głosów, aby projekt obywatelski ustawy
mógł być wniesiony do rozpatrzenia przez parlament.
W tym kontekście słuszna jest opinia W.Rudenko, który zaznacza, że
wszystkie odmiany inicjatywy prawodawczej, które są bliskie instytucji
referendum, a także te, co jednoczą się z nim, są najbardziej efektywnymi oraz
tymi, które odpowiadają samej treści ludowej prawodawczej inicjatywy jak
formy tworzenia prawa21.
W odróżnieniu od prawodawczego referendum, w procesie którego
obywatele występują jako bezpośredni uczestnicy procesu tworzenia prawa
19

O nadrzędnej roli narodu por. A. Stepan, Ukraine: Improbable Democratic "NationState" But Possible Democratic "State-Nation"?, “Post-Soviet Affairs” Vol. 21, Nr 4,
2005, s. 279-308.
20
Widocznym zwłaszcza na Zachodniej Ukrainie T. Kuzio, Transition in PostCommunist States: Triple or Quadruple?, “Politics” Vol/ 21, nr 3, 2001, s.168–177.
21
В. Н. Руденко, Институт народной правотворческой инициативы: зарубежный
опыт и его значение для Российской Федерации и ее субъектов / В. Н. Руденко //
Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения РАН. –
2001. – № 2. – С. 320.
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(mogą samodzielnie pracować nad projektem ustawy i przedstawiać go do
rozpatrzenia, uchwalają projekt ustawy przez proste głosowanie), obywatelska
inicjatywa prawodawcza przewiduje formułowanie i wsparcie ze strony
określonej ilości obywateli pewnych wymogów (inicjatyw). W takim przypadku
parlament może bezpośrednio może przejść do tworzenia aktów prawnych.
prawnego

Formuła

demokratycznego

państwa

przewiduje,

że:

„społeczeństwo ma prawo, a państwo jest zobowiązane” co oznacza, że władza
państwowa

w

dowolnym

przypadku

musi

być

kontrolowana

przez

społeczeństwo i być zależna od niego. Z innego punktu widzenia, obowiązek
ten dotyczy również wymogu przedstawienia interesów całego społeczeństwa.
W tym kontekście zasada demokratyzmu procesu prawodawczego, według
opinii O. Bogaczewej, przejawia się poprzez wyrażenie w ustawach woli
większości obywateli, uwzględnienie interesów różnych grup społecznych, a
także zabezpieczenia przejrzystości, otwartości i dostępności prawodawstwa,
dołączenia obywateli do przygotowania i publicznego omawiania projektów
aktów prawnych22.
Publiczne wysłuchanie
Obecnie najbardziej rozpowszechnioną i typową dla ukraińskiej
praktyki formą wpływu obywateli na prawodawstwo jest publiczne omówienie
projektów

aktów

prawnych23.

Publiczne

wysłuchanie

przewiduje

przeprowadzenie przesłuchań parlamentarnych oraz innych społecznych
wysłuchań, konferencji, seminariów, forów, „okrągłych stołów", zebrań,

22

Zob. О. Богачева, Некоторые вопросы участия граждан в законотворчестве /
О. Богачева // Научные записки Института законодательства Верховной Рады
Украины. – 2011. – №. 3 – s. 5.
23
Por. T. Lando, The public hearing process: A tool for citizen participation, or a path
toward citizen alienation?, “National Civic Review” Vol. 92, nr. 1, 2003, s. 73–82.
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spotkań z społeczeństwem, telewizyjnych lub radiowych debat, dyskusji,
dialogów, wywiadów, konferencji internetowych, elektronicznych konsultacji24.
Autor pragnie podkreślić, że na Ukrainie

tryb spełnienia i

zabezpieczenia praw każdej osoby w zakresie dostępu do informacji, która
znajduje się w posiadaniu podmiotów sprawujących władzę, gwarantowana jest
przez ustawę „O dostępie do informacji publicznej”25 z 13 stycznia 2011 r.
Stosownie do jej postanowień, gwarantowany jest dostęp do obrad kolegialnych
organów władzy (oprócz wyjątków, przewidzianych ustawowo). Dotyczy to
dostępu do procesu przygotowania ustaw przez ustalanie kontaktów z grupami
roboczymi, które opracowują projekt ustawy, oraz uczestnictwa w komisjach i
zespołach parlamentarnych, jak i przesłuchaniach społecznych. Podstawą
prawną przeprowadzenia wysłuchań parlamentarnych i w komisji jest
Konstytucja Ukrainy, Ustawa „O Reglamencie Najwyższej Rady Ukrainy” z 10
lutego 2010 r. oraz ustawa „O komitetach Najwyższej RadyUkrainy” z 4
kwietnia 1995 r.
Wysłuchanie w komitetach organu prawodawczego jest czynnością
oficjalną, w procesie której posłowie w formie bezpośredniej otrzymują
informację o danej sprawie od struktur władzy wykonawczej, fachowców i
przedstawicieli społeczeństwa. Posiedzenia komisji odbywają się w celu
omawiania projektów najbardziej ważnych aktów prawnych, wyjaśnienia
efektywności realizacji uchwalonych ustaw, otrzymania wszechstronnej
informacji odnośnie kwestii, które będą przedmiotem posiedzenia komisji, ich

24

Zob. T. A. Heberlein, Some Observations on Alternative Mechanisms for Public
Involvement: The Hearing, Public Opinion Poll, the Workshop and the QuasiExperiment, 16 Nat. Resources J., vol. 16, 1976, s. 1997.
25
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, с. 314
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dokładnego studiowania i omawiania, a także dołączenia szerokich grup
społecznych do uczestnictwa w kreowaniu polityki państwa26.
Komisje, w razie potrzeby, pisemnie zapraszają na posiedzenia
Pierwszego wicepremiera Ukrainy, wicepremierów Ukrainy, ministrów
Ukrainy, kierowników organów państwowych, samorządów, przedstawicieli
stowarzyszeń oraz obywateli. Według ustawy, tylko w razie potrzeby i tylko
pewne grono osób, otrzymawszy zaproszenie, może brać udział w
posiedzeniach komisji parlamentarnych. Autor chce szczególnie podkreślić
problem podwyższenia poziomu otwartości przeprowadzenia takich posiedzeń
oraz stopień uwzględnienia rekomendacji uczestników posiedzeń. Wśród
głównych wad procedury przeprowadzenia posiedzeń komisji parlamentarnych
wymienia się brak ogólnodostępnej informacji o agendzie posiedzenia, czasie i
miejscu jej przeprowadzenia, treści oraz rekomendacji uczestników27.
W celu wzmocniania przejrzystości funkcjonowania komisji i
udoskonalenia istniejących mechanizmów przeprowadzenia posiedzeń komisji
parlamentarnych, autor uważa za celowe wniesienie do ustawy „O komitetach
Najwyższej Rady Ukrainy”28 zmian, skierowanych na stworzenie własnych
stron internetowych dla komisji parlamentarnych będących częścią portalu
Najwyższej Rady Ukrainy (np. w Polsce i Federacji Rosyjskiej wszystkie
parlamentarne komisje mają własne strony internetowe); ogłoszenie na stronach
internetowych komisji informacji o dacie, czasie, miejscu przeprowadzenia
posiedzenia; materiałów i stenogramów posiedzeń, a także decyzji, przyjętych

26

Por. J. C. Duncan Jr., Multicultural Participation in the Public Hearing Process:
Some Theoretical, Pragmatical, and Analeptical Considerations, “Colum. J. Envtl. L.”
vol. 24 , 1999, s. 169.
27
Por. C. S. King, K. M. Feltey, B. O'Neill Susel, The Question of Participation:
Toward Authentic Public Participation in Public Administration, “Public
Administration Review” Vol. 58, Nr. 4., 1998, s. 317-326.
28
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 19, с.134
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na podstawie wyników posiedzenia; nadanie obywatelom prawa inicjowania i
przeprowadzanie posiedzeń w komisjach parlamentarnych29.
Skuteczniejszą formą uczestnictwa ukraińskich obywateli w tworzeniu
prawa są publiczne omówienia na poziomie organów władzy wykonawczej,
które odbywają się zgodnie z wymogami Regulaminu przeprowadzenia
konsultacji ze społeczeństwem w kwestiach kształtowania i realizacji polityki
państwowej, zatwierdzonego uchwałą Gabinetu Ministrów Ukrainy 3 listopada
2010 r. Niniejszy akt wyznacza krąg kwestii, względem których przewidziano
obowiązkowe przeprowadzenie przez organ władzy wykonawczej publicznego
społecznego omówienia. Chodzi przede wszystkim o projekty aktów prawnych,
które mają ważne znaczenie społeczne i odnoszą się do konstytucyjnych praw,
wolności, interesów i obowiązków obywateli.
Za organizację i przeprowadzenie publicznego społecznego omówienia
jest odpowiedzialny organ władzy wykonawczej, który bezpośrednio występuje
z głównym projektem aktu prawnego. Warto zaznaczyć, że ważnym aspektem
podwyższenia efektywności publicznego omówienia jest wyraźne wyznaczenie
tej procedury. jej podział na etapy. Można wydzielić następne etapy
przeprowadzenia

publicznego

omówienia:

inicjowanie

przeprowadzenia

omawiania; wyznaczenie pytania, które jest wyniesione na publiczne
omówienie; podjęcie decyzji o przeprowadzeniu omawiania; zabezpieczenie
obecności/uczestnictwa różnych grup społecznych, instytucji społeczeństwa
obywatelskiego i innych zainteresowanych podmiotów w trakcie omawiania;
ogłoszenie na oficjalnej stronie internetowej organu władzy wykonawczej
informacji o przeprowadzeniu posiedzenia komisji; zbiór i analiza opinii
społeczeństwa

o

efektywności

zaproponowanego

projektu

ustawy;

formułowanie eksperckich propozycji odnośnie alternatywnego projektu;
29

P. W. Juchacz, Wysłuchanie publiczne, czyli o niebezpieczeństwach partycypacji
antagonistycznej, [w:] K. Cern, P. W. Juchacz, E. Nowak (red.), Etyka Życia
Publicznego, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2009, ss. 55-82.
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spełnienie etapu podjęcia ostatecznej decyzji odnośnie projektu ustawy, podczas
którego uwzględnia się wyniki omawiania; ogłoszenie wyników omawiania
projektu ustawy i ostatecznej decyzji z uzasadnieniem i informacją odnośnie
uwzględnienia propozycji od uczestników posiedzenia. Wyniki publicznego
omówienia organ władzy wykonawczej w trybie obowiązkowym przekazuje
społeczeństwu przez ogłoszenie na swojej oficjalnej stronie internetowej oraz w
inny możliwy sposób, nie później niż dwa tygodnie po jego zakończeniu.
Publiczne

omówienia

w

procesie

tworzenia

prawa

sprzyjają

podwyższeniu jakości przygotowania aktów prawnych w ważnych sprawach
państwowych i życia społecznego. Pozwalają uwzględnić opinię społeczeństwa,
oraz tworzą warunki dla uczestnictwa obywateli w opracowaniu projektów
takich aktów30.
Treść publicznego omówienia projektu aktu prawodawczego upodabnia
go do instytucji referendum, ponieważ jego przedmiot może być w tym samym
czasie przedmiotem omówienia. Jednakże, w odróżnieniu do prawodawczego
referendum, wyniki publicznego omówienia projektu ustawy nie mają
samodzielnego znaczenia, ponieważ nie są one związane z bezpośrednim
przyjęciem przez obywateli odpowiedniej ustawy. Podczas publicznego
omówienia projektów ustawy obywatele są uczestnikami dialogu pomiędzy
władzą a społeczeństwem obywatelskim, ale nie patrząc na ich wpływ na proces
tworzenia prawa (przede wszystkim na jego projektową fazę), ostateczną
decyzję względem projektu ustawy podejmuje się nie przez ogólnonarodowe
głosowanie, które jest decydujące dla procesu tworzenia prawa za
pośrednictwem referendum, lecz tylko drogą parlamentarną.

30

L. J. Frewer, Public Participation Methods: A Framework for Evaluation, “Science
Technology Human Values Winter” 2000, vol. 25, nr. 1, s. 3-29.
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Halina Król1, Bożena Zboina2, Izabela Sentkowska3

Styl życia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
Streszczenie
Celem pracy była ocena stylu życia osób uzależnionych od substancji
psychoaktywnych.
Badania przeprowadzono w 2013 roku. Objęto nimi 70 mężczyzn w wieku 18 – 30 lat,
pacjentów Oddziału Detoksykacji i Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych
Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu. Zastosowano metodę sondażu
diagnostycznego.
Ciekawość (ponad 40%) i namowa kolegów (prawie39 %) to główne przyczyny
sięgania po narkotyki przez badanych. Podjęcie leczenia było spowodowane wejściem
w konflikt z prawem (24,88 %) oraz nacisk ze strony rodziny lub nakaz sądowy
(jednakowo blisko 23%) Badani prowadzą antyzdrowotny styl życia (około 83 %).
Ponad 74 % badanych nie podejmuje żadnej formy aktywności fizycznej. Słuchanie
muzyki (prawie 30 %), oglądanie TV i gra w gry komputerowe (ponad 28 %) stanowią
ulubioną formę spędzania wolnego czasu. 75% odżywia się niezdrowo. Zadowolenie z
prowadzonego stylu życia potwierdziło 30 % badanych. Tylko niecałe 46% ma
świadomość zagrożeń wynikających z antyzdrowotnego stylu życia.
Istnieje pilna potrzeba zwiększenia świadomości wśród młodych ludzi o zagrożeniach
jakie wynikają z zażywania substancji psychoaktywnych. Wskazane jest propagowanie
aktywności fizycznej i zasad racjonalnego odżywiania. Konieczna jest ustawiczna
edukacja na temat skutków antyzdrowego stylu życia.
Słowa kluczowe: styl życia, substancje psychoaktywne, zdrowie, choroba
The style of life of people addicted to psychoactive substances
Summary:
The aim of the project was the evaluation of the style of life of people addicted to
psychoactive substances.
The research was conducted in 2013. It covered 70 men aged 18-30, the patients of the
Ward of Detoxification and Addiction to Psychoactive Substances Therapy of the
Independent Provincial Public Mental Health Care of Dr. Barbara Borzym in Radom.
The method of diagnostic survey was used.

1

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższa Szkoła Biznesu i
Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
3
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Couriosity (over 40%) and peer pressure (almost 39%) are the main causes of reaching
for drugs by the surveyed. The treatment was caused by the conflicts with the law
(24,88%) and the pressure from family or court order (similarly almost 23%). The
surveyed conduct anti-health style of life (over 83%). Over 74% of the surveyed do not
take up any form of physical activity. Listening to music (almost 30%), watching TV
and computer games (over 28%) are favourite forms of spending free time. 75% eats
unhealthily. Life satisfaction was confirmed by 30% of the surveyed. Only nearly 46%
is aware of the dangers resulting from the anti-health style of life. There is an urgent
need of rising the awareness of dangers concerning psychoactive substances among
young people. Active forms of spending free time and healthy style of life are
suggested. There is a need of constant education concerning the dangers of anti-health
style of life.
Key- words: Style of life, psychoactive substances, health, illnesses

Wstęp
Narkomania – to jeden z najbardziej bulwersujących opinię publiczną
problemów społecznych. Obcość kulturowa zjawiska, często dramatyczne
konsekwencje brania narkotyków, zagrożenie dla dzieci i młodzieży są
głównymi przyczynami reakcji społecznej, gdzie dominuje lęk i odrzucenie.
Jednocześnie, mimo wielu wysiłków w zakresie edukacji społecznej, stan
wiedzy na temat narkotyków i narkomani pozostawia wiele do życzenia. Mimo
iż większość ludzi postrzega narkomanię w kategoriach choroby, to nadal w
świadomości społecznej pokutuje wiele mitów i uprzedzeń.
Pojęcie narkomanii jest pojęciem niejednoznacznym. Najczęściej jest
ono stosowane do oznaczania dwóch rodzajów sytuacji związanych z
używaniem substancji chemicznych. W wąskim zakresie określenie to dotyczy
przyjmowania substancji opiatowych. Natomiast w sensie szerokim oznacza
nałogowe używanie różnych substancji psychoaktywnych prowadzących do
uzależnienia4.
Według ustawy antynarkotykowej – narkomania polega na „stałym lub
okresowym używaniu, w celach nie medycznych, środków odurzających lub

4

H. Haak, Przymusowe leczenie narkomanów, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2000.
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substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w wyniku czego może
powstać uzależnienie”5.
Początki zażywania narkotyków sięgają tysięcy lat wstecz. W różnych
kulturach narkotyki zażywane były z różnych powodów, tj. religia, relaks oraz
łagodzenie bólu. Terminologia dotycząca stylu życia, jakości życia a także
innych rozumianych potocznie w podobny sposób pojęć, takich jak warunki
życia, poziom życia, standard życia, stopa życiowa czy sposób życia nie została
w Polsce odpowiednio zdefiniowana. Powoduje to często zamieszanie i utrudnia
porównywanie między sobą wyników badań6.
Panuje pogląd, że definicja stylu życia nie jest jednoznacznie określona,
gdyż zależy od „perspektywy podmiotu podejmującego problem”7.
Styl życia (ang. life style) można traktować jako ogólną charakterystykę
aktywności grupy lub jednostki, na podstawie której można odróżnić działania i
wartości tej grupy (lub jednostki) od działań i wartości innych grup (lub
jednostek)8. Z. Pietrasiński wyróżnia m.in. wytwórczy, konsumpcyjny, twórczy
czy hedonistyczny styl życia.
Styl życia definiowany jest również jako „wzory wyborów zachowań
spośród alternatywnych możliwości, jakie dostępne są ludziom, lub jako
codzienne zachowania, specyficzne dla danej jednostki lub zbiorowości.
Zakłada się, iż styl życia kształtuje się w procesie wzajemnego oddziaływania
bardzo szeroko pojętych warunków życia oraz indywidualnych wzorów

5

Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Dz. U. 1997 nr 75
poz. 468.
6
T. Borys, P. Rogala (red.), Jakość życia na poziomie lokalnym - ujęcie wskaźnikowe,
Wyd. UNDP, Warszawa 2008.
7
A. Bańka, Jakość życia w psychologicznych koncepcjach człowieka i pracy, [w:] A.
Bańka, R. Derbis (red.), Psychologiczne i pedagogiczne wymiary jakości życia, Wyd.
Gemini, Poznań 1994.
8
Z. Pietrasiński, Sam sięgaj do psychologii, Wyd. WSiP, Warszawa 1996.
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zachowań, zdeterminowanych przez czynniki społeczno-kulturowe i cechy
osobiste jednostek”9.
A. Siciński stwierdza, że styl życia „znamienny dla pewnej zbiorowości
ludzkiej jest charakterystycznym dla tej zbiorowości - sposobem bycia - w
społeczeństwie”10. A. .Adler definiował styl życia, jako swoisty sposób bycia
(postrzeganie

świata,

preferowane

wartości,

przejawianie

motywów

i zainteresowań . Mimo że zajmował się typologią stylu życia w zależności od
11

rodzaju osobowości (dominująca, społeczna, unikająca), zaznaczał, że styl życia
zależy również od środowiska, w którym jednostka się wychowała.
Wydaje się, że nie można mówić o jednolitym środowiskowym stylu
życia. Istotny jest charakter miejsca - inny styl życia prowadzą mieszkańcy
miasta przemysłowego, a inny mieszkańcy miasta nastawionego na turystykę i
rekreację. Styl życia jest też zróżnicowany w zależności od dzielnicy –
ponieważ osoby o podobnym stylu życia mają zbliżone preferencje, będą
osiedlać się w podobnych rejonach. Wreszcie styl życia zależy od wieku,
dochodu, zawodu, klasy społecznej, wykształcenia lub pochodzenia.
W potocznym użyciu jest termin lifestyle, który określa działania
marketingowe (modę, technologie) dotyczące sposobu życia konsumentów,
spójności wyglądu, sposobu myślenia itp.12. Drugim z terminów jest way of life,
który może być rozumiany jako styl życia pewnej grupy (np. „american way of
life”), ale w istocie oznacza “sposób, w jaki człowiek podąża w życiu”.
Inne pojęcia związane ze stylem życia to pace of life, określające
sposób życia pod względem tempa życia i liczby wykonywanych aktywności

9

Z. Słońska, M. Misiura, Promocja zdrowia. Słownik podstawowych terminów, Wyd.
Agencja Promo-Lider, Warszawa 1999.
10
A. Siciński, Przemiany we współczesnej Polsce, Wyd. PWN, Warszawa 2009.
11
A. Adler, The Individual Psychology, Harper Perennial, New York 1986.
12
A. Wieczerzak, Styl w formie, Wyd. Press, Warszawa 2008.
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oraz activity patterns, czyli wzorce aktywności. Całościowa przestrzeń życia
została nazywana przez psychologów „life span”13.
Styl życia istotnie wpływa na zdrowie lub chorobę człowieka. Według
WHO „zdrowie jest stanem pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i
społecznego, a nie jedynie brakiem choroby czy niepełnosprawności”. Zdrowie
nie jest stanem lecz procesem polegającym na adaptacji do zaistniałych w
określonym czasie wymagań wewnętrznych i zewnętrznych.
Do podstawowych podsystemów zdrowia zalicza się :
 zdrowie fizyczne – prawidłowe funkcjonowanie organizmu, wszystkich
jego układów i narządów
 zdrowie psychiczne – zdolność do logicznego myślenia, rozpoznawania
uczuć i wyrażania ich w odpowiedni sposób, umiejętność radzenia sobie
ze stresem, napięciami, depresją i lekami
 zdrowie społeczne – zdolność do utrzymania prawidłowych relacji z
innymi ludźmi i pełnienia ról społecznych
 zdrowie duchowe – u niektórych ludzi związane z wierzeniami i
praktykami religijnymi, a u innych z ich osobistym credo, zasadami
zachowania i sposobami utrzymania wewnętrznego spokoju.
Na stan zdrowia ma wpływ wiele niezależnych czynników, które oddziałują
również na siebie nawzajem. Są to m.in. uwarunkowania genetyczne,
środowisko życia i pracy (ekologia, gospodarka, polityka, finanse, klimat
psychologiczny), zachowanie (styl życia: odżywianie, aktywność fizyczna,
dbanie o zdrowie, spędzanie czasu wolnego, radzenie sobie ze stresem).
Przez pojęcie „choroba” rozumie się reakcję organizmu na działanie
czynnika zewnętrznego, który przekracza zdolności obronne organizmu.
Predyspozycje do zdrowia lub choroby mogą wynikać z osobowości. Na
osobowość człowieka składa się wiele czynników, m.in. sposób wyznaczania i
13

Macmillan English Dictionary. http://wwwmacmillandictionary.com 2010
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realizowania celów, układania relacji z innymi ludźmi, radzenia sobie ze
stresem.
Zdrowie stanowi podstawową wartość dla każdego człowieka, wartość
coraz bardziej uświadamianą i docenianą w miarę wzrostu ogólnej kultury
zdrowotnej społeczeństwa. Pojęcie „zachowania zdrowotne” jest terminem
trudnym do zinterpretowania. E. Mazurkiewicz uważa, że zachowania
zdrowotne „są to wszelkie zachowania (nawyki, zwyczaje, postawy, uznawane
wartości przez jednostki ludzkie i przez grupy) w dziedzinie zdrowia (…) jaki
jest człowiek pod względem zdrowotnym; jak pojmuje zdrowie, jak je ocenia, w
jaki sposób nim dysponuje, jak reaguje na zdrowie innych itp.”14.
Jednym ze szkodliwych dla zdrowia zjawisk jest stres, który wg H. Sely'ego,
stanowi sumę wszystkich nieswoistych skutków działania różnych czynników,
jakie mogą oddziaływać na ustrój człowieka15. Mogą być to czynniki przykre,
np. ból, gniew, zmęczenie, wstyd lub przyjemne: satysfakcja, miłość, radość.
J. Strelau uważa, że stres „to stan, na który składają się silne negatywne emocje
oraz towarzyszące im zmiany fizjologiczne i biochemiczne przekraczające
normalny poziom adaptacji”16.
Do najbardziej znanych i rozpowszechnionych sposobów pokonania
stresu należą: prozdrowotny styl życia, pozytywne myślenie i pozytywne
nastawienie do samego siebie, techniki relaksacyjne.
Według WHO uzależnienie lekowe jest to „psychiczny, a niekiedy
fizyczny stan wynikający z interakcji między żywym organizmem a lękiem,
charakteryzujący się zmianami zachowania i innymi reakcjami, do których
należy konieczność przyjmowania leku w sposób ciągły lub okresowy, w celu

14

E. Mazurkiewicz, Podstawy wychowania zdrowotnego, Wyd. PZWL, Warszawa
2003.
15
P. Brzozowski, Teoria i technika pomiaru kontroli i wzmocnień, PWN, Warszawa
1995.
16
Ibidem.
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doświadczenia jego wpływu na psychikę, a niekiedy, aby uniknąć przykrych
objawów towarzyszących brakowi leku. Osoba może być uzależniona od więcej
niż jednej substancji”17.
Wyróżniamy uzależnienie psychiczne, fizyczne, społeczne.
Według P. Zimbardo uzależnienie fizyczne to „proces, w którym organizm
adaptuje się do danego środka i uzależnia się od niego. Uzależnienie psychiczne
określa jako niepohamowaną potrzebę przyjmowania danego środka. Pragnienie
jego zażycia staje się centralnym problemem w myśleniu człowieka, który
„pożąda go” za wszelką cenę18. Według Cz. Cekiery uzależnienie społeczne
wiąże się z zażywaniem narkotyków w grupie ludzi (np. subkulturze
młodzieżowej)19.
Uzależnienie może dotyczyć między innymi narkotyków. Narkotyk z greckiego
narkotikus – „oszałamiający” to „substancja pochodzenia roślinnego lub
otrzymywana syntetycznie, powodująca (w zależności od dawki) uspokojenie,
uśmierzanie bólu, odurzanie, euforię, sen, nadużywanie jej prowadzi do
narkomanii”20.
Według M. Rolnej narkotyki dzieli się na trzy podstawowe grupy:
1. Substancje działające opóźniająco na ośrodkowy układ nerwowy.
2. Środki o oddziaływaniu na ośrodkowy układ nerwowy.
3. Substancje powodujące wywołanie zaburzeń ośrodkowego układu
nerwowego21.
Narkomani przejawiają szereg charakterystycznych dla uzależnienia i stylu
życia cech osobowościowych. Do najbardziej typowych należą: brak
17

K. Chmielewska, H. Furga-Baran, Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, SPPiP „Wspólna”,
Warszawa 2001; Encyklopedia Popularna PWN, Wyd. 19, Warszawa 1985.
18
P. Zimbardo, Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2001.
19
Cz. Cekiera, Profilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych,
KUL, Lublin 1993.
20
Kopaliński Wł. (red.), Słownik wyrazów obcych, Wyd. PWN, Warszawa 1971.
21
M. Rolna, Jak nie zostać narkomanem, KARAN, Warszawa 1999.
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świadomości, trudności w podejmowaniu decyzji, niska samoocena, zaburzenia
emocjonalne, słabe rozeznanie oraz nieumiejętność rozwiązywania problemów.
Ponadto wielu z nich ma braki w umiejętnościach edukacyjnych, zawodowych,
społecznych i interpersonalnych, coraz częściej też notuje się głębokie deficyty
w dziedzinie przyswajania wiedzy22.
Uzależnieni nie uświadamiają sobie, nie dostrzegają lub nie biorą pod
uwagę wpływu własnego zachowania na innych oraz wpływu innych na nich
samych. Jedni nie potrafią się zastanowić nad konsekwencjami własnego
postępowania, inni potrafią, ale celowo tego nie robią, tłumiąc wątpliwości,
myśląc o czymś innym lub zachowując się w sposób impulsywny.
Osoby te wykazują brak rozeznania, zwłaszcza z zakresu rozwiązywania
problemów,

podejmowania

decyzji

i

oceny

konsekwencji

własnego

zachowania. Trudności te korelują z brakiem panowania nad impulsami i
niezdolnością odraczania gratyfikacji, a więc cechami upośledzającymi
zdolność oceny sytuacji (myślenia w kategoriach przyczynowo-skutkowych)
lub przeszkadzają w korzystaniu z niej23.
Osoby uzależnione prawie zawsze mają negatywny obraz siebie. Mają
problemy z prawidłowym postrzeganiem siebie jako ludzi, którzy coś sobą
przedstawiają i jako członków społeczeństwa. Typowa osoba uzależniona nie
darzy siebie szacunkiem, a także negatywnie ocenia swoje postępowanie
moralno-etyczne i relacje rodzinne. Jej niska samoocena wiąże się
nierozerwalnie z antyspołecznym lub amoralnym zachowaniem, a często
również z braniem narkotyków. Uzależnionym trudno siebie lubić i cenić ze
względu na to, kim byli i ze względu na postrzegany u siebie brak samokontroli.
Wielu już wcześniej, jeszcze zanim zaczęło brać narkotyki, miało niską
samoocenę.

22
23

Ibidem.
Ibidem.
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Człowiek o niskiej samoocenie, uzależniony, narkoman patrzący na świat
i myślący o tym, że jest on dla niego nieprzychylny, aby przypodobać się grupie
wchodzi w relacje, które pozornie zapewnią mu bezpieczeństwo i jakąś
przynależność.
Na leczenie osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych składają
się następujące etapy:


Detoksykacja – usunięcie toksycznej substancji (narkotyku) z
organizmu.



Terapia indywidualna i grupowa – stanowi podstawowy element kuracji
we wszystkich placówkach lecznictwa odwykowego. Jej celem jest
ułatwienie pacjentowi nabycie tych umiejętności, które będą mu
pomagać w zachowaniu trzeźwości oraz w długotrwałym procesie
zdrowienia.

Według J. Mellibrudy, głównym celem działania terapeutycznego jest
wzmocnienie zaufania do siebie i innych oraz wzrost poczucia godności
własnej24.
Podstawowym problemem uzależnionych są nawroty choroby, z zasady
połączone z ponownym przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. W tej
trudnej drodze dochodzenia do życia w trzeźwości pomocą służą placówki i
ośrodki

dla

narkomanów

z

całą

gamą

programów

terapeutycznych.

P. Karpowicz dokonuje podziału tych placówek na:
1. Placówki pierwszego kontaktu
2. Placówki stacjonarne
a. ośrodki o programie krótkoterminowym
b. ośrodki o programie długoterminowym
3. Oddziały dzienne
24

J. Mellibruda, Z Sobolewska-Mellibruda, Integracyjna psychoterapia uzależnień,
Wyd. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2006.
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4. Opieka środowiskowa, socjoterapia
5. Programy post rehabilitacyjne
6. Hotele25.
W placówkach pierwszego kontaktu osoby zgłaszające się otrzymują
pomoc z zakresu poradnictwa i konsultacji. Mają możliwość nawiązania
bezpośredniego indywidualnego kontaktu z terapeutą lub psychologiem.
W polskim systemie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych oprócz
punktów

konsultacyjnych,

poradni

i

terapii

uzależnień,

oddziałów

detoksykacyjnych i nielicznych oddziałów dziennych najbardziej rozwinięty i
najbogatszy w doświadczenia jest system opieki stacjonarnej krótko- i
długoterminowej.
Wykorzystanie

metody

społeczności

terapeutycznej

w

leczeniu

osób

uzależnionych uważa się dzisiaj za wydarzenie przełomowe i absolutnie
rewolucyjne. W Europie pierwsze profesjonalne wspólnoty terapeutyczne
wzorowane na amerykańskim Daytopie powstały w 1970 r. w Wielkiej
Brytanii, w 1972 r. w Holandii. W Polsce pierwsza wspólnota terapeutyczna
MONAR powstała w 1978 r. w Głoskowie.
Dotychczasowe

doświadczenia

w

wykorzystaniu

społeczności

terapeutycznej w leczeniu uzależnień wskazują jednoznacznie na ogromny
potencjał tkwiący w strukturze i atmosferze tych wspólnot, który sprzyja
zdrowieniu osób uzależnionych, niedostosowanych społecznie z objawami
zaburzeń zachowania czy deficytów psychicznych26.

25

P. Karpowicz, Kultura współczesna a narkotyki. Przyczynki do zrozumienia fenomenu
młodzieżowej narkomanii, „Problemy Narkomanii” 2001;4;13-22.
26
G. Leon de, Społeczność terapeutyczna, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii, Warszawa 2003.
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Cel pracy
Celem pracy była ocena stylu życia osób uzależnionych od substancji
psychoaktywnych.
Problem uzależnienia od narkotyków w głównej mierze dotyczy osób
młodych. Dlatego istotne jest poznanie przyczyn sięgania po narkotyki, ale
także ukierunkowania młodych osób na walkę z nałogiem.
Materiał i metodyka
Badania przeprowadzono w 2013 roku na Oddziale Detoksykacji i Terapii
Uzależnień od Środków Psychoaktywnych Samodzielnego Wojewódzkiego
Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr
Barbary Borzym w Radomiu. Na oddziale prowadzone jest leczenie
somatyczne,

psychiatryczne,

świadczone

jest

poradnictwo

dla

osób

uzależnionych, psychoterapia indywidualna oraz psychoterapia grupowa dla
osób uzależnionych.
Badaniem objęto 70 mężczyzn w wieku od 18-30 lat, mieszkających
zarówno w mieście, jak i na wsi, w różnych rejonach Polski.
Otrzymane wyniki badań poddano analizie ilościowej i jakościowej. Dokonano
obliczeń statystycznych z użyciem nieparametrycznego testu Chi-kwadrat χ² .
Wyniki
Spośród 70 osób objętych badaniami najliczniejszą grupę stanowiły
osoby w wieku 20 lat (37,14 % ). Dość liczną grupę stanowili badani w wieku
25 lat (32,86%). Pozostała grupa to osoby w wieku 18 lat (17,14%), 30 lat
(7,14%) i w wieku 26 lat (5,71%).
Wśród badanych zdecydowaną grupę stanowiły osoby pochodzące z
miasta - 82,86%. Pozostali (17,14%) mieszkali w środowisku wiejskim. Ponad
74% badanych posiadało wykształcenie średnie, pozostali jednakowo po
11,43% wykształcenie podstawowe i zasadnicze zawodowe. Tylko niecałe 3%
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badanych legitymowało się wykształceniem wyższym. Zdecydowany odsetek
badanych sięgał po narkotyki w wieku 15 lat (74,29%) i 16 lat (14,29%).
W opinii badanych skala zjawiska narkomanii jest bardzo duża. Taką
opinię wyraziło ponad 74% badanych.
Główną przyczyną sięgania po narkotyki przez samych badanych jest
ciekawość (40,26%) i namowa kolegów (38,96%). W dalszej kolejności podane
były problemy w szkole (11,04%), oraz w domu (9,74%).
Za najczęstszą przyczynę sięgania po narkotyki badani uznali ucieczkę
od problemów (18,66%) i ciekawość (18,08%). W dalszej kolejności podawano
nudę (16,91%), samotność (15,74%), trudności rodzinne, brak zajęcia
(jednakowo po 12,25%) oraz chęć imponowania innym (6,12%).
Stwierdzono, że badani najchętniej podejmują leczenie detoksykacyjne
w szpitalu (27,31%). Z terapii w warunkach ambulatoryjnych skorzystało ponad
21% badanych.
Najbardziej motywujące do podjęcia leczenia przez badanych były
konflikty z prawem (około 24%) oraz rodzina i sąd (jednakowo blisko 23%).
Własne przekonanie o konieczności podjęcia leczenia wyraziło tylko 15%
badanych.
Badani stwierdzili, że głównym motywem podjęcia leczenia przez
osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych jest nakaz sądowy (ponad
37%).
Analizując skuteczność leczenia narkomanii, aż 88,57% osób badanych uważa
ją za „mało” skuteczną.
Stwierdzono, że 38,57% badanych uważa relacje z rodziną za trudne do
określenia. Jednakowo (ponad 24% ) określa je skrajnie jako „bardzo dobre” i
„złe”.
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Analiza badań wykazała, że ponad 57% badanych określa sytuację
ekonomiczną swojej rodziny jako „dobrą” i „bardzo dobrą”. Pozostali uważają,
że jest „zła”(22,86%) a nawet „bardzo zła”(20%).
Osoby objęte badaniem uznały, że prowadzą antyzdrowotny styl życia
(82,86%).
Za zdrowy styl życia badani uznali dobre samopoczucie (29,09%), właściwe
odżywianie (23,03%), systematyczną aktywność fizyczną (9,09%) i wszystkie
wymienione razem (38,79% ).
Z analizy badań wynika, że 74,28% badanych nie podejmuje żadnej
aktywności fizycznej, 11,43% „rzadko”, zaś 14,29% „raz w tygodniu”.
Największą przeszkodą w uprawianiu sportu stanowi dla badanych brak
czasu (27,83%). Jako drugą przyczynę badani wymieniają brak finansów
23,48%, następnie brak motywacji 20,87% i nadmierny wysiłek fizyczny
20,87%.
Najchętniej wolny czas badani spędzają słuchając muzyki (blisko 30%),
oglądając TV (około 29%), na gry komputerowe (ponad 28%) oraz na sen
(11,22% ).
Ponad 82% badanych zjada 3 posiłki dziennie, 2 posiłki zjada 11,43%
badanych, zaś 5 posiłków tylko 5,71% badanych. Jeden ciepły posiłek w ciągu
dnia spożywa „zawsze” 86% badanych.
Stwierdzono, że badani chętnie spożywają jedzenie typu fast-food uznając, że
„nie ma czasu na nic innego” (75% ). Jednakowo po 12,50% korzysta z takiego
jedzenia „rzadko” lub dlatego, że są „smaczne i tanie”.
Z badań wynika, że blisko 53% badanych spożywa posiłki w zależności
od godziny powrotu do domu. Ponad 35% badanych spożywa posiłki wtedy
„kiedy ma na to ochotę”, zaś jedzenie o stałych godzinach w ciągu dnia
deklaruje jedynie 11,43% badanych.
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Stwierdzono, że niecałe 46% badanych odżywia się niezdrowo i nie jest
aktywna fizycznie. Świadome poczucie zagrożenia zdrowia wynikające ze
złego odżywiania i braku aktywności fizycznej podaje 31,43% badanych.
Zupełnie nie zwraca na to uwagi 14,29% badanych. Zadowolenie z
prowadzonego stylu życia wyraża 30% badanych.
Przeprowadzona za pomocą nieparametrycznego testu χ2 analiza
wybranych zależności związanych ze stylem życia osób uzależnionych od
substancji psychoaktywnych wykazała jedynie taką zależność pomiędzy
sytuacją ekonomiczną badanych a poziomem ich wykształcenia (χ2=10,129 >
χ20,05;3=7,81).
Dyskusja
Celem pracy była ocena stylu życia osób uzależnionych od substancji
psychoaktywnych.
Badaniami objęto grupę 70 mężczyzn uzależnionych od środków
psychoaktywnych. Zdecydowana część badanych zamieszkuje środowisko
miejskie (prawie 83%). Zdecydowany odsetek badanych legitymuje się
wykształceniem średnim (74,28%). Najliczniejszą grupę badanych stanowią
osoby w wieku 20 lat (37,14%) i 25 lat (32,86%). Okres inicjacji narkotykowej
badanych rozpoczął się w wieku 15 lat (74,29%). Zatem proces uzależnienia od
substancji psychoaktywnych rozpoczyna się w młodym wieku i jest procesem
postępującym.W opinii badanych zakres zjawiska narkomanii jest bardzo duży
(74.29%).
Stwierdzono zróżnicowane przyczyny sięgania po narkotyki, głównie:
ciekawość (40,26 %) i namowa kolegów (38,96 %).
Silna chęć posiadania narkotyku, potrzeba upodabniania się do grupy
rówieśniczej oraz podniesienie swojego statusu w oczach otoczenia bardzo
często sprowadza uzależnionych na drogę przestępstwa. Stąd też motywacja
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badanych do leczenia w dużej mierze stymulowana jest z zewnątrz27. Badani
przyznali, że głównym powodem podejmowanego leczenia są konflikty z
prawem (24,88%) i jednakowo po 22,97% podejmuje leczenie spowodowane
naciskiem ze strony rodziny lub nakazem sądowym. Niestety tylko niewiele
ponad 15% podaje, że podejmuje leczenie z własnej woli.
Leczenie

i

pomoc

osobom

uzależnionym

od

substancji

psychoaktywnych zawsze sprawia wiele trudności, co wynika z charakteru
choroby.

Uzależnienie

jest

przewlekle

postępującym

zaburzeniem,

przebiegającym najczęściej pod postacią remisji (okresy abstynencji) i
nawrotów (aktywne używanie)28.
W opinii badanych skuteczność leczenia narkomanii jest mała (ponad 88%).
Badani nie potrafili określić swoich relacji z rodziną (ponad 38%), a
powyżej 24% uważa je za „złe”. Tylko niewiele ponad 24% badanych określiła
te relacje jako „bardzo dobre”. Należy przypuszczać, że relacje z rodziną osób
uzależnionych są zaburzone.
Przeprowadzone badania wykazały, że osoby nimi objęte uważają
sytuację ekonomiczną swoich rodzin za „dobrą” (ponad 38%), a nawet „bardzo
dobrą” (ponad 18%). Jednak pozostali uznali ją za” złą” (ponad 22%), a nawet
„bardzo złą” (20%).
Stwierdzono, że badani prowadzą antyzdrowotny styl życia (prawie
83%). Ponad 74% badanych nie podejmuje żadnej formy aktywności fizycznej,
a główną tego przyczyną jest brak czasu (ponad 28%). Najchętniej lubią słuchać
muzyki (prawie 30%), oglądać TV i grać w gry komputerowe (ponad 28%).
Badani zjadają głównie 3 posiłki dziennie (ponad 83%), a 86% spożywa
zawsze ciepły posiłek w ciągu dnia. Jednak preferują jedzenie typu fast-food
twierdząc, że nie mają czasu na nic innego (75%), oraz że są smaczne i tanie
27

K. Chmielewska, H. Furga-Baran, op. cit.; Encyklopedia...op.cit., P. Zimbardo, op.
cit., Cz. Cekiera, op. cit.
28
Cz. Ciekiera, op. cit.
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(ponad 12%). Badani uważają, iż nie odżywiają się zdrowo i nie są aktywni
fizycznie (ponad 45%)29. Zadowolonych ze swojego stylu życia jest tylko 30%
badanych.
Wnioski:
1. Badani prowadzą antyzdrowotny styl życia.
2. Głównym powodem sięgania przez badanych po narkotyki jest ucieczka
od problemów oraz ciekawość.
3. Osoby badane najchętniej wolny czas spędzają biernie słuchając
muzyki, oglądając TV lub przy komputerze. Wskazane jest zwiększenie
aktywności fizycznej.
4. Niezbędna jest edukacja zdrowotna badanych odnośnie znaczenia
prawidłowego odżywiania się.
5. Konieczna jest edukacja osób uzależnionych na temat skutków
antyzdrowotnego stylu życia.
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Andriy Antokhov1

The Impact of Education Quality on the Sustainable Development of
Innovative Society

Summary
The article deals with the development of innovative society, analyzes the
background and formulates the principles of successful innovation in education. It
should be stated that some noticeable effects of the current quality of schooling will
directly affect the innovative development of Ukraine.
Key words: innovation, innovative society, educational services, education quality.
Jakość oświaty oraz jej wpływ na rozwój innowacyjnego społeczeństwa
Streszczenie
W artykule przeprowadzono analizę kwestii rozwoju społeczeństwa
innowacyjnego, przesłanek oraz zostały sformułowane zasady skutecznej działalności
innowacyjnej w sferze oświaty. Autor nadmienia, że rozwój rynku usług edukacyjnych
oraz jakość ich świadczenia ma bezpośredni wpływ na rozwój innowacyjny Ukraina.
Słowa kluczowe: innowacja, społeczeństwo innowacyjne, rynek usług edukacyjnych,
jakość oświaty.

Research topicality. It is commonly presumed that education quality is
considered as prime explicit objectives for living indicators, the instrument of
social and cultural wellbeing and sustainable economic growth. A more learned
society may transform into higher rates of innovation, higher overall
productivity and faster introduction of new technology. Much of the discussion
about quality – in part related to new efforts to improve accountability – has
identified the importance of enhancing cognitive skills via schooling, and most
parents and policy makers accept that such skills represent a key dimension of
schooling results. If cognitive skills do provide proxy evidence, however

1
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incomplete, for school quality, the question arises as to whether these skills are
correlated with students’ subsequent performance in the labor market and with
the ability of economy to grow. There is mounting evidence that among the
characteristics of the so-called UNO Human Development Index (HDI), which
is to compare the level of social and economical development of countries, the
gauge of educational activities is considered to be one of the main estimates
(welfare, education and health) in the integral performance index of living
quality. Specifically, the problem of quality education is fairly colligated with
the information society development, where faster growth of general
intelligence and the educational system become the determinative factor of the
mankind progress2. The information by force of these circumstances acquires
value and becomes the strategic product of countries. Therefore, in high-tech
information society the quality of education is the key argument in providing a
necessary level of life standards and professional competence, which would
satisfy the needs of its human development and the needs of socially vigorous
citizens and professionals.
The objective of the article is to outline the approaches to the
interpretation of the concept of education quality; to determine the requirements
for the quality of education provided; to form recommendations for providing
innovative social development.
Both the process of European integration and the establishment of
independence in Ukraine appear far more complex and require realizing
strategic factors, based on knowledge economy institutions, forming and
developing a competitive personality3.

2
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Noteworthy, the Ukrainian science is represented by O. Hrishova, B.
Danylyshyn, M. Drobnokhod, M. Zhurovskyi, I. Kaleniuk, R. Kihel, P.
Kononenko, K. Korsak, O. Kratt, V. Kremen, V. Kutsenko, E. Libanova, M.
Micklovda, V. Mishchenko, S. Nikolajenko, V. Novikova, T. Obolenska, L.
Oderii, M. Pitiulych, S. Pyrozkov, A. Pohribnyi, A. Serdiuk, O. Sydorenko, H.
Shchokin and others, who draw their attention to the issue of education quality
development.
Body of the article. Most of the countries declare that qualitative
education is a national priority and prerequisite of its own national security.
Education and science, influencing all forms of macro-social system
organization, all of its structural elements; are also the universal factors of a
country’s modernization, its technical, military, ecological and axiological
safety. Significantly, indices of educational, scientific and innovative thinking
and practices have already been introduced in the national safety system4. The
quality of education is a multifaceted model of social standards and
requirements to the

personality, educational environment, where its

development is centered, and the system of education implements these
standards on all levels of studying. Although opinions about quality in
education are by no means unified, at the level of international debate and
action three principles tend to be broadly shared. Primarily, the quality of
education is estimated as the social ideal of accomplishment; secondly, as its
studying process outcome; and thirdly, as a criterion of educational system
effectiveness.
The level of educational quality is provided with appropriate
mechanisms – monitoring – as the qualitative characteristics of the system of
accumulating, processing and dissemination of information on the educational

4 Національна доктрина розвитку освіти України // ІІ Всеукраїнський з’їзд
працівників освіти, Київ 2002, с. 143.

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

262

system; this process provides a continuous tracking of educational system’s
conditions and predicts its development.
The objects of monitoring are both individual subsystems of education
(secondary and higher education) and different aspects and processes occurring
in this system (academic achievement of students). Nowadays certain indicators
of evaluation of national education systems assessment are accumulated. For
example, in the educational system of the European Union the quality of
education is proposed to be estimated for 16 integrated indicators which are
related to the 4 most important spheres of quality: level of educational
achievements (7 indicators); successful training and access to education (3
indicators); monitoring system of education (2 indicators); resource provision
and structure of education (4 indicators). Due to that, many countries bring in
the independent evaluation of education systems and institutions, using
qualimetrics methods of measuring results of the educational process. In
particular Bulgaria, Latvia, Lithuania, Poland, Russia, Romania, Slovakia,
Czech Republic and other countries actively implement the technology of
independent evaluation of students’ academic achievements which is a basis for
certification of graduates of secondary schools and their admission to
universities5. That enables the governments of the above mentioned countries to
see their advantages and disadvantages in a more realistic light, to determine the
strategy of necessary changes in state policy and outline the ways to overcome
the crisis arising in the course of work. In 2006 Ukraine became involved in
these processes too. In spite of the fact that in early years the system of external
assessment of knowledge quality had some drawbacks, in general it normalized
the relations between all members of the educational process and increased
5
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Івана Вакарчуку на розширеній підсумковій колегії Міністерства освіти і науки
України (2 квітня 2009 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://mon.gov.ua.
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transparency in the education system for teachers, students and the whole
society. An important component of public administration in this case is a
quality of education management which is a double-vector process itself. On the
one hand, it should provide the quality of internal process parameters and the
result of students’ work, their satisfaction of needs and hopes for obtaining
adequate competence and vitally important traits, and on other hand – it is
directed to improve the use of resources for providing qualitative education and
improving the functioning of the education system in general (external
parameters as a social system). This includes current and topical assessment,
state certification of its own, external (independent) standardized monitoring
progress and practical skills, etc. As for evaluation of the external parameters of
the educational system, here we can see other management mechanisms at local
level with local, regional and state educational systems in general. It’s about
licensing and accreditation of educational institutions, their attestation ranking,
the optimization of the network of educational institutions, evaluation of social,
educational and economic efficiency of different educational systems.
In the conditions of current migration within not only certain countries but also
their regions, the acute problem arises to adapt quickly to receive training and
work that encourages society to radical changes in education. This problem
exists not only in Ukraine. Most countries today are absolutely dissatisfied with
their own educational system. According to the latest research the focus
revolves around job market, the education must possess the ability to operate
within such technology and knowledge that would satisfy the needs of the
information society, would prepare young people for new roles in this society6.
Of particular importance of a present - day reality is not only to be able to
operate their own knowledge, but also to be prepared to upgrade and adapt to

6

В. Литвин, В. Андрущенко, А.Гуржій, Науково-освітній потенціал нації: погляди
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the variable needs of the labor market, process information, to promptly make
decisions and learn throughout life.
To realize whether the domestic education is complied with these
processes, at least, one should thoroughly consider the Ukrainian social reality –
the specific reality which is full of paradoxes. This complexity is reflected in the
findings of the article7:
1.

The statement of economic determinism as a basis of domestic

state policy by the critics of an old Marxist “economic determinism”;
2.

The desire to be rich and civilized and simultaneously neglect

the most realistic chance for it;
3.

The reform of education is likely to consider its quality, still

orientating to the European educational region integration;
4.

The combination of legal fetishism and nihilism.

Some radical measures should be taken to make national education the
most important life indicator in society and to convert it into the instrument of
social and cultural harmony and economic growth.
First: first and foremost, social and philosophical basis of the Ukrainian
society modernization strategy should be the social and national determinism
which would not be the objection but a new phase of determinism development.
It doesn’t mean the refusal to recognize the paramount role of education in the
development of modern economy as a fundamental basis of social life.
Naturally, this step involves a radical change in the course of national socioeconomic policy and domestic policy in general, but it will manage to earn and
regain respect for education and science in society, eliminate pragmatic and
conformist biases in youngsters’ mentality, instill optimism in social educators

7 Якість освіти у вищих навчальних закладах покращиться [Електронний ресурс].
- Режим доступу: http://mon.gov.ua.
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and become the prerequisite for innovative and technological breakthrough in
Ukraine.
Second: the development of technological breakthrough strategy which
has to join force of all main powers of society: of a state which has to determine
long-term strategy of overcoming the technological crisis and to support
breakthrough research and technological trends and innovation basement; of
businessmen and fund holders who must direct their efforts and money to
technological renewal of manufacturing and production by the reduction of
capital outflows and overconsumption; of scientists, designers, technologists,
inventors who are responsible for creation, development and distribution of
innovative ideas and technologies which provide the growth of competitive
products, the economy and society in general. The foundation of atmosphere for
priority education in the country, scientific and technological sphere will
facilitate creating a critical mass of support for educational reform and
innovation in society. Innovative ideology, innovative culture, innovative
incentives will be critical for the national ideology development.
Third: the education reform is a systemic, transparent and scientifically
grounded process. This conceptual framework may shed new light on the
situation that it’s not made for reform or for transition to Bologna Process but
for improvement of the quality of education that would endure success in life of
society in general. It demands: an extensive inventory of the education system,
its objective monitoring with possible structural reorganization and completion
of individual units. Of course, the first in the midst of all educational
transformation should be the content of education. Embodied in state standards,
curricula, textbooks and other teaching resources it has constantly updated
according to the needs of each period. Nonetheless, such changing dynamics
can be ensured only by avoiding excessive centralization in determining the
content of education.
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The new, upgraded model of education should be based on two levels:
standard (national) – by the state educational standards and selective (regional),
which must be exclusively the competence of the regions and schools. This
component of a national curriculum, which should ensure a uniform level of
basic education, should not exceed more than 70 percent and the standard
should be at about 30 percent. Reform in education should also provide its full
democratization. And democratization of education is not only students’ or
pupils'

self-government.

Democratization

of

education

requires

its

decentralization, regionalization of management autonomy of universities,
humane relations between students and teachers, and at last the transition from
state to state and community, and later, to the public and state forms of
management within the educational sector.
Fourth: the reorganization of the education department. The current
system of education is essentially public. It does not take into consideration
regional differences, the tendency of increasing schools autonomy, competitive
educational services, by concentrating on the practical development of
education, rather than reproductive education.
The new management model should have highly professional, analytical
and predictive maintenance. It should be open and democratic. It should contain
organically combined means of state control with public impact. And it needs
not only to optimize organizational and management structure and implement
an effective redistribution of functions and powers between Kyiv, local
governments and educational institutions, but also to establish a system for
monitoring the effectiveness of management decisions and their impact on the
quality of education at all levels, to establish a training and capacity building of
managers, to work out a system of educational innovation and expertise
generalization of positive experience of others.
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Fifthly: the personnel support of innovation economy is difficult to
imagine without a new scientific elite, leaders in education, without creating the
conditions for lifelong learning. Today, the worldwide emphasis is on
continuing education. Nearly 50 percent of the adult population is currently
enrolled in most high-tech countries.
Obviously, education and upbringing system, geared primarily towards
talented youth, requires ultimate changes, involving young people in a wider
management activities and work in university techno policies8.
Identifying the determinants of better learning outcomes so as to
produce policy-relevant conclusions is an arduous task that requires using
approaches from different social sciences. There is ample evidence that under
such circumstances the Ukrainian education will become competitive both in
Europe and in the whole world and a personality will be secured mobility on the
labor market. After these and other steps to transform the state of internal policy
and education reform, the Ukrainian society has a chance during the next 15-20
years to ensure the implementation of new and emerging information
technologies and to get closer to the level and way of life like developed
countries. The politics of the process, as well as the details of its resourcing and
schooling, have become increasingly important to its solution.
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Tadeusz Grudniewski1

Poziom aspiracji edukacyjnych rodziców wobec własnych dzieci
i jego determinanty
Streszczenie
W artykule zaprezentowano badania na temat aspiracji edukacyjnych rodziców
względem swoich dzieci na terenie województwa pomorskiego. Aspiracje te
uwarunkowane są miejscem zamieszkania, posiadanym wykształceniem i warunkami
materialnymi. Poziom aspiracji mierzony jest dla trzech wariantów: życzeniowego,
maksymalnego wykształcenia swoich dzieci, minimalnego wykształcenia, jakie
chcieliby rodzice dla potomków, oraz najbardziej realnego.
Słowa kluczowe: Aspiracje edukacyjne, poziom aspiracji, edukacja, determinanty
aspiracji edukacyjnych
The level of educational aspirations of parents towards their children and its
determinants
Summary:
The article contains the research concerning the educational aspirations of parents
towards their children in Pomorskie region. These aspirations are determined by the
place of living, education and financial conditions. The level of aspirations is measured
for three variants: wishful, maximal education of their children and minimal education
which the parents would like for their offspring, as well as the most realistic one.
Key words: Educational aspirations, level of aspirations, education, determinants of
educational aspirations

Zmiany, jakich doświadcza w ostatnich kilkunastu latach polskie
społeczeństwo znajdują odbicie w rodzinach, a szczególnie w postawach
rodziców i ich dzieci. Młode pokolenie poszukuje nowych wartości, orientacji
życiowych

i

aspiracji, ponieważ transformacja

polityczno-gospodarcza

spowodowała przeobrażenia nie tylko w sferze materialnej, ale głównie w
społecznej. Nowe rozwiązania, funkcjonujące w demokracjach zachodnich,
zastosowane w naszym kraju, spowodowały pewne zagrożenia, uderzające tak
w dorosłych jak i młodzież. Może się wiązać z tym, szczególnie u młodzieży,

1
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redukcja zadań życiowych i obniżanie poziomu aspiracji2. Chodzi tu zwłaszcza
o aspiracje edukacyjne, realizacja których rzutuje na dalsze życie młodego
pokolenia, ponieważ towarzyszy temu wybór przyszłego kierunku kształcenia i
wykonywanego zawodu.
Jest wiele czynników wpływających na kształtowanie się kierunku i
poziomu aspiracji edukacyjnych młodego pokolenia. Do najważniejszych
należą: warunki materialne rodziców, stan zdrowia dziecka, zainteresowania i
zamiłowania, uzdolnienia, cechy charakteru oraz aspiracje rodziców. Mówiąc o
rodzinnych uwarunkowaniach aspiracji edukacyjnych należy uwzględnić także
wykształcenie rodziców i ich pozycję społeczną.
Prezentowane w artykule wyniki badań uwidaczniają częstotliwość
wyborów

dokonywanych

przez

badanych

rodziców

tych

podmiotów

oświatowych, które związane są z osiągnięciem przez ich dzieci określonego
(optymalnego) wykształcenia. Niemniej, w moich badaniach, uwzględniłem
także - poza realnym, możliwym do osiągnięcia - również wariant maksymalny
(optymistyczny) i minimalny (pesymistyczny).
Celem artykułu jest przedstawienie jak najpełniejszego obrazu poziomu
aspiracji

edukacyjno-zawodowych

rodziców

wobec

własnych

dzieci

kończących obowiązkowy etap kształcenia i planujących dalszą edukację w
szkołach ponadgimnazjalnych. Ważną kwestią w kontekście tematu artykułu są
warunki

determinujące

realizację

rodzicielskich

aspiracji.

Badania

przeprowadziłem na terenie woj. pomorskiego w roku 2005 na próbie 600 osób.
Zastosowaną metodą był sondaż diagnostyczny, a jego techniką – ankieta. W
celu uzyskania realistycznego obrazu, poza badaniem rodziców, posiłkowałem

2

B. Kosek-Nita, Aspiracje młodzieży a zagrożenia społeczne w okresie transformacji,
w: S. Badora i D. Marzec: Dziecko w placówce szkolnej i pozaszkolnej w okresie
transformacji, Częstochowa 1996, Wyd. WSP, s. 73; Aspiracje i motywacje edukacyjne
Polaków w latach 1993–2009 – komunikat z badań CBOS, Warszawa 2009.
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się również badaniem uzupełniającym uczniów, którzy wypełniali równolegle
ze swoimi rodzicami kwestionariusz ankiety z myślą o nich przygotowanym.
Głównym problemem badawczym uczyniłem pytanie: jaki jest poziom aspiracji
edukacyjnych rodziców wobec własnych dzieci kończących etap kształcenia
obowiązkowego i jakie czynniki na niego wpływają? W oparciu o dostępny mi
dorobek naukowy z badanej dziedziny oraz na podstawie obserwacji praktyki
wychowawczej w rodzinach i placówkach oświatowych, a także wniosków
pochodzących z osobistych doświadczeń sformułowałem hipotezę wskazującą
na istnienie zależności między statusem społeczno - zawodowym rodziców a
poziomem ich aspiracji edukacyjnych wobec własnych dzieci. Im jest wyższy,
tym poziom tych aspiracji jest również wyższy. Przyjąłem również założenie
badawcze o istnieniu zależności między poziomem wiedzy zawodoznawczej
rodziców a ich aspiracjami edukacyjnymi wobec własnych dzieci.
Zebrane wyniki badań zostały opracowane statystycznie. Na podstawie
otrzymanych informacji charakteryzujących badane rodziny, zawartych w
wypowiedziach rodziców oraz ich dzieci, utworzyłem zestawienia tabelaryczne.
Pytań otwartych lub skategoryzowanych nie można scharakteryzować
jednym parametrem. Opisuje się je podając rozkład liczebności dla
występujących elementów (klas). Dlatego badanie różnic między populacjami
przeprowadza się testami nieparametrycznymi.
Testem mającym tutaj zastosowanie jest test Kołmogorowa Smirnowa3. Weryfikuje on hipotezę mówiącą, że dwa rozkłady nie różnią się
istotnie. Innym zastosowanym testem jest test  2 (chi-kwadrat), służący do
weryfikacji hipotezy o braku różnic między rozkładami jakiejś cechy w dwu
populacjach, a także do weryfikacji hipotezy o niezależności dwóch cech

3

J. Greń, Statystyka matematyczna, modele, zadania, PWN, Warszawa 1976, s. 114;
T. Puchalski, Wykład podstawowych zagadnień, PWN, Warszawa 1978, s. 299.
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niemierzalnych4. Uzyskane wyniki analizy statystycznej przedstawiłem w
tabelach i zaprezentowałem na wykresach. Do obliczeń statystycznych i
prezentacji wyników wykorzystałem

programy komputerowe Excel oraz

5

Statistica PL .
W celu określenia poziomu aspiracji edukacyjnych rodziców uczniów
kończących etap nauczania obowiązkowego stosownie do uwarunkowań,
wyróżniłem następujące ich kategorie6:


kategoria pierwsza, czyli maksymalny poziom aspiracji będący raczej w
sferze marzeń rodziców, niż dążeń. Pytanie wskaźnikowe brzmiało:
„Jaki jest najwyższy poziom wykształcenia, który pragnęliby rodzice
dla swojego dziecka”?



kategoria druga, czyli minimalny poziom aspiracji. Opierała się ona na
uzyskaniu odpowiedzi na pytanie: „Jaki poziom wykształcenia uważają
rodzice za najniższy, ale możliwy jeszcze do przyjęcia dla swojego
dziecka”?



kategoria trzecia - dotyczyła realnego planu aspiracji, a pytanie
wskaźnikowe mające dać odpowiedź na tę kategorię brzmiało: „Jakie
najbardziej realne wykształcenie chcieliby rodzice zapewnić swojemu
dziecku”7?
Wyniki uzyskane z badań zostały uszeregowane według kryterium

pochodzenia społecznego, środowiska zamieszkania, warunków materialnych
oraz wykształcenia respondentów.

5

A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki w oparciu o program Statistica Pl na
przykładach z medycyny, StaftSoft Polska Sp. z o.o., Kraków 1998, s. 221.
6
W. Wiśniewski, Przemiany edukacyjne społeczeństwa polskiego, w: W. Wiśniewski
(red.): Oświata w społecznej świadomości, Warszawa 1984, s. 66 - 88.
7
Przy formułowaniu pytań wskaźnikowych korzystałem z opracowania
W. Wiśniewskiego: op. cit., s. 52 - 53.
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W tabeli 1 prezentuję globalny rozkład wyborów, wyodrębniając trzy
poziomy

aspiracji

w

zależności

od

rodzaju

planowanego

poziomu

edukacyjnego.
1. Wysoki poziom aspiracji obejmuje szkołę wyższą.
2. Średni poziom aspiracji to szkoły średnie (liceum ogólnokształcące i
technikum) oraz szkoły policealne.
3. Niski poziom aspiracji, to zasadnicza szkoła zawodowa, kurs przygotowujący
do zawodu po szkole gimnazjalnej.
Tabela 1. Poziom aspiracji edukacyjnych rodziców
Liczebność w poszczególnych wariantach
Wariant
Poziom
aspiracji

Poziom

Wariant

Wariant

minimalny

realny

maksymalny

Wykształcenia
N

%

N

%

N

%

245

40,8

82

13,7

151

25,2

107

17,8

104

17,3

104

17,3

38

6,3

69

11,5

70

11,7

79

13,2

116

19,3

133

22,2

Szkoła zawodowa

77

12,8

130

21,7

83

13,7

Kurs po gimnazjum

37

6,2

73

12,2

40

6,7

Gimnazjum

17

2,9

26

4,3

19

3,2

600

100

600

100

600

100

Aspiracje Szkoła wyższa
wysokie
Szkoła policealna
Aspiracje Liceum
średnie

ogólnokształcące
Technikum

Aspiracje
niskie
Ogółem

Źródło: opracowanie własne.
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60
50

40
30
20
10
0

Wariant maksymalny

Wariant minimalny

Wariant realny

Aspiracje wysokie

40,8

13,7

25,2

Aspiracje średnie

37,3

48,1

51,2

Aspiracje niskie

21,9

38,2

23,6

Aspiracje wysokie

Aspiracje średnie

Aspiracje niskie

Wykres 1. Poziom aspiracji rodziców (liczba osób w procentach)
Analiza powyższego zestawienia ukazuje, że w wariancie maksymalnym
największy odsetek rodziców mieści się w grupie aspiracji wysokich (40,8
procent), tak więc rodzice widzą swoje dzieci z ukończonymi studiami
wyższymi, nieco niżej plasują się szkoły ponadgimnazjalne i policealne i tylko
co piąta osoba zadowala się wykształceniem dziecka na poziomie szkoły
zawodowej i gimnazjum. W wariancie minimalnym dominują aspiracje średnie
(blisko połowa badanych), a wiec wykształcenie ponadgimnazjalne i policealne,
z wyższym poziomem edukacji identyfikuje się tylko 13,7 procent matek i
ojców, natomiast aspiracje niskie dotyczą aż 38,2 procent rodziców. Obraz
aspiracji edukacyjnych w wariancie realnym jest inny, 51,2 procent badanych
widzi swoje dzieci z wykształceniem ponadgimnazjalnym i policealnym, co
czwarta osoba pragnie dla potomstwa poziomu wykształcenia wyższego i
podobna liczba respondentów zamyka się w obszarze szkoły zawodowej lub
kursu przysposabiającego do zawodu po gimnazjum.
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Poniżej (tabela 2) prezentuję zestawienie tabelaryczne uwarunkowań
aspiracji edukacyjnych rodziców ze względu na środowisko terytorialne,
wykształcenie i warunki materialne.
Tabela 2. Uwarunkowanie aspiracji edukacyjnych rodziców ze względu na
środowisko terytorialne, wykształcenie, pochodzenie społeczne i warunki
materialne

Uwarunkowania

Klasy

Liczba
respondentów

Procent

Duże miasto

188

31,3

Małe miasto

207

34,5

Wieś

205

34,2

Podstawowe

69

11,5

Wykształcenie

Zawodowe

326

54,3

rodziców

Średnie

136

22,7

Wyższe

69

11,5

Bardzo dobre

16

2,7

Dobre

170

28,3

Wystarczające

279

46,5

Trudne

135

22,5

Środowisko
terytorialne

Warunki materialne

Źródło: opracowanie własne.

Aspiracje edukacyjne uwarunkowane są nie tylko możliwościami ich
realizacji, ale mają na nie również wpływ takie cechy jak: środowisko
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terytorialne, wykształcenie, pochodzenie społeczne i warunki materialne
rodziny.
Liczba respondentów pochodzących z różnych środowisk terytorialnych
była zbliżona. Ponad połowa rodziców miała wykształcenie zawodowe, blisko
co czwarty badany średnie, jednakowy odsetek respondentów wyższe i
podstawowe.
Bardzo dobre warunki materialne jako ważny element realizacji
aspiracji edukacyjnych posiada tylko niespełna 3 procent badanej populacji
rodziców, najwięcej, bo blisko połowa twierdzi, ze mieści się w grupie osób o
wystarczającym statusie materialnym. W trudnych warunkach żyje natomiast
ponad 22 procent badanych osób.
Tabela 3. Planowany przez rodziców poziom wykształcenia dzieci (liczba
respondentów w procentach)

Poziom edukacji
Poziom
wykształcenia

Wariant
maksymalny
N=600
40,8

Wariant
minimalny
N=600
13,7

Szkoła policealna
Liceum
ogólnokształcące

17,8
6,3

14,3
9,3

17,7
10,7

Technikum

13,2

19,3

22,1

Szkoła zawodowa
Kurs przyuczający
do zawodu
Gimnazjum

12,8
6,2

21,2
12,2

11,8
6,7

2,9

10,0

5,8

Razem

100

100

100

Studia wyższe

Źródło: opracowanie własne.

Wariant realny
N=600
25,2
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Aspiracje edukacyjne rodziców wyrażone poziomem wykształcenia
przewidywanego dla ich dzieci zebrałem w tabeli 3, uwzględniając poziom
możliwości edukacyjnych. Analiza liczb respondentów wyrażonych w
procentach

wskazuje, że poziom wykształcenia zależy od możliwości

materialnych rodziców.
Stosując test Kołgomorowa - Smirnowa do porównania rozkładów
liczebności wariantów otrzymałem następujące wyniki:
Ho: wariant maksymalny – wariant minimalny

 = 4,79; p=0,01
Ho: wariant minimalny – wariant realny

 = 2,80; p=0,01
Ho: wariant realny - wariant maksymalny

 = 2,51; p= 0,01
Analiza powyższych wskaźników potwierdza, że wszystkie trzy
warianty różnią się od siebie istotnie statystycznie (p=0,01).
Z badań widać wyraźnie, że w różnych wariantach wybierany jest inny
poziom wykształcenia. Jeśli w wariancie maksymalnym najwięcej rodziców
(40,8 procent) widziałoby swoje dzieci na studiach wyższych, to w wariancie
minimalnym już tylko 13,3 procent. Podobny rozkład opinii badanych osób
dotyczy pozostałych poziomów wykształcenia: szkoły policealne, licea
ogólnokształcące, technika, szkoła zawodowa, gimnazjum. Najbardziej zbliżone
liczbowo poziomy wykształcenia dotyczą wykształcenia na poziomie
policealnym (wariant minimalny i realny po około 15 procent) oraz liceum
ogólnokształcącego po około 11 procent.
W podrozdziale pierwszym przedstawiam wyniki badań dotyczące
kształtowania się aspiracji edukacyjnych rodziców ze względu na ich
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środowisko

terytorialne

z

uwzględnieniem

aspiracji

maksymalnych,

minimalnych i realnych.
Poziom aspiracji edukacyjnych rodziców wobec własnych dzieci
podzieliłem na trzy rangi: wysoki, średni i niski, przyporządkowując
poszczególnym rangom odpowiedni typ szkoły. W tabeli

4 przedstawiam

wskaźniki procentowe dotyczące tych aspiracji.
Tabela 4. Poziom aspiracji edukacyjnych rodziców w zależności od
wariantu edukacyjnego
Poziom edukacyjny
Poziom
aspiracji

Wariant
maksymalny

Wariant minimalny

Wariant realny

Liczba
osób

Procent

Liczba
osób

Procent

Liczba
osób

Procent

245

40,8

82

13,7

151

25,2

Aspiracje
średnie

224

37,4

289

48,2

307

51,2

Aspiracje
niskie

131

21,8

229

38,1

142

23,6

Razem

600

100

600

100

600

100

Aspiracje
wysokie

Źródło: opracowanie własne.

Wyodrębnienie z ośmiu poziomów wykształcenia trzech poziomów
aspiracji rodziców z uwzględnieniem poziomów edukacyjnych przedstawia
tabela 4.
Analiza statystyczna podobieństwa wariantów potwierdza, że rozkłady
liczby rodziców według poziomu aspiracji są istotnie różne (p=0,01).
Ho: wariant maksymalny – wariant minimalny
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 = 4,71 p=0,01
Ho: wariant minimalny – wariant realny

 = 2,51 p=0,01
Ho: wariant wariant maksymalny – wariant realny

 = 2,71 p=0,01
W wariancie maksymalnym najwięcej rodziców ma aspiracje wysokie
(40,8 procent), nieco mniej (37,4 procent) rodziców średnie i 21 procent niskie.
W wariancie minimalnym najwięcej badanych (48,2 procent) ma aspiracje
średnie, 38,1 procent niskie i tylko 13,7 procent wysokie. Wariant realny – 51,2
procent rodziców przewiduje dla swoich dzieci wykształcenie średnie, a
pozostali mają aspiracje wysokie – 25,2 procent, lub niskie 23,6 procent.
1. Aspiracje edukacyjne a środowisko terytorialne
Środowisko terytorialne - a w nim warunki życia, uprzemysłowienie,
istnienie i poziom placówek kulturalnych, komunikacja i wszelkie inne
elementy infrastruktury ważne dla codziennego życia ludzi mogą wpływać na
kształtowanie się aspiracji edukacyjnych oraz na ich poziom8. W dociekaniach
mających na celu analizę uwarunkowań poziomu aspiracji edukacyjnych
uwzględniłem trzy rodzaje środowiska terytorialnego: duże miasto, małe miasto
i wieś. Analizę przeprowadziłem osobno dla każdego z trzech poziomów
(wariantów).
1.1. Maksymalny wariant aspiracji edukacyjnych
Obok środowiska społecznego, istotnym czynnikiem determinującym
powstawanie i poziom aspiracji edukacyjnych jest środowisko terytorialne, w
którym zamieszkują badani rodzice.

8

T. Lewowicki, Aspiracje dzieci i młodzieży, PWN, Warszawa 1987, s. 115.
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Wyniki moich badań dowodzą, że osoby zamieszkałe w dużych i
małych miastach mają w wariancie optymistycznym wysokie aspiracje
edukacyjne. Szkoły wyższe interesują 66,25 procent respondentów z większych
ośrodków i 46,86 procent z mniejszych. Osoby zamieszkałe na wsi
ukierunkowane są zdecydowanie na zdobycie wykształcenia policealnego (27,8
procent) i zawodu w zasadniczej szkole zawodowej (21,95 procent). Co
dziesiąta badana osoba zainteresowana jest wykształceniem dziecka w liceum
ogólnokształcącym, a co 10 na poziomie szkoły wyższej. W maksymalnym
poziomie aspiracji edukacyjnych najmniejszym zainteresowaniem cieszą się
gimnazja i kursy przyuczające do zawodu – jako docelowe wykształcenie.
Wyjątkiem są osoby zamieszkałe na wsi, tam kursy przygotowujące do zawodu
są poważnie brane pod uwagę – co 13 osoba aspiruje do takiego poziomu
wykształcenia dla potomstwa.
Tabela 5. Środowisko terytorialne rodziców a maksymalny wariant
aspiracji edukacyjnych (dane w procentach)

Środowisko terytorialne
Duże miasto

Małe miasto

Wieś

N =188

N =207

N = 205

Szkoła wyższa

66,25

46,86

10,25

Szkoła policealna

8,51

13,04

27.8

Liceum ogólnokształcące

2,66

4,83

11,22

Technikum

13,3

20,04

4,39

Zasadnicza szkoła zawodowa

4,79

11,11

21,95

Kurs przyuczający do zawodu

0,53

2,0

14,63

Poziom wykształcenia
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Środowisko terytorialne
Poziom wykształcenia
Gimnazjum
Razem

Duże miasto

Małe miasto

Wieś

N =188

N =207

N = 205

3,96

2,12

9,76

100,00

100,00

100,00

Źródło: opracowanie własne.

Stan maksymalnych preferencji edukacyjnych rodziców wobec
własnych dzieci w dużych i małych miastach oraz na wsi przedstawiają dane
zawarte w tabeli 5. Przeprowadzony test chi kwadrat (  2 ) wykazał, że
wybierany w wariancie maksymalnym poziom wykształcenia zależy istotnie
statystycznie od środowiska terytorialnego, w którym żyją rodziny (  2 =
213,57; p = 0,01). Jeżeli w dużych miastach najwięcej (66,25 procent) rodziców
wybrało wykształcenie wyższe, to w małych miastach już tylko 46,86 procent).
W małych miastach dużą popularnością cieszą się technika (20 procent).
Jeszcze inaczej wyglądają deklaracje rodziców mieszkających na

wsi.

Największa ich liczba wybrała dla swoich dzieci szkoły policealne (27,8
procent), drugą, co do liczebności szkołą okazała się zasadnicza szkoła
zawodowa (22 procent).
Tabela 6. Poziom aspiracji edukacyjnych w zależności od środowiska
terytorialnego dla wariantu maksymalnego
Środowisko terytorialne

Poziom
aspiracji

Duże miasto
Liczba
osób

procent

Małe miasto
Liczba
osób

Procent

Wieś
Liczba
osób

Procent
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Aspiracje
wysokie

125

66,25

99

46,86

21

Aspiracje
średnie

46

24,47

77

37,91

89

43,42

Aspiracje
niskie

17

9,28

31

15,23

95

46,34

Razem

188

100

207

100

205

100

10,24

Źródło: opracowanie własne.

Analiza statystyczna problemu z punktu widzenia poziomu aspiracji w
zależności od środowiska terytorialnego wykazała istotne różnice:  2 = 157,12;
p=0,001.
Rodzice mieszkający w dużych miastach mają wobec swoich dzieci w
wariancie maksymalnym wysokie dążenia edukacyjne (66,25 procent). Średnie
24,47 procent i niskie 9,28 procent. Badani mieszkający w małych miastach
wysoki poziom aspiracji przejawiają w 46,86 procentach, średnie w 37,91
procentach i niskie w 15,23 procenta. Rodzice zamieszkali na wsi reprezentują
aspiracje niskie (46,34 procent), średnie (43,4 procent), wysokie zaś przejawia
tylko co 10 osoba.
1. 2. Minimalny wariant aspiracji edukacyjnych
W najniższym wariancie aspiracji edukacyjnych można zauważyć
odwrotność dążeń badanych rodziców w stosunku do poprzedniej, maksymalnej
wersji (tabela 7). Szkoły wyższe w środowisku dużego miasta są
sklasyfikowane na dalekim, piątym miejscu (6,4 procent), natomiast
powodzeniem cieszą się szkoły policealne (27,2 procent), zasadnicze szkoły
zawodowe (23,4 procent) i technika (22,3 procent).
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Tabela 7. Środowisko terytorialne rodziców a minimalny wariant
aspiracji edukacyjnych (dane w procentach)

Środowisko terytorialne
Duże miasto

Małe miasto

Wieś

N =188

N =207

N =205

Szkoła wyższa

6,4

3,38

5,91

Szkoła policealna

27,2

20,77

6,83

Liceum ogólnokształcące

11,1

13,0

9,76

Technikum

22,3

25,12

10,2

Zasadnicza szkoła zawodowa

23,4

30,43

22,9

Kurs przyuczający do zawodu

1,1

1,5

33,2

Gimnazjum

8,5

5,8

11,2

Razem

100

100

100

Poziom wykształcenia

Źródło: opracowanie własne.

Rozpatrując minimalny wariant aspiracji edukacyjnych deklarowanych
przez rodziców, zauważa się wyraźne przesunięcie preferencji w dół. I tak, w
środowisku dużego miasta jest to przeważnie szkoła policealna (27,2 procent)
oraz technikum (22,3 procent) i zasadnicza szkoła zawodowa (23,4 procent).
Środowisko wiejskie preferuje w wariancie minimalnym zasadniczą szkołę
zawodową (22,9 procent) lub nawet tylko gimnazjum (33,2 procent). Różnice te
pozwalają na wnioskowanie, że na poziom wykształcenia niezmiennie ma
wpływ środowisko zamieszkania respondentów, o czy świadczy wynik testu

 2 = 164,49; p=0,001. Przyczyn tak niskich aspiracji edukacyjnych upatrywać
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należy w niewysokiej świadomości kulturowej mieszkańców wsi i co za tym
idzie - w nieco odmiennym stosunku rodziców do kwestii nauki dzieci.
Tabela 8. Poziom aspiracji edukacyjnych rodziców w zależności od
środowiska terytorialnego dla wariantu minimalnego

Środowisko terytorialne
Poziom

Duże miasto

Małe miasto

Wieś

aspiracji
Liczba
osób

Procent

Liczba
osób

Procent

Liczba
osób

Procent

Aspiracje
wysokie

12

6,4

7

3,4

12

5,9

Aspiracje
średnie

115

60,6

122

58,9

55

26,8

Aspiracje
niskie

62

33,0

78

37,7

138

67,3

Razem

188

100

207

100

205

100

Źródło: opracowanie własne.

Poziom aspiracji edukacyjnych wobec własnych dzieci w wariancie
minimalnym obrazuje tabela 8. Analiza danych zawartych w zestawieniu
tabelarycznym ukazuje, że poziom aspiracji rodziców zamieszkałych w dużych
i małych miastach jest zbliżony do siebie (odpowiednio 60,6 procent i 58,9
procent). Mieszkańcy wsi mają zdecydowanie niskie aspiracje edukacyjne (67,9
procent) odnośnie do kształcenia swoich dzieci. Przeprowadzony test
statystyczny wykazał, że faktycznie poziom aspiracji w wariancie minimalnym
zależy istotnie od środowiska terytorialnego (  2 =64,5; p= 0,001).
1.3. Realny wariant aspiracji edukacyjnych

285

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

W realnym modelu poziomu aspiracji poszczególne środowiska
prezentują własne, odmienne spojrzenie na przyszłość zawodową swoich dzieci.
Dodać również trzeba, że rzeczywisty, oczekiwany poziom wykształcenia - jak
wynika z badań - nie jest zwykłą kompilacją najwyższego i najniższego
poziomu dążeń edukacyjnych badanej populacji.
Tabela 9. Środowisko terytorialne rodziców a realny wariant aspiracji
edukacyjnych (dane w procentach)

Środowisko terytorialne
Poziom wykształcenia

Duże miasto

Małe miasto

Wieś

N=188

N=207

N=205

Szkoła wyższa

50,14

34,8

33,7

Szkoła policealna

10,46

13,7

27,3

Liceum ogólnokształcące

6,9

7,5

20,0

Technikum

23,4

29,3

14,1

Zasadnicza szkoła zawodowa

6,4

12,6

2,4

Kurs po gimnazjum

1,1

1,1

0,9

Gimnazjum

1,6

1,0

1,6

Razem

100

100

100

Źródło: opracowanie własne.

Wariant realny jest wyśrodkowany, jest poziomem wykształcenia, który
chcieliby rodzice dla potomstwa, uwzględniając możliwości dziecka.
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W dużym mieście na plan pierwszy wysuwa się wykształcenie wyższe
(50,14 procent), następnie średnie zawodowe (23,4 procent) i policealne (10,46
procent).
Najmniej wyborów odnosi się do wykształcenia na poziomie
zasadniczym zawodowym (6,4 procent). Badani zamieszkali w małych miastach
także na pierwszym miejscu lokują wykształcenie wyższe (34,8 procent), na
drugim średnie zawodowe (29,3 procent) i trzecim szkołę policealną (13,7
procent). Najmniejszym powodzeniem wśród badanych rodziców cieszą się
licea ogólnokształcące (7,25 procent).
Mieszkańcy wsi - podobnie jak dużych i małych miast – uważają za
realne wykształcenie swoich dzieci na poziomie wyższym. Pogląd taki wyraża
co szósta badana osoba. Zbliżony odsetek dotyczy poziomu wykształcenia
policealnego (27,3 procent) oraz średniego ogólnokształcącego (20 procent). W
następnej kolejności znajduje się technikum, które bierze pod uwagę co 14
osoba. Najmniej wyborów uzyskała zasadnicza szkoła zawodowa (2,4 procent).
Wynik testu statystycznego chi kwadrat (  2 = 83,99; p=0,001) daje
podstawy do odrzucenia hipotezy o braku wpływu środowiska terytorialnego na
aspiracje edukacyjne rodziców wobec własnych dzieci.
Tabela 10. Poziom aspiracji edukacyjnych w zależności od środowiska
terytorialnego dla wariantu realnego
Środowisko terytorialne
Poziom

Duże miasto

Małe miasto

Wieś

aspiracji
Liczba
osób

Procent

Liczba
osób

Procent

Liczba
osób

Procent

Aspiracje
wysokie

95

50,14

73

35,2

69

33,7

Aspiracje

76

40,4

103

49,9

126

61,5
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średnie
Aspiracje
niskie

17

9,1

31

14,9

10

4,8

Razem

188

100

207

100

205

100

Źródło: opracowanie własne.

70
60
50
40

30
20
10
0
Aspiracje wysokie

Aspiracje średnie
Duże miasto
Wieś

Aspiracje niskie

Małe miasto

Wykres 2. Poziom aspiracji edukacyjnych rodziców w zależności od
środowiska terytorialnego dla wariantu realnego (liczba osób w procentach)

Poziom aspiracji rodziców w wariancie realnym skupiał się na poziomie
wysokim i średnim. Aspiracje wysokie nie były jednak zbyt popularne w
żadnym ze środowisk. Występujące jednak różnice wpłynęły na ocenę
statystyczną – poziom aspiracji zależy istotnie (  2 = 29,27; p=0,001) od
środowiska terytorialnego.
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Podsumowując ten fragment badań można zauważyć, że istnieje pewne
zróżnicowanie poziomów aspiracji rodziców odnoszących się do własnych
dzieci w zależności od środowiska terytorialnego. Co prawda poziom szkoły
wyższej jest obiektem zainteresowania wszystkich środowisk, jednak siła tego
dążenia jest niejednakowa. Aspiracje na poziomie średnim oddalone są od
siebie po około 10 procent, natomiast poziom niski dotyczy najsilniej badanych
osób zamieszkałych w środowisku małego miasta. Taki rozkład wyborów
pozwala wnioskować, zgodnie z założeniem, że środowisko zamieszkania
badanych determinuje ich aspiracje edukacyjne.
Rozpatrując zagadnienie aspiracji edukacyjnych w zależności od
miejsca zamieszkania respondentów pojawiają się, widoczne w zestawieniach
statystycznych, wyraźnie zarysowane tendencje wzrostowe lub spadkowe
badanego zjawiska. Obraz tych tendencji przedstawia tabela 11. W dużym
mieście, między wariantem maksymalnym a minimalnym aspiracji, widoczny
jest spadek poziomu dążeń edukacyjnych rodziców, podczas gdy badani patrzą
realnie na kwestie wykształcenia potomstwa – następuje wzrost ich oczekiwań
edukacyjnych. W środowisku małego miasta aspiracje nieznacznie wzrastają w
wariancie minimalnym z niskim i realnym do średniego. Dążenia rodziców
mieszkających na wsi charakteryzują się wzrostem aspiracji edukacyjnych.
Tabela 11. Tendencje wzrostowe/spadkowe aspiracji edukacyjnych
rodziców ze względu na środowisko terytorialne (liczba osób w procentach)

Duże miasto

Pozio

Małe miasto

Wieś

realny

Wariant

minimalny

Wariant

maksymalny

Wariant

realny

Wariant

minimalny

Wariant

maksymalny

Wariant

realny

Wariant

minimalny

Wariant

cji

Wariant

aspira

maksymalny

m
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Aspir
acje
wyso

66,3

6,4

50,14

46,8

3,4

34,8

10,3

5,9

33

24,5

62,2

40,4

37,8

58,9

49,8

43,4

26,8

61,4

9,3

33,0

9,1

15,2

37,7

14,7

46,3

67,3

4,8

kie
Aspir
acje
średn
ie
Aspir
acje
niskie

Źródło: opracowanie własne.

2. Aspiracje edukacyjne a wykształcenie rodziców
Wiele badań zależności aspiracji edukacyjnych rodziców od ich
wykształcenia ukazuje, że czynnik ten jest bardzo istotnym elementem
kształtowania się poziomu dążeń i oczekiwań związanych z kształceniem się i
zdobywaniem zawodu. Im wyższy jest poziom wykształcenia rodziców, tym
większe istnieje prawdopodobieństwo, że oczekiwania dotyczące wyboru drogi
dalszej nauki przez ich dzieci będą również wyższe 9. Bronisław Ratuś podaje,
na podstawie badań przeprowadzonych w roku 1993 przez Centrum Badania
Opinii Społecznej, że ponad 69 procent respondentów zainteresowanych jest
ukończeniem przez ich dzieci studiów wyższych (64 procent dla córek i 65
9

Por. m. in. T. Lewowicki: op. cit., s. 136; M. Szymański: (red.): Rodzice o przyszłości
edukacyjnej swoich dzieci, IBE, Warszawa 1992, W. Wiśniewski: op. cit., s. 17.
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procent dla synów), a badani z wykształceniem wyższym w 92 procentach
marzą o uzyskaniu tego stopnia wykształcenia dla własnych dzieci. Badane
osoby posiadające wykształcenie podstawowe wykazują znacznie mniejsze
zainteresowanie, jeśli chodzi o edukację swoich dzieci, zaledwie 53 procent dla
córek i 59 procent dla synów. Autor stwierdza dalej, że generalnie nisko
cenione jest wykształcenie średnie ogólnokształcące10.
2. 1. Wariant maksymalny poziomu aspiracji edukacyjnych
Zamieszczone

w

tabeli

25

wyniki

badań

poziomu

aspiracji

edukacyjnych w wariancie maksymalnym jednoznacznie wskazują, że im
wyższe wykształcenie rodziców, tym większa chęć kształcenia dzieci na
poziomie szkoły wyższej (włącznie ze studiami doktoranckimi). Dążenie to
przybiera tendencję wzrostową również w odniesieniu do rodziców z
wykształceniem podstawowym (22,1 procent), z zasadniczym zawodowym
(27,7 procent), ze średnim (40,00 procent) i z wyższym 50,00 procent).
Tabela 12. Wykształcenie rodziców a maksymalny wariant aspiracji
edukacyjnych (liczba osób w procentach)
Wykształcenie rodziców
Poziom wykształcenia

podstawowe zawodowe

średnie

wyższe

N=68

N=325

N=135

N=68

Szkoła wyższa

23,6

35,4

48,2

59,7

Szkoła pomaturalna

25,0

16,0

17,0

12,5

Liceum

7,4

8,3

2,9

2,8

10

B. Ratuś: Aspiracje edukacyjne Polaków okresu zmiany ustrojowej (wybrane
zagadnienia), w: T. Frąckowiak i J. Modrzewski (red.): Socjalizacja a wartości, Poznań
1995, Wyd. ERUDITUS, s. 91 - 92.

291

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

Wykształcenie rodziców
Poziom wykształcenia

podstawowe zawodowe

średnie

wyższe

N=68

N=325

N=135

N=68

Technikum

8,8

13,5

15,6

11,1

Zasadnicza szkoła zaw.

20,6

15,1

7,5

5,6

Kurs przyuczający zaw.

8,8

6,2

2,9

1,40

Gimnazjum

5,8

5,5

5,9

6,9

Razem

100

100

100

100

ogólnokształcące

Źródło: opracowanie własne.

Sytuacja odwrotna ma miejsce w odniesieniu do szkół policealnych. Im
wyższe wykształcenie rodziców, tym chęć kształcenia dzieci w tego typu
szkołach jest niższa (wykształcenie rodziców wyższe – 12,5 procent, średnie 17,04 procent, zasadnicze zawodowe 16,00 procent i gimnazja 25,00 procent).
Jeśli chodzi o szkoły średnie, to duże zainteresowanie rodziców przejawiane
jest w stosunku do techników, natomiast licea ogólnokształcące są zaledwie
dostrzegane przez rodziców z wykształceniem średnim i wyższym (średnio ok.
3 procent), z podstawowym i zawodowym zaś lokowane relatywnie wysoko.
Sytuacja obdarzania mniejszym zaufaniem liceów ogólnokształcących niż
techników wynika być może z faktu, że technikum kończy się podobnie jak
liceum maturą, jednakże absolwent poza świadectwem dojrzałości uzyskuje
również zawód, co nie jest bez znaczenia.
Biorąc pod uwagę wariant maksymalny aspiracji edukacyjnych
rodziców wobec własnych dzieci, po analizie danych zawartych w tabeli 25 i
zilustrowanych na wykresie 12 można zauważyć istotną zależność wyboru

292

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

poziomu wykształcenia dla dzieci uzależnioną od wykształcenia rodziców (  2
= 43,73

p=0,003). Najbardziej jest to widoczne w przypadku wyboru szkoły

wyższej – im wyższe wykształcenie rodziców, tym liczniej badani pragną
takiego samego wykształcenia dla potomstwa. Sytuacja odwrotna dotyczy
wykształcenia na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, tu wraz ze wzrostem
wykształcenia rodziców, spada popularność wykształcenia dla dzieci.
Tabela 13. Poziom aspiracji edukacyjnych w zależności od
wykształcenia rodziców dla wariantu maksymalnego

Wykształcenie rodziców
Poziom
aspiracji

podstawowe
Liczb
a
osób

Aspiracj
e

Proce
nt

zawodowe
Liczb
a
osób

Proce
nt

średnie
Liczb
a
osób

Proce
nt

wyższe
Liczb
a
osób

Proce
nt

16

23,53

115

35,38

66

48,5

41

59,72

27

40,15

123

37,85

47

35,21

18

26,39

25

36,32

87

26,77

22

16,29

9

13,89

68

100

325

100

135

100

68

100

wysokie
Aspiracj
e
średnie
Aspiracj
e
niskie
Razem

Źródło: opracowanie własne.

Analiza danych zawartych w tabeli 13 pozwala wnioskować, że im
wyższe wykształcenie rodziców, tym ich aspiracje również są wyższe. Rodzice
z wyższym wykształceniem pragną dla swoich dzieci także wykształcenia
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wyższego, czyli prezentują aspiracje wysokie (59,72 procent), także osoby z
wykształceniem średnim reprezentują aspiracje wysokie (48,5 procent). Badani
z wykształceniem

podstawowym lokują się w grupie osób o aspiracjach

średnich (40,15 procent), podobnie z wykształceniem zawodowym (37,85
procent).
Analiza statystyczna wykazuje istotną zależność badanych cech, czyli
poziom aspiracji i wykształcenie badanych rodziców (  2 = 24,49; p=0,001 )
2. 2. Wariant minimalny aspiracji edukacyjnych
Najniższe, ale możliwe jeszcze do przyjęcia przez badanych rodziców
wykształcenie charakteryzuje się uznaniem zasadniczej szkoły zawodowej, jako
dającej ewentualne przygotowanie życiowe dzieci.
Tabela 14. Wykształcenie a minimalny wariant aspiracji edukacyjnych
(liczba osób w procentach)
Wykształcenie rodziców
Poziom wykształcenia

podstawowe zawodowe

średnie

wyższe

N=68

N=325

N=135

N=68

Szkoła wyższa

9,3

3,.9

3,5

14,0

Szkoła policealna

13,1

15,4

18,0

29,9

10,3

11,4

14,1

10,3

Technikum

8,7

21,2

23,7

12,5

Zasadnicza szkoła zaw.

26,0

27,9

24,4

19,4

23,4

14,2

8,9

2,7

Liceum
ogólnokształcące

Kurs przyuczający do
zaw.
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Wykształcenie rodziców
Poziom wykształcenia

podstawowe zawodowe

średnie

wyższe

N=68

N=325

N=135

N=68

Gimnazjum

9,2

9,9

7,4

11,2

Razem

100

100

100

100

Źródło: opracowanie własne.

Przedstawione w tabeli 14 dane dotyczą wariantu minimalnego,
jaki

zakładają

dla

swych

dzieci

rodzice

wykształcenia. Widoczne są tutaj spore

wybierając

poziom

różnice, chociaż daje się

zauważyć prawie jednomyślność w przypadku zasadniczych szkół
zawodowych. Rodzice z wyższym wykształceniem jednak optują za
szkołą policealną, jako minimum wykształcenia dzieci (29,9 procent).
Tak zróżnicowane opinie badanych są powodem tego, iż analiza
statystyczna materiału obala hipotezę o braku zależności wyboru
poziomu wykształcenia dla dzieci od wykształcenia rodziców (  2 =
44,89; p=0,002 ).
Jak wynika z analizy danych, osoby z wykształceniem
gimnazjalnym, zawodowym i średnim optują za zasadniczą szkołą
zawodową, jedynie respondenci z wykształceniem wyższym przyjmują
jako najniższe wykształcenie dla swoich dzieci szkołę policealną (34,72
procent). W grupie osób z wykształceniem zawodowym i średnim
znacznym uznaniem cieszy się także technikum. Zdanie takie wypowiada
prawie co czwarty badany. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w
grupie rodziców z wykształceniem wyższym. Tutaj co dziesiąty badany
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widzi konsekwentnie, podobnie jak w wariancie najwyższym, swoje
dziecko z dyplomem magisterskim.
Taki rozkład opinii badanych rodziców jest uzasadniony. Wielość
wyborów zasadniczej szkoły zawodowej przez respondentów jest o tyle
logiczna, że szkoła ta daje, przy stosunkowo niewielkim wysiłku dzieci,
jak i również rodziców, możliwość uzyskania zawodu i życiowego
funkcjonowania w sytuacji braku możliwości uczęszczania do szkół
wyższego stopnia.
Tabela 15. Poziom aspiracji edukacyjnych w zależności od
wykształcenia rodziców dla wariantu minimalnego
Wykształcenie rodziców
Poziom
aspiracji

podstawowe
Liczb
a
osób

Aspiracj
e

Proce
nt

średnie

zawodowe
Liczb
a
osób

Proce
nt

Liczb
a
osób

Proce
nt

wyższe
Liczb
a
osób

Proce
nt

6

9,29

13

3,92

5

3,47

10

13,93

22

32,3

156

47,99

75

55,8

35

52,73

40

58,68

156

48,09

55

40,73

23

33,34

68

100,27

325

100

135

100

68

100

wysokie
Aspiracj
e
średnie
Aspiracj
e
niskie
Razem

Źródło: opracowanie własne.
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W wariancie minimalnym (tabela 15) poziom aspiracji edukacyjnych
rodziców zależy zdecydowanie od wykształcenia (  2 = 21,87; p = 0,001).
Rodzice z wykształceniem podstawowym mają niski poziom aspiracji (58, 68
procent), z wykształceniem zawodowym – średnie (47,99 procent) lub niskie
(48,09 procent). Natomiast osoby z wykształceniem średnim lub wyższym
plasują się w obszarze aspiracji średnich. Widać, że w minimalnym wariancie
respondenci nie planują wykształcenia wyższego niż średnie.
2. 3. Wykształcenie rodziców a realny wariant aspiracji edukacyjnych
W wariancie realnym tylko dwie grupy rodziców (z wykształceniem
średnim - 2,1 procent i wyższym - 3,32 procent) aspirują do uzyskania
doktoratu przez swoje dzieci, natomiast dość duża liczba badanych uważa, że
szkoła wyższa będzie możliwym do zrealizowania etapem wykształcenia.
Tabela 16. Wykształcenie rodziców a realny wariant aspiracji
edukacyjnych (liczba osób w procentach)
Wykształcenie rodziców
Poziom wykształcenia

podstawowe zawodowe

średnie

wyższe

N =68

N =325

N =135

N =68

Szkoła wyższa

17,9

31,7

45,9

58,9

Szkoła pomaturalna

25,5

19,7

19,3

10,5

Liceum

25,6

14,3

5,9

5,5

Technikum

20,7

26,2

18,1

12,9

Zasadnicza szkoła zaw.

5,9

5,9

7,4

8,2

ogólnokształcące
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Wykształcenie rodziców
Poziom wykształcenia

podstawowe zawodowe

średnie

wyższe

N =68

N =325

N =135

N =68

2,1

1,0

1,5

1,9

Gimnazjum

2,3

1,2

1,9

2,1

Razem

100

100

100

100

Kurs

po

szkole

podstawowej

Źródło: opracowanie własne.

Ja wynika z zestawienia liczbowego zawartego w tabeli 16, w wariancie
realnym

wszystkie

grupy

rodziców

uszeregowane

według

kryterium

wykształcenia aspirują do uzyskania doktoratu przez swoje dzieci (badani z
wykształceniem podstawowym - 2,94 procent, zasadniczym zawodowym – 4,26
procent), średnim – 3,7 procent i wyższym - 8,21 procent). Podobnie jest w
uzyskaniem wykształcenia wyższego. Potwierdza się założenie, że największy
odsetek stanowią rodzice z wykształceniem wyższym (50,68 procent), następnie
ze średnim (42,22 procent), blisko 28 procent z wykształceniem zawodowym i
ok. 18 procent z wykształceniem podstawowym. Tutaj, podobnie jak i w
wariancie maksymalnym, zauważyć można prawidłowość: im wyższe
wykształcenie rodziców, tym wyższe aspiracje do uzyskania wykształcenia
wyższego przez dzieci. Proporcja odwrotna dotyczy szkół policealnych i liceów
ogólnokształcących. Technika są tutaj dość dobrze notowane i średnio co piąty
respondent postrzega ten rodzaj szkoły jako realne wykształcenie dla swojego
dziecka. Zasadnicze szkoły zawodowe są najrzadziej typowanymi placówkami
jako alternatywa edukacyjna dla wchodzących w życie młodych ludzi. W sumie
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- wykształcenie jest zmienną silnie wpływającą na powstawanie i poziom
aspiracji edukacyjnych (  2 = 50,18; p = 0,001).
Tabela 17. Poziom aspiracji edukacyjnych w zależności od kryterium
wykształcenia rodziców dla wariantu realnego
Wykształcenie rodziców
Poziom
aspiracji

Aspiracj
e

podstawowe

zawodowe

średnie

wyższe

Liczb
a
osób

Proce
nt

Liczb
a
osób

Proce
nt

Liczb
a
osób

Proce
nt

Liczb
a
osób

Proce
nt

12

17,9

103

31,7

61

44,92

40

58,7

49

71,8

196

60,16

60

44,20

20

28,9

7

10,3

26

8,14

14

10,88

8

12,4

68

100

325

100

135

100

68

100

wysokie
Aspiracj
e
średnie
Aspiracj
e
niskie
Razem

Źródło: opracowanie własne.
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80
70
60
50
40
30
20
10
0
Aspiracje wysokie

Aspiracje średnie

Aspiracje niskie

Wykształcenie podstawowe
Wykształcenie zawodowe
Wykształcenie średnie
Wykształcenie wyższe

Wykres 3. Poziom aspiracji edukacyjnych w zależności od kryterium
wykształcenia rodziców dla wariantu realnego (liczba osób w procentach)
Wyniki statystyczne zawarte w tabeli 17 potwierdzają, że najwyższe
aspiracje przejawiają badani z wyższym wykształceniem (58,89 procent),
następnie ze średnim (45,92 procent), z zawodowym (32,13 procent) i z
podstawowym (20,88 procent). Aspiracje średnie ujawnia 72,17 procent
rodziców z wykształceniem podstawowym, 60,17 procent z zawodowym, 46,67
ze średnim oraz 27,4 procent z wykształceniem wyższym, niskie natomiast
niewielki odsetek wszystkich badanych i zawiera się on w przedziale od 5,88 do
8,22 procent. Test chi kwadrat potwierdza statystycznie istotną zależność
aspiracji edukacyjnych od wykształcenia rodziców (  2 = 37,91; p = 0,001).
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Tabela 18. Tendencje wzrostowe/spadkowe aspiracji edukacyjnych
rodziców ze względu na wykształcenie (liczba osób w procentach)
Wykształcenie

58,
68

Wariant realny

36,
3

Wariant minimalny

Aspira
cje
niskie

Wariant maksymalny

32,
03

Wariant realny

41,
15

Wariant minimalny

Aspira
cje
średni
e

Wariant maksymalny

9,2
9

Wariant realny

23,
53

Wariant minimalny

Wariant minimalny

Aspira
cje
wysok
ie

aspira
cji

Wyższe

Wariant maksymalny

Wariant maksymalny

Pozio
m

średnie

zawodowe

Wariant realny

podstawowe

20,
88

35,
38

3,9
2

31,
69

48,
15

3,4
7

45,
92

59,
72

13,
93

58,
69

37,
85

47,
99

60,
17

35,
56

55,
8

44,
26

26,
39

52,
73

28,
87

26,
77

48,
09

8,1
4

16,
29

40,
73

10,
88

13,
89

33,
34

12,
24

71,
77
10,
29

Wzros
t/
Spade
k
Źródło: opracowanie własne.

Zestawienie zbiorcze (tabela 18) dążeń edukacyjnych rodziców ukazuje
kierunki tendencji w zależności od wykształcenia badanych. Większość
rodziców z wykształceniem podstawowym przejawia w wariancie realnym
aspiracje na poziomie średnim (aspiracje wysokie dotyczą tylko co piątej osoby
i niskie co dziesiątej). Rodzice z wykształceniem zawodowym także lokują
swoje plany edukacyjne wobec dzieci na poziomie średnim, jakkolwiek dążenie
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w kierunku wykształcenia wyższego przejawia tu co trzecia osoba. Aspiracje
badanych z wykształceniem średnim i wyższym wyraźnie dążą do poziomu
średniego i wyższego we wszystkich trzech wariantach. Wnioskować zatem
można, że wykształcenie rodziców zaznacza się w widoczny sposób w ich
aspiracjach edukacyjnych wobec własnych dzieci. Im wyższe wykształcenie
rodziców, tym chęć do wyposażenia potomstwa w wiedzę na poziomie
wyższym jest także większa.
3. Aspiracje edukacyjne a warunki materialne rodziców
Przeprowadzone badania dostarczyły również materiału empirycznego
dotyczącego

sytuacji

materialnej

respondentów.

Ważnym

czynnikiem

wpływającym na sytuację materialno - bytową rodziny jest osiągany przez
rodziców dochód. Poziom statusu ekonomicznego rodziny wpływa na proces
wychowania dziecka, zaspokojenie jego potrzeb, także edukacyjnych. Na
zawarte w kwestionariuszu pytanie „Warunki materialne rodziny” badane osoby
same określały stan swojej zamożności, wybierając jedną z czterech
zaproponowanych

przeze

mnie

możliwości:

bardzo

dobry,

dobry,

wystarczający, trudny. Tylko 2,7 procent badanych zadeklarowało bardzo dobre
warunki materialne, 22,5 procent trudne, 28 procent dobre i największy procent
badanych – 46,5 procent – uważa, że żyje w wystarczających warunkach
materialnych.
W kolejnych podrozdziałach dokonam analizy aspiracji edukacyjnych
rodziców (w wariancie maksymalnym, minimalnym i realnym) uszeregowanych
według kryterium warunków materialnych oraz dokonam próby określenia
poziomu tych aspiracji (aspiracje wysokie, średnie, niskie).
3. 1. Warunki materialne a maksymalny wariant aspiracji edukacyjnych
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Najwyższy poziom aspiracji edukacyjnych w tym wariancie badań
prezentują rodzice o dobrym statusie materialnym.
Tabela 23. Warunki materialne rodziców a maksymalny wariant
aspiracji edukacyjnych (liczba osób w procentach)
Poziom wykształcenia

Warunki materialne
bardzo
dobre

dobre

wystarczające

trudne

N =170

N =279

N =135

N =16
Szkoła wyższa

47,0

54,41

45,87

37,7

Szkoła policealna

21,25

15,53

19,35

12,5

Liceum ogólnokształcące

11,1

5,88

7,52

4,15

Technikum

12,45

10,59

12,43

11,41

6,25

11,76

8,11

17,12

0,75

1,12

2,42

9,03

Gimnazjum

1,2

0,71

4,3

8,09

Razem

100

100

100

100

Zasadnicza szkoła
zawodowa
Kurs przyuczający do
zawodu

Źródło: opracowanie własne

Jak wynika z badań (tabela 23), największy odsetek badanych (przy
sprzyjających okolicznościach) pragnęłoby wyższego wykształcenia dla swoich
dzieci (z wyjątkiem osób z bardzo dobrymi warunkami materialnymi, gdzie
alternatywnie występuje szkoła policealna). Najwięcej badanych (47 procent),
pragnących wykształcenia wyższego dla dzieci posiada dobre warunki
materialne, następnie w kolejności są rodzice bardzo dobrze sytuowani (40,25
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procent), kolejno z wystarczającymi warunkami bytowymi, a na końcu z
trudnymi (32,35 procent). Ponadto co dziesiąty badany, dobrze sytuowany
materialnie uważa, że dziecko powinno zakończyć wykształcenie uzyskaniem
stopnia doktora. Podobne marzenia są udziałem 6,45 procenta osób o
wystarczającym statusie materialnym i 5,35 procent badanych będących w
trudnej sytuacji bytowej. Badani rodzice o bardzo dobrych warunkach, wysoko
lokują wykształcenie policealne (21,25 procent). Wykształcenie to w
pozostałych kategoriach badawczych występuje w granicach od 12,5 procent do
19, 35 procent. Liceum ogólnokształcącym interesuje się w tym badaniu
niewielu respondentów, średnio ok. 6 procent. Wykształcenia na poziomie
technikum pragną dla swoich dzieci osoby o wystarczających warunkach 12,43 procent, bardzo dobrych - 12,45 procent, trudnych - 11,41 procent i
dobrych - 10,59 procent. Dość wysokie notowania widoczne są w odniesieniu
do zasadniczych szkół zawodowych. Blisko co piąta osoba będąca w ciężkiej
sytuacji materialnej jest zainteresowana tym stopniem wykształcenia dla swoich
dzieci. Badani mający wysoki status materialny pomijają zupełnie szkołę
podstawową i kurs przyuczający do zawodu, pozostali respondenci akceptują te
najniższe poziomy wykształcenia w granicach ok. 4 procent.

Analiza

statystyczna zebranych danych dowodzi, że w wariancie maksymalnym poziom
aspiracji edukacyjnych rodziców wobec własnych dzieci zależy istotnie
statystycznie od warunków materialnych rodziny (  2 = 39,18; p = 0,009).
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Tabela 24. Poziom aspiracji edukacyjnych w zależności od kryterium
warunków materialnych rodziców dla wariantu maksymalnego

Warunki materialne

Poziom
aspiracji

Aspiracj
e

bardzo dobre

dobre

wystarczające

trudne

N = 16

N = 170

N = 279

N = 135

Liczb
a
osób

Procen
t

Liczb
a
osób

Proce
nt

Liczb
a
osób

Proce
nt

Liczb
a
osób

Proce
nt

6

38,25

84

49,41

110

39,42

44

32,35

9

53,54

51

30,0

42,30

40

29,41

1

8,21

35

20,59

51

18,28

51

38,24

16

100

170

100

279

100

135

100

wysokie
Aspiracj
e

118

średnie
Aspiracj
e
niskie
Razem

Źródło: opracowanie własne

W wariancie maksymalnym również udowodniono istotny związek
między poziomem aspiracji edukacyjnych rodziców a warunkami materialnymi
(  2 = 92,52;

p = 0,001). Rodziny o trudnych warunkach materialnych w

większości (38,24 procent) mają niskie aspiracje. Aspiracje wysokie i średnie
występują w podobnej liczbie rodzin (po około 30 procent). Aspiracje
badanych, których status materialny jest wystarczający, są średnie (42,35
procent) i wysokie (30,42 procent). Respondenci o dobrych warunkach
materialnych mieszczą się w grupie aspiracji wysokich (49,41 procent),

305

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

natomiast o bardzo dobrych – w grupie aspiracji średnich (53,55 procent),
następnie wysokich (38,25 procent).
3. 2. Warunki materialne a minimalny wariant aspiracji edukacyjnych
W

wariancie

najniższego

poziomu

aspiracji

edukacyjnych

przedstawione są poglądy badanych rodziców dopuszczające rodzaj szkoły dla
dziecka (a tym samym poziom wykształcenia) w sytuacji pesymistycznej, tzn.
takiej, gdyby nie udało się osiągnąć przez dziecko wymarzonego wykształcenia
(na poziomie aspiracji maksymalnych) lub realnego z powodu np. niewielkich
możliwości intelektualnych młodego człowieka, braku środków lub jakichś
niepowodzeń losowych.
Tabela 25. Warunki materialne rodziców a minimalny wariant aspiracji
edukacyjnych (liczba osób w procentach)
Warunki materialne
dobre

wystarczające

trudne

N =170

N =279

N =135

2,6

7,07

1,79

8,82

Szkoła policealna

28,65

27,05

18,29

10,37

Liceum ogólnokształcące

12,5

10,02

13,26

9,63

Technikum

18,75

20,6

22,22

18,52

12,5

17,6

29,75

31,18

12,5

10,6

10,75

17,04

bardzo
dobre

Poziom wykształcenia

N =16
Szkoła wyższa

Zasadnicza

szkoła

zawodowa
Kurs
zawodu

przyuczający

do
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Warunki materialne
Poziom wykształcenia

bardzo
dobre

dobre

wystarczające

trudne

N =170

N =279

N =135

N =16
Gimnazjum

12,5

7,06

3,94

4,44

Razem

100

100

100

100

Źródło: opracowanie własne

Najniższy poziom aspiracji edukacyjnych w kontekście posiadanego
statusu materialnego przedstawia się w tym badaniu różnie. Jak wynika z
danych zamieszczonych w tabeli 25, osoby mające bardzo dobre i dobre
warunki bytowe uważają, że pułapem możliwości edukacyjnych ich dzieci jest
nauka na poziomie policealnym (31,25 procent i 27,65 procent). Prawie co
trzeci respondent z grup gorzej sytuowanych (warunki wystarczające i trudne)
bierze pod uwagę zasadniczą szkołę zawodową. Wszystkie kategorie badawcze
natomiast cenią, niemal jednakowo, technikum. Badani o bardzo dobrych
warunkach materialnych stanowią tu 18,75 procent, dobrych – 20,6 procent,
wystarczających – 22,22 procent i trudnych – 19,52 procent. Liceum
ogólnokształcące lokuje się na poziomie średnim, wybiera je około 11 procent
badanych, podobnie jak kurs przyuczający do zawodu.
Analiza statystyczna wyników zamieszczonych w tabeli 25 wykazała,
że istnieje istotny związek między warunkami materialnymi a aspiracjami
edukacyjnymi rodziców w tym wariancie (  2 = 42,51; p = 0,001). Rodziny
bardzo dobrze i dobrze sytuowane wybierają szkołę policealną (odpowiednio
28,65 i 27,05 procent) oraz technikum (18,75 i 20,6 procent). Marzenia o szkole
wyższej dotyczą małej liczby rodzin. Warunki wystarczające lub trudne
powodują, że największa liczba badanych rodziców pragnie zapewnić
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potomstwu wykształcenie przynajmniej zawodowe (odpowiednio 29,75 i 31,18
procent).
Tabela 26. Poziom aspiracji edukacyjnych w zależności od kryterium
warunków materialnych rodziców dla wariantu minimalnego
Warunki materialne
Poziom

bardzo dobre

dobre

wystarczające

trudne

aspiracji

N = 16

N = 170

N = 279

N = 135

Liczb
a

Proce
nt

osób
Aspiracj
e

Liczb
a
osób

Proce
nt

Liczb
a
osób

Proce
nt

Liczb
a
osób

Proce
nt

1

2,6

20

7,09

5

1,79

12

8,82

9

59,9

161

57,65

150

53,77

52

38,52

6

37,5

98

35,26

124

44,44

71

52,66

16

100

279

100

279

100

135

100

wysokie
Aspiracj
e
średnie
Aspiracj
e
niskie
Razem

Źródło: opracowanie własne.

Planując edukację dzieci na poziomie minimalnym, rodzice uzasadniają
to warunkami materialnymi. Zależność ta została udowodniona statystycznie
(  2 = 22,27; p = 0,001). Rodziny bardzo dobrze i dobrze sytuowane mieszczą
się w obszarze aspiracji średnich (powyżej 57 procent). Tam, gdzie warunki
materialne są wystarczające, poziom aspiracji jest raczej średni (53,71 procent)
lub niski (44,44 procent). Prawie żadna z takich rodzin (1,79 procent) nie mieści
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się w grupie aspiracji wysokich. Trudne warunki materialne idą w parze z
niskimi aspiracjami edukacyjnymi (52,66 procent), chociaż 8,82 procent
badanych ma wysokie dążenia edukacyjne.
3. 3. Warunki materialne a realny wariant aspiracji edukacyjnych
Odsetek osób mających wysokie aspiracje edukacyjne w realnym
wariancie (dane liczbowe zamieszczone w tabeli 43) jest dość znaczny.
Wszystkie grupy badanych rodziców widziałyby swoje dzieci (w znacznym
procencie) z wykształceniem wyższym, a nawet z doktoratem.
Tabela 27. Warunki materialne rodziców a realny wariant aspiracji
edukacyjnych (liczba osób w procentach)
Warunki materialne
Poziom wykształcenia

bardzo
dobre

dobre

wystarczające

trudne

N =170

N =279

N =135

N =16
Szkoła wyższa

34,0

37,47

37,62

31,62

Szkoła policealna

31,25

21,00

13,43

13,97

Liceum ogólnokształcące

12,0

10,41

10,04

11,31

Technikum

14,0

14,71

24,16

23,53

szkoła

5,50

7,12

6,82

12,5

szkole

2,4

3,5

3,35

4,81

0,85

5,79

4,58

2,26

Zasadnicza
zawodowa
Kurs

po

podstawowej
Gimnazjum
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Warunki materialne
Poziom wykształcenia

bardzo
dobre

dobre

wystarczające

trudne

N =170

N =279

N =135

100

100

100

N =16
Razem

100

Źródło: opracowanie własne

Wysoko mierzą (aspiracje w zakresie uzyskania wykształcenia
wyższego) osoby bardzo dobrze sytuowane (41,5 procent, w tym 12, 5 procent
doktorat), dobrze sytuowane (46,47 procent, w tym 5,29 procent doktorat),
wystarczająco sytuowane (37,62 procent, w tym 3,93 procent doktorat) i o
trudnych warunkach materialnych (31,62 procent, w tym 3,68 doktorat). Daje
się ponadto zauważyć także uznanie dla średnich szkół zawodowych
(techników). Interesujący jest stosunek respondentów do szkół pomaturalnych.
Osoby bardzo dobrze sytuowane wybierają je w pierwszej kolejności dla swoich
dzieci (31,25 procent), mający dobre warunki – w drugiej (20 procent),
wystarczające sytuują je na trzecim miejscu (16,49 procent) i trudne na
czwartym (14,07 procent).
Nadmienić należy, że licea ogólnokształcące nie cieszą się zbyt dużym
powodzeniem. Jest to uzasadnione tym, że szkoła ta nie daje zawodu i wymaga
kontynuacji nauki, co - szczególnie - w sytuacji osób mających trudności
materialne ma ogromne znaczenie. Także niewiele osób traktuje zasadniczą
szkołę zawodową jako pułap edukacyjny dla swoich dzieci. Są to liczby
niewielkie, około 5 procent, jedynie ostatnia grupa badanych osób ujmuje tę
szkołę na poziomie ok. 11 procent. Jest to, jak się wydaje, tendencja
prawidłowa. Obecne zasadnicze szkoły zawodowe, bez zreformowania się i
innego, bardziej nowoczesnego spojrzenia na gospodarkę wolnorynkową, nie
mogą liczyć na napływ kandydatów na uczniów, gdyż ci - jak dotąd - zasilają w
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największym stopniu szeregi bezrobotnych. Zależność między aspiracjami
edukacyjnymi badanych osób a warunkami materialnymi w tym wariancie jest
także istotna statystycznie (  2 = 34,19; p = 0,035).
Tabela 28. Realny poziom aspiracji edukacyjnych według kryterium
warunków materialnych
Warunki materialne
Poziom

bardzo dobre

dobre

wystarczające

trudne

aspiracji

N = 16

N = 170

N = 279

N = 135

Aspiracj
e

Liczb
a
osób

Proce
nt

Liczb
a
osób

Proce
nt

Liczb
a
osób

Proce
nt

Liczb
a
osób

Proce
nt

5

34,0

64

37,47

105

37,62

43

31,62

9

57,25

78

46,12

133

47,63

66

48,81

2

8,75

28

16,41

41

14,75

26

19,57

16

100

170

100

279

100

135

100

wysokie
Aspiracj
e
średnie
Aspiracj
e
niskie
Razem

Źródło: opracowanie własne
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70
60
50
40
30
20
10
0
Aspiracje wysokie

Aspiracje średnie

Warunki bardzo dobre
Warunki wystarczające

Aspiracje niskie
Warunki dobre
Warunki trudne

Wykres 4. Realny poziom aspiracji edukacyjnych według
kryterium warunków materialnych (liczba osób w procentach)
Jak wynika z danych liczbowych zamieszczonych w tabeli 28, osoby
bardzo dobrze sytuowane opowiadają się w większości za wykształceniem
swoich dzieci na poziomie średnim (48,5 procent ogółu badanych), wysokie
aspiracje natomiast przejawia 41,5 procent badanych. 46,47 procent
respondentów mających dobre warunki materialne, chciałoby widzieć swoje
dzieci z wyższym wykształceniem zakończonym doktoratem, niewielki odsetek
badanych natomiast (4,12 procent) ma niskie aspiracje. Ponad połowa badanych
rodziców mających wystarczającą sytuację materialną przejawia aspiracje
średnie, 37,62 wysokie, natomiast co czternasty badany niskie. 55,15 procent
ankietowanych mających trudne warunki materialne chciałoby, aby ich dzieci
ukończyły szkoły średnie i policealne, co trzecia osoba ujawnia aspiracje
wysokie, co ósma niskie. Analiza statystyczna dowiodła, że w wariancie
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realnym brakuje zależności między poziomem aspiracji edukacyjnych a
warunkami materialnymi badanych osób (  2 = 8,05; p = 0,23).
Tabela 29. Tendencje wzrostowe/spadkowe aspiracji edukacyjnych
rodziców ze względu na warunki materialne (liczba osób w procentach)

Warunki materialne
bardzo dobre

wystarczające

dobre

Trudne

Aspi
racj
e

38,25

2,

34

6

,0

5

57

49,4

7,
07

wys
okie
Aspi
racj
e

53,55

śred
nie
Aspi
racj
e
nisk
ie

9,

,2

9

5

3
8,21

7,
5

30,0

6,

20,5

3

9

37
,4
7

57

46

,6

,1

5

2

35

16

,2

,4

6

1

39,4

1,

2

79

42,3

18,2
8

37
,6
2

53

47

,7

,6

7

3

44

14

,4

.7

4

5

maksymalny
Wariant
minimalny
Wariant realny

Wariant

maksymalny
Wariant
minimalny
Wariant realny

Wariant

maksymalny
Wariant
minimalny
Wariant realny

Wariant
minimalny
Wariant realny
Aspiracje
Wariant
maksymalne

acji

Wa

aspir

Wariant

om

maksymalny

Pozi

32,3

8,

5

22

27,4
1

38,2
4

31
,6
2

38

48

,5

,8

2

1

52

19

,6

,5

6

7
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Badana populacja mająca bardzo dobry status materialny lokuje się w
większości w obszarze aspiracji średnich we wszystkich trzech wariantach,
aspiracje wysokie przejawia tutaj co trzecia osoba. Podobna sytuacja dotyczy
rodziców, którzy posiadają dobre i wystarczające warunki materialne tak w
odniesieniu do poziomu średniego, jak i wysokiego aspiracji edukacyjnych.
Istotne różnice daje się zauważyć w grupie rodziców mających trudne warunki
bytowe. W wariancie maksymalnym i minimalnym są to aspiracje niskie z
tendencją wzrostową do aspiracji realnych. Odnotować należy istotny dla
interpretacji wyników fakt, że cała badana populacja, bez względu na poziom
zamożności, niemal jednakowo (po około 30 procent) pragnie dla potomstwa
wyższego wykształcenia.
5. Podsumowanie wyników badań
Nie można jednoznacznie stwierdzić, jak uważa Andrzej Tchorzewski11,
czy aspiracje edukacyjne młodzieży zdeterminowane są jej potencjałem
intelektualnym, procesem dydaktyczno - wychowawczym szkoły czy też
wpływem rodziny będącej naturalnym środowiskiem człowieka. Niemniej
jednak wielu badaczy skłania się do opinii, że rodzice mają niemały wpływ na
„sterowanie” – jak nazywa ten proces autor – wyborem wykształcenia swoich
dzieci przez rodziców. Rodzina jest instytucją, której nikt i nic nie może
zastąpić. Jest „miejscem” spotkania przynajmniej dwóch pokoleń, gdzie starsi
wychowują młodszych, gdzie rodzice spełniając swoje funkcje przekazują
dziecku doświadczenia, uczą norm i wartości.
11

A. Tchorzewski, Funkcje edukacyjne rodziny, WSP, Bydgoszcz 1990 s. 75.
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Poziom badanych aspiracji edukacyjnych rodziców podzielono na trzy
kategorie: maksymalne (najwyższe), minimalne (najniższe) i realne (możliwe
do zrealizowania). Z tabeli wynika, że w grupie aspiracji najwyższych najwięcej
uznania znalazły szkoły wyższe, wybrało je 33,3 procent badanych. Na drugim
miejscu znalazły się szkoły policealne, do których swoje dzieci wysłałoby
blisko 18 procent respondentów.
Najniższy poziom wykształcenia, to zasadnicza szkoła zawodowa, którą
wybiera 24,7 procent rodziców biorących udział w badaniu oraz technikum
zawodowe – 19,3 procent. Wykształcenie na poziomie policealnym
zadeklarowało 18,3 procent badanych ojców i matek.
Wśród osób o aspiracjach możliwych do zrealizowania (poziom
realny), 22,1 procent skłania się ku technikum, procent mniej za szkołą wyższą,
a 17,3 procent chciałoby wykształcenia na poziomie policealnym. Najmniej
badanych widzi jako pułap edukacyjny wykształcenie gimnazjalne (1,7 procent)
i kurs przyuczający do zawodu po gimnazjum (6,7 procent).
Na aspiracje edukacyjne człowieka i na ich poziom mogą mieć wpływ
różnorodne czynniki, m. in. usytuowanie społeczne, poziom kulturalny, warunki
motywacyjne, pracowitość itp. Na użytek badań zastosowano trzy determinanty:
środowisko terytorialne (środowisko zamieszkania): duże miasto, małe miasto i
wieś; wykształcenie: podstawowe, zasadnicze zawodowe, średnie i wyższe oraz
warunki materialne: bardzo dobre, dobre, wystarczające, trudne.
Na tle wyżej wymienionych kategorii interesujące okazało się
prześledzenie danych charakteryzujących marzenia i plany edukacyjne
rodziców wobec własnych dzieci z uwzględnieniem środowiska terytorialnego.
W ujęciu optymistycznym aspiracje edukacyjne rodziców są w wielu
przypadkach zawyżone, nierealistyczne. Aż 41 procent badanych (w stosunku
do ogółu) rozważało możliwość zakończenia edukacji swoich dzieci dyplomem
magisterskim, z czego 6,67 procent pragnie dla potomstwa stopnia naukowego.
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Największy odsetek badanych w obszarze tej zmiennej dotyczy osób
wywodzących się ze środowiska dużego miasta (21 procent), następnie małego
miasta (16,3 procent) i wsi (5,8 procent). Rozkład ten wydaje się uzasadniony,
gdyż jest zdeterminowany warunkami dostępu do szkoły wyższej. Ważną
przesłanką są także warunki materialne mieszkańców tych środowisk.
Możliwość znalezienia pracy w dużym mieście i tym samym uzyskania
dochodu jest znacznie większa, niż w małym lub na wsi. Zresztą aspiracje
maksymalistyczne,

badane

według

kryterium

warunków

materialnych,

potwierdzają to przypuszczenie. Respondenci bardzo dobrze i dobrze sytuowani
materialnie częściej dopuszczają wariant wykształcenia dziecka na poziomie
wyższym niż pozostali badani.
Wykształcenie badanych rodziców zaznacza się w dążeniu do
wykształcenia potomstwa w opcji najwyższego poziomu aspiracji na poziomie
szkoły wyższej. Jedynie badani z wykształceniem podstawowym uważają, że
pułapem będzie szkoła policealna. W minimalistycznym wariancie rodzice z
wykształceniem wyższym pragną dla dzieci ukończenia szkoły policealnej,
pozostałe grupy natomiast zadowalają się zasadniczą szkołą zawodową. Obraz
aspiracji realnych jest zbliżony do obrazu aspiracji najwyższych, z tą różnicą, że
osoby z wykształceniem podstawowym pragną dla swoich dzieci wykształcenia
na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej ogólnokształcącej.
W aspekcie ostatniej zmiennej niezależnej, jaką są warunki materialne
zauważa się, że w zasadzie wszyscy badani rodzice widzą realnie wykształcenie
potomstwa na poziomie szkoły średniej i policealnej, a więc mieszczą się w
obszarze aspiracji średnich. Podobnie lokują się respondenci jeśli chodzi o
wykształcenie wyższe, średnio ok. 35 procent badanych to osoby mające
wysokie aspiracje. W pesymistycznym wariancie respondenci mający trudne i
wystarczające warunki bytowe optują za zasadniczą szkołą zawodową, a badani
rodzice sytuowani dobrze i bardzo dobrze – za szkołą policealną.
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Aspiracje edukacyjne rodziców są marzeniami mniej lub bardziej
możliwymi do realizacji w rzeczywistości. Są one uwarunkowane wieloma
czynnikami. Nie są to na pewno jedyne determinanty planów edukacyjno –
zawodowych,

podobnie

jak

ich

realizacja.

W

okresie,

w

którym

przeprowadzano badania na stu ojców z wykształceniem wyższym studia
kończy ich dwudziestu synów, z wykształceniem zasadniczym zawodowym –
tylko pięciu12.
Zatem ważnym zagadnieniem w realizacji aspiracji edukacyjnych
rodziców i młodzieży jest polityka państwa polegająca na zwiększaniu
nakładów na oświatę i naukę, umożliwiając w ten sposób wyrównywanie szans
edukacyjnych młodzieży ze wszystkich środowisk od przedszkola po szkołę
wyższą – aż do kształcenia przez całe życie13.
Ważnym zadaniem państwa jest także kształtowanie aspiracji
edukacyjnych społeczeństwa polegające na uświadamianiu konieczności nauki
przez całe życie. Czasy, kiedy miało się jedną pracę od momentu jej
rozpoczęcia aż do wieku emerytalnego minęły bezpowrotnie. Postęp
technologiczny wymusza dziś reorganizację rynku pracy, jedne kwalifikacje
stają się nieprzydatne, w ich miejsce pojawiają się nowe. Konieczna jest zatem
gotowość do zmiany zawodu, zmiany miejsca pracy, podnoszenia swoich
kwalifikacji bądź przekwalifikowania się. Taki proces charakterystyczny jest
dla całej, wolnorynkowej gospodarki światowej.
Piśmiennictwo
1. Drachal H., Fenomen stały, „Głos Nauczycielski” 2003, nr 2.
2. Greń J., Statystyka matematyczna, modele, zadania, PWN, Warszawa
1976.
12

H. Drachal: Fenomen stały, „Głos Nauczycielski” nr 2/2003.
H. Porożyński, Aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży gimnazjalnej przed
wejściem Polski do Unii Europejskiej „Edukacja” 2004, nr 1, s. 45-51.
13
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Bożena Zboina1, Ilona Wieczorek2

Przemoc domowa wobec kobiet
Streszczenie
Przemoc wobec kobiet jest ważnym problemem społecznym. Dotyka różnych
środowisk i niestety nadal bywa w wielu przypadkach skrywana przed otoczeniem. Tym
bardziej należy zabierać w tej kwestii głos. Przemoc wywołuje bolesne skutki zarówno
w sferze fizycznej, jak i psychicznej ofiary. Osoby takie należy otoczyć pomocą, ale
warto również zgłębiać wiedzę na temat przemocy.
Artykuł ukazuje przyczyny, rodzaje i skutki przemocy wobec kobiet. Przy tej
okazji zwrócono także uwagę na fazy przemocy, osobowość sprawcy i czynniki
wywołujące przemoc. Wskazano również na formy pomocy kobietom.
Słowa kluczowe: przemoc, przemoc wobec kobiet, fazy przemocy, przyczyny i skutki
przemocy, przemoc fizyczna, przemoc psychiczna
Domestic violence against women
Summary:
The violence against women is a vital social problem. It concerns various
environments and, unfortunately, is in many cases hidden from the environment. That is
one, it is crucial to speak about it. The violence brings painful results both in the
physical and psychological spheres of the victim life. These people should be taken care
of, however, the knowledge concerning this issue should be enlarged.
The article shows the reasons, types and results of violence against women.
Moreover, the phases of violence, the personality of the offender and the factors causing
violence are discussed. Various forms of help for women are also presented.
Key words: violence, violence against women, phases of violence, reasons and results
of violence, physical violence, psychological violence

Pojęcie przemocy domowej
Przemoc należy traktować jako specyficzną relację interpersonalną,
angażującą osobę sprawcy i ofiary. Relację tę cechuje wysoki stopień
niesymetryczności w zakresie posiadanej władzy i okazywanej przewagi siły. W

1

dr hab., Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. Wydział
Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu
2
Studentka kierunku Pedagogika
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konsekwencji istniejącej nierównowagi sprawca wywołuje cierpienie u ofiary,
godzi w jej prawa, dobra osobiste – w szczególności w jej zdrowie i życie3.
Pomimo częstego występowania tego zjawiska, cała prawda o przemocy
domowej z trudem dociera do świadomości społeczeństwa. Cały czas w opinii
społecznej istnieją mity (fałszywe i błędne przekonanie) jak chociażby tren, że
zjawisko to występuje jedynie w rodzinach patologicznych i biednych, a także
nie powoduje poważniejszych skutków.
Badania i obserwacje z ostatnich lat ujawniły, że zjawisko przemocy nie
dotyczy jedynie rodzin z tzw. marginesu społecznego, istnieje niezależnie od
wykształcenia, pozycji społecznej czy zawodowej członków rodziny, czyli
dotyczy ono rodzin z różnych środowisk społecznych4.
W literaturze z zakresu psychologii przemoc znana jest już od ponad
pół wieku5. Z psychologicznego punktu widzenia zjawisko przemocy wobec
kobiet można postrzegać jako sytuację skrajnie urazową wywołaną celowym i
długotrwałym działaniem partnera6

Psychologowie

społeczni

definiują

działania agresywne jako zachowania mające zamierzone spowodowanie
cierpienia fizycznego lub psychicznego drugiej osoby7. Akty przemocy są więc
sposobem na osiągnięcie przez sprawcę określonego celu, czyli wymuszenie u
innych szczególnie słabszych zachowań dla tej osoby poniżających8.

3

S. Pawlas-Czyż, D. Trawkowska, Istota przemocy interpersonalnej- praca socjalna z
ofiarą i sprawcą, „Praca Socjalna 4”, październik-grudzień 2002, s. 42.
4
Niebieska linia, Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy, 1/48/2007, s. 7.
5
A. Brzezińska, Jak rodzi się agresja? [w:] Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy,
A. Brzezińska, E. Honorowska (red.), Scholar, Warszawa 2007, s. 107.
6
I. Rajska - Kulik, Kobiety maltretowane w związkach- czy posiadane przez nie zasoby
versus deficyty osobiste wpływają na pomoc, którą otrzymują, „Chowanna”, Tom I (24),
Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s. 40.
7
E. Aronson, Człowiek istota społeczna. Wybór tekstów, Wyd. Naukowe PWN,
Warszawa 2002, s. 235.
8
A. Widera-Wysoczańska, Mechanizmy przemocy w rodzinie z pokolenia na pokolenie,
Wyd. Difin, Warszawa 2010.
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Przemoc burzy obraz życia osoby maltretowanej, odbiera poczucie
bezpieczeństwa i zaufania do siebie. Kobieta przekonana jest, że taki jest jej los,
na który sobie sama zasłużyła, co wywołuje u niej poczucie winy. Oskarżenie
siebie samego sprawia, że ofiara przemocy nie dostrzega własnej krzywdy i nie
jest w stanie szukać nigdzie pomocy9.
Istotą przemocy domowej jest więc pokaz i wykorzystywanie siły bądź władzy
w sposób taki, aby nie krzywdził on innych członków rodziny10. Za przemocą
stoją niemoc bądź obawa przed niemocą. Przemocy dokonują ci, którzy są
słabi11.
Przemoc wobec kobiet jest problemem często ukrywanym, na szczęście
coraz większa liczba ofiar decyduje się poruszać dyskusje na temat przemocy
wobec. Problemy z dokonywaniem pomiaru przemocy domowej wynikają z
faktu, że dotyczy to prywatnej sfery człowieka. Ludzie bardzo często wstydzą
się oraz czują strach przed ujawnieniem danych personalnych swojego
sprawcy12.
Przemoc wobec kobiet przybiera różne formy oraz oblicza. Mężowie,
konkubenci oraz partnerzy życiowi kobiet znęcają się nad nimi. Ze względu na
sposób stosowania przemocy można wyróżnić kilka jej form.
Przemoc fizyczna - najczęściej wiąże się z naruszeniem ciała drugiej osoby,
użycie siły, czego rezultatem mogą być zranienia13 przemoc ta pozostawia po
sobie ślady, obrażenia na ciele w wyniku uderzenia. Przemoc fizyczna w

9

A. Czarnecka, Alkohol Alkoholizm i Przemoc, Wyd. Polihymnia, Lublin 2004, s. 17.
M. Szpringer, E. Laurman-Jarząbek, A. Drapała, Profilaktyka uzależnień i przemocy
w rodzinie. Diagnoza i propozycje rozwiązań systemowych w środowisku lokalnym,
Wyd. Akademia Świętokrzyska, Kielce 2005, s. 37.
11
J. Mellibruda Istotą przemocy jest sprawowanie kontroli, „Świat Problemów” 2005,
nr 2.
12
S. D. Herzberger, Przemoc domowa. Perspektywa psychologii społecznej, PARPA,
Warszawa 2002, s. 69.
13
H. D. Sasal, Przewodnik dla procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie, Wyd.
PARPA, Warszawa 2005, s. 28.
10
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rodzinie przybiera różnorodne formy zachowania, które występują w różnych
postaciach. Mówiąc o zjawisku przemocy w rodzinie można wyróżnić jej
odmianę czynną i bierną.
Przemoc czynna - do form przemocy fizycznej czynnej zaliczamy wszystkie
formy bicia drugiej osoby: klapsy, uderzenie, gryzienie, kopanie, szarpanie,
rzucanie przedmiotami w ofiarę, ciągnięcie za włosy, zadawanie ran,
przypalaniem

papierosami,

duszenie,

czasami

również

z

użyciem

niebezpiecznych narzędzi, co może doprowadzić nawet do śmierci. Są to
sytuacje, kiedy złość sprawcy skierowana jest wprost na ofiarę i kiedy to
agresor podejmuje działanie krzywdzące fizycznie, psychicznie i seksualnie, tj.
szarpanie, kopanie, policzkowanie, duszenie, rzucanie przedmiotami w ofiarę.
Przemoc bierna - do form przemocy fizycznej biernej zalicza się: groźby,
wymuszenie, zakaz wypowiadania się, zakaz chodzenia, załatwiania swoich
potrzeb

fizjologicznych,

areszt

domowy,

ograniczenie

dostępu

do

przygotowania posiłków . Są to również różnego rodzaju zaniedbywania
14

fizyczne, psychiczne, seksualne bądź ekonomiczne. Przejawia się w postaci np.
zakazu mówienia, chodzenia, areszt domowy, ograniczanie drugiej osoby15.
Kobiety bite przez swojego partnera często popadają w depresję,
niemoc, tracą szacunek do siebie samej, wiarę w swoje możliwości, często same
nie dają sobie rady z rozwiązywaniem sowich problemów. Przemoc fizyczna
może występować w każdych warunkach naszego społeczeństwa. Nie jest to
zależne od pozycji społecznej czy od wykształcenia rodziny. W środowiskach o
wysokiej pozycji społecznej często spotykamy się z przemocą w „białych
rękawiczkach”. Jest to przemoc niepozostawiająca widocznych śladów. W
swoich środowiskach rodziny te uznawane są za idealne, dlatego nikt z
14

E. Lisowska, Przemoc wobec dzieci. Rozpoznanie i przeciwdziałanie, Wyd.
Akademia Świętokrzyska, Kielce 2005, s. 20-21.
15
J. Mazur, Przemoc w rodzinie - teoria czy rzeczywistość, Wyd. „Śląsk”, Warszawa
2002, s. 41.
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otoczenia nie ma świadomości, że w takiej rodzinie może rozgrywać się
prawdziwy dramat. Natomiast w środowiskach o niższych statusach
społecznych o wiele częściej spotyka się przemoc wobec żon w formach, które
mają gwałtowny przebieg. Przemoc ta jest przepełniona atakami złości,
brutalności i agresji.
Większość ofiar przemocy fizycznej doznaje jej bardzo dużo razy przez
bardzo długi czas. Przemoc ta rzadko występuje sama, lecz powiązana jest z
innymi typami przemocy16. Przemoc psychiczna natomiast nie pozostawia na
ciele fizycznych śladów, ale wywołuje złe emocje, tj.: lęk, niepokój, poczucie
braku miłości, chęć zemsty na sprawcy, sprzeciw17. Przemoc psychiczna jest to
działanie, które narusza mechanizm psychiczny ofiary np. naśmiewanie się,
poniżanie drugiej osoby, groźby w kierunku drugiej osoby, szantaż
emocjonalny, izolowanie osób, choroby psychiczne i tym podobne. Obrażenia
psychiczne

powodują

pogorszenie

możliwości

intelektualnych

oraz

18

psychicznych jednostek .
Przemoc psychiczna stosowana wobec kobiet polega na stosowaniu przez
sprawcę całkowitego kontrolowania jej. Sprawca przemocy wymaga od ofiary,
by ta była im cały czas posłuszna i lojalna, rezygnując przy tym ze wszystkich
innych związków. Sprawca dąży do tego, by swoją ofiarę odizolować od innych
ludzi, od wsparcia materialnego oraz emocjonalnego.
Szantaż emocjonalny to ogromna forma manipulacji, polega na tym, że
bliskie nam osoby grożą nam, że nas ukażą, jeśli nie zrobimy tego, czego oni
sobie życzą19.

16

M, Pietruszka, Przemoc- wyzwanie dla świata, „Niebieska Linia” 2002, nr 6.
W. Kołakowska, W kręgu agresji, przemocy i brutalizacji życia. Wybrane
zagadnienia, Szczytno 2004, s. 453.
18
M. Halicka, J. Halicki, Przemoc wobec ludzi starszych. Na przykładzie badań
środowiskowych w woj. podkarpackim, wyd. Temida, Białystok 2010, s. 19-23.
19
S. Forward, D. Frazie, Szantaż emocjonalny, przekład M. Trzebiatowska, GWP,
Gdańsk 2005, s. 12.
17
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Kobiety, które są maltretowane psychicznie przez mężczyzn, nie umieją
uwolnić się od swojego męża z przyczyn psychologicznych, ekonomicznych
oraz społecznych. Mężczyźni często śledzą swoje żony z zazdrości, sprawdzają
jej listy i telefony, zachowanie takie powoduje, że ofiara przemocy czuje się w
swoim domu jak w więzieniu. Partner bardzo często zarzuca swojej partnerce
niewierność wobec niego i żąda dowodów niewinności.
Dręczyciel o wiele częściej grozi swoim ofiarom śmiercią bądź
okaleczaniem niż stosuje wobec nich przemoc fizyczną. Wiele kobiet opowiada,
jak ich oprawca groził im, że w razie ucieczki zabije dzieci, rodzinę bądź
znajomych, którzy oferowali jej jakąkolwiek pomoc 20. Bardzo często ofiary
poddawane psychicznemu znęcaniu się powoli zmieniają o sobie zdanie, stają
się one coraz mniej skuteczne w obronie swoich praw, wątpią w to, że należy
im się szacunek21. Kolejnym rodzajem przemocy jest przemoc seksualna.
Przemoc seksualna (wykorzystywanie seksualne) jest to bezpośrednie użycie
siły fizycznej, groźby celem zmuszenia kobiety do kontaktu seksualnego wbrew
jej woli, kontynuowanie zbliżenia seksualnego nawet wtedy, kiedy kobieta nie
jest tego w pełni świadoma, krytykowanie oraz wyzywanie kobiety obelżywymi
wyzwiskami w sferze seksualnej. Przemoc ta często współwystępuje z
fizycznym lub psychicznym znęcaniem się.
Przemoc seksualna w różnych kulturach nie jest ujęta jako forma
maltretowania,

lecz

normalnego

traktowania

kobiet

przez

mężczyzn.

Towarzyszą jej zazwyczaj choroby psychiczne bądź uzależnienia, dlatego
najczęściej do przemocy seksualnej dochodzi w rodzinach, gdzie mężczyzna
uzależniony jest od alkoholu bądź ma zaburzenia osobowościowe.

20

J. Lewis-Herman, Przemoc-uraz psychiczny i powrót do równowagi, GWP, Gdańsk
2000, s. 88.
21
B. Pilewska-Zając, Przemoc w rodzinie, „Świat problemów” Warszawa 2011, nr 2
(217), s. 8.
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Przemoc seksualna narusza nie tylko granice psychologiczne człowieka, ale
również jego sferę intymności. Ta forma jest chyba najbardziej krzywdząca ze
wszystkich aktów przemocy, ponieważ skupia komponenty psychiczne i
fizyczne22.
Ogromna liczba sprawców przemocy seksualnej doznawała przemocy w
dzieciństwie. Dlatego przestępcze zachowania sprawców przemocy to często
sposób na rozwiązywanie według nich problemów z przeszłości23. Natomiast
ogromna liczba kobiet uświadamia sobie, że stała się ofiarami gwałtu ze strony
partnera czy męża dopiera podczas spotkań ze specjalistą, tj. psychologiem,
seksuologiem, kiedy kobiety próbują wyjść z depresji i odzyskać sens życia.
Gdy partner nie używa wobec kobiety siły fizycznej, kobiecie trudno
zrozumieć, że stała się ona ofiara przemocy seksualnej24.
Istnieje też przemoc ekonomiczna.
Przemoc ekonomiczna/materialna polega na odbieraniu zarobionych pieniędzy,
uniemożliwianiu podjęcia pracy zarobkowej przez drugą osobę, niezaspokajanie
podstawowych materialnych potrzeb rodziny, itp.25
Jest to także każdego rodzaju zachowanie, które ma na celu ekonomiczne
uzależnienie między ofiarą a sprawcą. Do przykładowych działań zaliczyć
można: zabieranie zarobków, kart kredytowych, zakazywanie podjęcia lub
chodzenia do pracy, niszczenie rzeczy osobistych, kontrolowanie wydatków,
zmuszanie do zawierania zobowiązań finansowych26.

22

D. Rode, Gwałt w związku małżeńskim, „Chowanna”, Tom I (24), Wyd. Uniwersytetu
Śląskiego, Katowice 2005, s. 51.
23
K. Fenik, Terapia sprawców przemocy seksualnej, „Niebieska Linia” 2002, nr 3.
24
M. Jaroszewska, Przemoc ma różne odmiany, „Niebieska Linia” 2000, nr 2.
25
H. D. Sasal, Przewodnik do …, op. cit., s. 28-29.
26
E. Jaworska, E. Lorenc. Niezbędnik prokuratora, Warszawa 2009, s. 29-30.
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Tabela 1 Klasyfikacja dwuczynnikowa przemocy w rodzinie z przykładami jej
głównych form.

Aktywne
nadużycia

Bierne
zaniedbanie

Przemoc fizyczna

Przemoc
psychiczna

Obrażenia,
które nie są skutkiem
wypadku

Poniżenie.

Zniewolenie
z użyciem siły i
uwięzienie

Pozbawienie
środków
materialnych

Brak opieki
zdrowotnej
Fizyczne
zaniedbanie

Nadużycia
emocjonalne

Nieokazywanie
uczuć
Lekceważenie
emocjonalne
Lekceważenie
potrzeb materialnych

Przemoc
seksualna

Kazirodztwo.
Napad i gwałt

Brak należytej
opieki
Prostytucja

Źródło: K. Browne, M. Herbert, Zapobieganie przemocy w rodzinie, wydawnictwo PARPA,
Warszawa 1999, s. 25.

Przemoc przybiera formę aktywną lub pasywną. Przemoc aktywna
bezpośrednio dotyczy ofiar, natomiast przemocą pasywną są zaniedbania,
unikanie relacji i brak zainteresowania ofiarą.
Fazy i cykle przemocy
Chcąc lepiej przedstawić przemoc domową oraz trudności będące
skutkiem podjęcia decyzji o przerwaniu zjawiska przez osoby doznające
przemocy, wymagane jest poznanie cyklów przemocy. Większość osób
doświadcza omawianego problemu w sposób powtarzający się. Obecność cykli
daje podstawę do wyjaśnienia zachowania bezradności27.
J. Mellibruda wyróżnia trzy podstawowe formy przemocy domowej:

27

B. Hołyst, Wiktymologia, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2006, s. 116.
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Rycina 1 Błędne koło przemocy
Źródło: Materiały szkoleniowe Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucja i Organizacja
Pomagająca Ofiarom Przemocy w Rodzinie Niebieska linia



Faza narastania napięcia - faza ta stanowi sam początek cyklu

przemocy,

obejmuje

zachowania

partnera

takiej

jak

złość,

gniew,

nieprzyjemność w kontaktach z nim. Często przy tego rodzaju fazie dochodzi
do spożycia alkoholu bądź różnych środków odurzających. Partner coraz
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częściej nie panuje nad sobą, przy czym wywołuje kłótnie, konflikty, w wyniku
czego zaczyna pojawiać się agresja. Ofiara stara się dostosować do sytuacji,
ulega partnerowi i stara się być dla niego miła. Przyczyny tej fazy mogą tkwić
poza rodziną, czasem są to drobne błahostki, jakieś nieporozumienia
powodujące ciągły wzrost napięcia28. W fazie tej u niektórych kobiet występują
dolegliwości fizyczne np. ból głowy, brak apetytu czy bezsenność. Inne kobiety
zaś stają się nadpobudliwe i niespokojne. Często zdarza się, że kobiety same
wywołują awantury domowe, żeby miały już to za sobą.


Faza ostrej przemocy - sprawca staje się katem, następuje wybuch

emocji, złości często jest to zachowanie niekontrolowane. Partner staje się
gwałtowny, wpada w furię a skutkami mogą być obrażenia na ciele ofiary.
Przyczyną nasilenia są zazwyczaj jakieś drobiazgi. W trakcie ataku przemocy
ofiara stara się powstrzymywać partnera, choć czuje się bezradna, nie mogąc
powstrzymać jego gniewu. Ofiary często w tej fazie muszą uciekać z domu,
niekiedy pod wpływem ogromnych emocji ofiary decydują się na wezwanie
policji, albo złożenie skargi na sprawcę przemocy29. Często zdarza się, że po
zakończeniu interwencji domowej, ofiary pozostają sam ze sprawcą.


Faza miodowego miesiąca - sprawca przemocy odczuwa skruchę,

obiecuje poprawę i gwarantuje, że więcej tego nie zrobi. Ofiary najczęściej
wierzą sprawcy i pozostają przy nim. Najczęściej stara się wytłumaczyć swoje
zachowanie. Okazuje ciepło dla ofiary, przynosi jej prezenty. Ofiara wierzy w
poprawę zachowania sprawcy, zaczyna się czuć przy nam bezpieczna i
akceptowana. Często wycofują wcześniej złożone skargi, wieżą, w dobre
zamiary sprawcy. Sprawca jednak nie wytrzymuje w roli dobrej osoby i cały
cykl zaczyna się od początku.30 Jeżeli w rodzinie już raz doszło do przemocy,
28

H. D. Sasal, Przewodnik dla procedury interwencji…, op. cit., s. 29.
A. Drążek, E. Drążek, Patologie naszych czasów, Wyd. Prymat, Białystok 2007,
s. 16.
30
H. D. Sasal, Przewodnik dla procedury interwencji…, op. cit., s. 30.
29
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zjawisko to będzie się powtarzało, dopóki nie nastąpi interwencja z zewnątrz.
Przyczyny przemocy wobec kobiet
Przyczyny przemocy mogą mieć bardzo różny charakter, dlatego bardzo
często trudno stwierdzić, dlaczego są rodziny, gdzie przemoc występuje na
porządku dziennym, natomiast w innych rodzinach nie występuje w ogóle.
Sprawcą przemocy w rodzinie jest najczęściej osoba, która poprzez swoje
agresywne zachowanie, chce pokazać swoją dominację, ukryć swoje
kompleksy, wyładować frustrację. Agresorem przemocy może okazać się
zarówno urzędnik, lekarz, naukowiec, jak i rolnik czy bezrobotny. Kobiety
rzadziej popełniają tego typu przestępstwa31.
Można wyróżnić następujące podejścia do przemocy:


intraindywidualne

psychopatologicznych

-

podkreślające

osobowościowych,

znaczenie

czynników

neurologicznych

oraz

fizjologicznych;


socjokulturowe - mieszcząca w sobie systemową teorię rodziny,

socjologiczną teorię funkcjonalna, strukturalną czy koncepcje feministyczne;


społeczno-psychologiczne - należą do niego teorie społecznego

uczenia się i modelowania roli oraz teorie frustracji-agresji i konfliktu32.
Do przyczyn przemocy na pierwszym miejscu zaliczamy niedojrzałość
emocjonalną, nadmierną koncentrację na sobie33, zbyt młody wiek, brak
umiejętności oraz wiedzy na temat wychowania i życia w rodzinie, zdarza się,
że w niektórych przypadkach przemoc zostaje wyniesiona z domu rodzinnego
sprawcy. Jeżeli kogoś w domu bito i ubliżano mu, najczęściej sam bije i ubliża
31

A. Woźniak- Krakowian, Przemoc wobec rodziny. Próba psychologicznosocjologicznego portretu sprawcy przemocy w rodzinie, [w] G. Poraj, J. Rostowski
(red), Zagrożenia życia rodzinnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
2003.
32
W. Badura-Madej; A. Dobrzyńska-Masterhazy, Przemoc w rodzinie. Interwencja
kryzysowa i psychoterapia, Wyd. UJ, Kraków 2000, s. 17-18.
33
I. Wiciak, M. Baranowska, Wybrane patologie społeczne. Uwarunkowania, przejawy,
profilaktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2009, s. 20.
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swoim partnerkom, współmałżonkom i dzieciom, stając się tym samym
prześladowcą.
Przyczyną przemocy mogą być również konflikty rodzinne.
Ogromne znaczenie w przyczynach przemocy są bardzo często alkohol
i narkotyki. Spożywanie ich zaburza moralną ocenę czynów, co ułatwia
sprawcy przekraczanie granic i prowadzi do przemocy. Większość osób
uzależnionych staje się więc sprawcą przemocy34.
Badania

prowadzone

wśród

przypadków

zgłaszanych

do

Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
czy w placówkach odwykowych Instytutu Psychologii Zdrowia dowodzą, że
około 70% do 80% żon alkoholików doświadczyło różnego rodzaju przemocy ze
strony męża35.
Kolejnym powodem stosowania przemocy jest bardzo duża liczba
bezrobocia, kryzys ekonomiczny, brak wsparcia społecznego, coraz częstsze
emigracje oraz zmiany miejsca zamieszkania. Należy tez wspomnieć o izolacji
społecznej rodziny, kłopotach małżeńskich oraz maltretowaniu wzajemnym
małżonków.
Zjawisko przemocy domowej jest również skutecznym sposobem
kontrolowania i podporządkowania sobie pozostałych członków rodziny. W
Polsce cały czas mamy zbyt niską wykrywalność zjawiska przemocy domowej,
zdarza się, że bardzo często nikt nie wie, co dzieje się za „zamkniętymi
drzwiami mieszkania”.

34

B. Pilewska-Zając, Przemoc w rodzinie, „Świat problemów” Warszawa 2011, nr 2
(217), s. 6 .
35
S. Badora, B. Czeredredka, D. Marzec, Rodzina i formy jej wsparcia, Oficyna
Wydawnicza „IMPULS”, Kraków 2001, s. 61.
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Mężczyznę, który dokonuje aktów agresji i przemocy, charakteryzuje
brak kompetencji społecznych, brak umiejętności komunikowania się z druga
osobą36.
Konsekwencje

stosowania

przemocy

mają

głęboki

charakter

wykraczający poza zdrowie i szczęście jednostek. Życie w związku, gdzie
mężczyzna stosuje przemoc wobec kobiety, wpływa na złe poczucie własnej
warności kobiety oraz jej zdolność do uczestnictwa w życiu. Kobiety
doświadczające przemocy często nie są zdolne do dbania o siebie czy też o
swoje dzieci, nie dążą do kariery czy chociażby podjęcia pracy zawodowej37.
Przemoc w rodzinie może być dokonywana przez sprawców, którzy
mają nieprawidłową osobowość, określani są oni mianem psychopatów.
Większość ludzi uważa ich za jednostki społecznie, które są nieprzystosowane,
naruszające normy społeczne, moralne i prawne. Są oni najczęściej niezdolni do
miłości, lojalności i uczciwości. Ich zachowanie często powoduje konflikt z
otoczeniem.

Odznaczają

się

tym,

że

są

impulsywni,

egoistyczni,

nieodpowiedzialni i niezdolni do przeżywania poczucia winy .
38

Skutki przemocy wobec kobiet
Kobiety bardzo często latami znoszą upokorzenia, jakie spotykają je w
domu rodzinnym. Zazwyczaj wtedy, kiedy są uzależnione finansowe od swoich
mężów, partnerów39.
Skutki doświadczania przemocy w rodzinie są bardzo rozległe. Można
je podzielić na:

36

M. Makara-Studzińska, R. Turek, G. Iwanowicz-Palus, Ofiara-agresor, kobieta czy
mężczyzna?, „Zdrowie Publiczne” 2005, Nr 4, s. 578.
37
Ibidem, s. 578.
38
S. Kluczyńska, Zrozumieć sprawców przemocy, Niebieska Linia” 1999, nr 3, 10-15,
s. 11.
39
T. Bielecki, Kto powinien obawiać się nowelizacji ustawy o przemocy w rodzinie”,
„Świat problemów”, Warszawa 2010, nr 5 (208), s. 7.
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fizyczne – otarcia i obrzęki na całym ciele, wybroczyny pod skórą, rany
otwarte w nietypowych miejscach, blizny, złamania kości, oparzenia,
duża wrażliwość na dotyk, widoczne problemy w chodzeniu, siadaniu.



zdrowotne – bóle głowy, migreny, nadpobudliwość, bóle szyi, pleców,
częste poczucie bezsenności, zmęczenia, palpitacja serca, zaburzenia w
układzie pokarmowym ( bóle brzucha, biegunka, kolka, wrzody)
zaburzenia miesiączkowe.



psychologiczne – zaburzenie pamięci, napięcie psychiczne, zaburzenia
koncentracji, chwiejność emocjonalna, niepokój, lęk napady paniki,
depresja, poczucie winy, niskie poczucie własnej wartości, wybuchy
złości, przejawy agresji, próby i myśli samobójcze, nieufność, wrogość,
nadużywanie alkoholu, leków, narkotyków.
Jeśli chodzi o reakcje ofiar na przemoc, to najbardziej naturalną z nich

jest wyparcie tejże przemocy ze świadomości. Czasami akty przemocy są tak
drastyczne i straszne, że trudno jest mówić o nich głośno. U ofiar przemocy
pojawia

się

konflikt

pomiędzy

chęcią

zaprzeczenia

traumatycznym

wydarzeniom a silnym pragnieniem powiedzenia o tym. W skutek tego
konfliktu powstaje uraz psychiczny. Ofiary przemocy opowiadają o niej w
sposób emocjonalny, niechronologicznie, nieskładnie; ich wypowiedzi często
zawierają sprzeczności oraz sporo luk. Wszystko to sprawia, że ich zeznania nie
są wiarygodne. W większości przypadków jest jednak tak, że ofiara woli
zachować swoje przeżycia w tajemnicy i wtedy historia traumatycznych
przeżyć przejawia się w postaci symptomów.
Osoby doznające przemocy mogą ponosić śmierć w wyniku aktów
przemocy, samobójstwa spowodowanego depresją, stresem związanym z
przemocą.
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Sprawcę przemocy dręczy czasem poczucie winy, niekiedy podejmuje
próby doraźnego naprawienia szkody. Jednak przemoc domowa niestety rzadko
jest wydarzeniem jednorazowym, lecz powtarza się wielokrotnie40.
Sytuacje związane z zagrożeniem, gwałt czy przemoc ze strony partnera
mogą spowodować rozległe i długotrwałe następstwa w życiu psychicznym
ofiar41.
Skutkiem przemocy mogą być zaburzenia kontaktu, regresja, a także
charakteropatie, wrogość wobec otoczenia czy skłonność do przestępczości. Nie
wszystkie ofiary reagują na przemoc w ten sam sposób. Na to, w jakim stopniu
ofiara jest odporna na uraz psychiczny, wpływa wiele czynników wrodzonych,
także sytuacja rodzinna oraz to, czy przemoc zaistniała raz czy wiele razy.
Wielkie znaczenie dla powstania zaburzeń psychicznych ma powtarzanie się
traumatycznego doświadczenia. Ofiary przemocy nieświadomie ulegają
potrzebie powtarzania urazów psychicznych. Wyszukują one bądź prowokują
sytuacje, które dostarczą im podobnych złych emocji. Często po zakończeniu
jednego traumatycznego związku wchodzą w kolejny – taki sam. Jest to ciągłe
nieświadome wchodzenie w role ofiary. Wiąże się to również z autoagresją.
Kolejnym ważnym psychicznym mechanizmem jest przejmowanie niektórych
cech i zachowań sprawcy. Ofiara, chcąc znaleźć ujście dla negatywnych emocji
nagromadzonych poprzez zadawaną jej przemoc, nieświadomie staje się katem.
Swoją agresję może skierować wtedy wobec swoich dzieci. Poszkodowana
osoba skazana jest na długotrwały kontakt ze sprawcą przemocy. W ten sposób
agresor kontroluje ją poprzez przymus. Doprowadza to do powstania u niej
depresji, a także bezsenności, koszmarów i zaburzeń psychosomatycznych
(triada pourazowa). Do tych efektów długotrwałego urazu dochodzą także:
apatia, bezradność, nadpobudliwość i wtargnięcia, trudności w koncentracji,

40
41

J. Kielak, Przemoc w rodzinie, „Życie Szkoły” 2010, Nr 1, s. 13.
J. Mazur, Przemoc w rodzinie.. , op. cit., s. 67.
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izolacja od innych oraz niska samoocena. Ofiara przemocy bardzo rzadko
ujawnia złość wobec sprawcy, gdyż boi się zemsty. Dzieje się tak nie tylko w
czasie, kiedy przebywa z nim, ale także po uwolnieniu się od niego.
Od dawna u ofiar przemocy domowej można zdiagnozować zespół
stresu pourazowego określanego międzynarodowym skrótem PTSP, do
objawów tego zagrożenia zaliczyć można bolesne powracanie śladów, paraliżu
emocjonalnego, podrażnienie, paniczne unikanie tego, co przypomina
wcześniejsze urazy, koszmary senne, bezsenność, wspominania oraz stany
niepokoju oraz niezrozumiałe stany emocjonalne, somatyczne zamrożenie
uczuciowe42. Ofiary często czują się tak jakby ich uczucia znajdowały się w
stanie spoczynku, towarzyszy przy tym gotowość do nagłej ucieczki lub walki
bez żadnego powodu43.
Osoby dorosłe, które były w dzieciństwie krzywdzone i zaniedbywane,
częściej skarżą się na różnego rodzaju dolegliwości fizyczne w dorosłym życiu:
są bardziej niż inni narażone na chorobę niedokrwienną serca, udar mózgu,
nowotwory, cukrzycę, depresje itp. Częściej niż inni sięgają po środki
psychoaktywne, mają kłopoty ze snem, cierpią na zaburzenia jedzenia,
podejmują ryzykowne zachowania, a czasem próby samobójcze44.
Prewencja przemocy wobec kobiet
W Polsce w ostatnich latach bardzo dużo się zmieniło, jeżeli chodzi o
zjawisko przemocy w rodzinie. Powstaje wiele instytucji i specjalistycznych
placówek zajmujących się pomocą dla osób doświadczających przemocy.
Organizowanych jest coraz więcej szkoleń, konferencji czy kampanii
medialnych na ten temat.
42

L. J. Herman, Przemoc, uraz psychiczny i powrót do równowagi, Gdańsk 2000, GWP,
s. 106-125.
43
J. Kielak, Przemoc w rodzinie, „Życie szkoły” 2010, Nr 1 s. 13.
44
D. Jaszczak-Kuźmińska, K. Michalska, Zrozumieć przemoc, PARPAMEDIA,
Warszawa 2009, s. 17.
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Powstrzymanie przemocy domowej wymaga metod, które chronią
ofiarę, odpowiednie instytucje specjalistyczne, ale podstawowym zadaniem jest
wymaganie przemian z zakresu postaw przemocy w relacjach rodzinnych,
również zmian społecznych, indywidualnych oraz spojrzenia na podstawowe
prawa czy ingerencję w rodzinę45.
Zapobieganie przemocy wymaga ogromnych działań. Jeżeli już
zdiagnozujemy zjawisko przemocy w rodzinie i zostanie ono ujawnione, można
podjąć formy pomocy ofiarom w formie programów terapeutycznych, czyli
interwencje wobec sprawców i ofiar przemocy, indywidualne i grupowe formy
pomocy. Ważne jest też zaangażowanie mediów w nagłaśnianiu tego zjawiska,
co pozwala na szybsze rozpoznanie patologii i przerwanie czasem wieloletniej
utajnionej tragedii rodzinnej46. Samo karanie sprawców przemocy nie daje zbyt
wiele, gdyż to nie zmienia jego sposobu działania i myślenia. Po odbyciu kary
sprawca wraca do swojego domu i zazwyczaj w taki sam sposób zachowuje się
względem innej osoby, co prowadzi do ponownego stosowania przemocy.
Trzeba podkreślić również, że jeśli ofiara przemocy w rodzinie nie
otrzyma pomocy zewnętrznej, to jej szanse uwolnienia się z tej pułapki są
nieduże. Dlatego bardzo ważne jest skuteczne działanie wielu instytucji i
organizacji zajmujących się udzielaniem pomocy ofiarom47. Zapobieganie
przemocy w rodzinie powinno skupiać uwagę na trzech grupach: ofiarach
przemocy, sprawcach oraz świadkach. Nie wolno bezczynnie przyglądać się,
kiedy ktoś wyrządza krzywdę drugiej osobie. Nie można zezwalać na złe
traktowanie, ból i cierpienie. Żadna osoba nie zasługuje na złe traktowanie.
Obserwujemy coraz większy wzrost poziomu wiedzy na temat zjawiska

45

E. Jarosz, Dom, który krzywdzi, Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2001, s. 74.
S. D. Herzberger, Przemoc domowa..., op. cit., s. 232, s. 129.
47
K. Bodzioch, D. Poważa, Policjant wobec ofiar przestępstw i przemocy w rodzinie,
Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, Katowice 2001, s. 10.
46
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przemocy w rodzinie, metodach i sposobach pomagania tym rodzinom, mamy
także coraz lepsze rozwiązania prawne w tych kwestiach48.
Irena Pospiszyl, charakteryzując środki zapobiegania przemocy,
przedstawia psychoterapię, którą dzieli na trzy grupy.


Psychoterapia ofiary – przebiega ona przez kilka etapów, w pierwszym

z nich chodzi o podniesienie poczucia własnej wartości; w drugim –
odblokowanie emocji, zaakceptowanie uczuć agresji i złości wobec agresora,
nauka umiejętności odreagowania powstałego napięcia. Trzeci etap to
budowanie interakcji, bez względu na to czy ofiara będzie utrzymywać kontakt
z agresorem, czy też nie.


Psychoterapia agresora – obejmuje zmianę przekonań agresora na temat

przemocy oraz poinformowanie go o konsekwencjach stosowania przemocy;
nauka sposobów radzenia sobie ze stresem, opanowanie umiejętności
kontrolowania gniewu.


Psychoterapia małżeństw i rodzin – polega na spotkaniach rodzin i

małżeństw

z

psychologiem

celem

rozładowania

kryzysu,

ujawnienia

nieodpowiednich nawyków i zachowań oraz ich modelowaniu tak, by stały się
właściwe.
Pomoc dla ofiar przemocy wymaga od terapeutów ogromnej wiedzy,
umiejętności oraz cierpliwości. Często zdarza się, że kobiety po raz kolejny
wycofują wniosek o ukaranie sprawcy, wierząc w to, że sprawca się zmieni i to
był jego ostatni raz. Bite kobiety potrzebują dużo czasu na podjęcie decyzji o
zmianie czegoś w swoim życiu49. Praca z osobą stosującą przemoc ma ogromne
znaczenie w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie50.

48

D. G. Dutton, Przemoc w rodzinie, GWBM, Warszawa 2001, s. 206.
A. Bakuła, Czego potrzebuje ofiara przemocy?, „Świat Problemów” 2004, nr 1.
50
B. Pilewska-Zając, Przemoc w rodzinie, „Świat problemów” Warszawa 2011, nr 2
(217), s. 31.
49
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Pomoc dla ofiar przemocy domowej udzielana jest zarówno na szczeblu
lokalnym, jak i centralnym, i obejmuje wiele instytucji, m.in. służbę zdrowia,
policję,

prokuraturę,

ośrodek

pomocy

społecznej

oraz

instytucje

wyspecjalizowane do takiego typu działalności, tj.: Ogólnopolskie Pogotowie
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Państwowa Agencja Rozwiązywania
Problemów, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodek Interwencji
Kryzysowej51.
Pomoc społeczna świadczy usługi wspomagające, opiekuńcze oraz
edukacyjne osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek,
niepełnosprawność

lub

chorobę

potrzebują

pomocy

w

codziennym

funkcjonowaniu . Jest to możliwe, gdyż oprócz pomocy finansowej czy
52

rzeczowej pracownik socjalny może przeprowadzić wywiad środowiskowy,
który umożliwi mu rozpoznanie sytuacji rodziny lub osoby. Na podstawie tych
zebranych danych przygotowuje się plan pomocy i kontroluje efekt tych
działań. Instytucje opieki społecznej pomagają w zbudowaniu niezależnego
życia. Wykorzystują programy wsparcia w życiu publicznym, jak choćby
program ochrony dzieci czy pomoc w poszukiwaniu mieszkania53.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej powiaty powinny prowadzić
ośrodki interwencji kryzysowej, a Centra Pomocy Rodzinie - powinny
podejmować działania profilaktyczne i pomocowe dla ofiar przemocy w
rodzinie.
Realizując

zadania

pomocy

społecznej,

współpracują

oni

z organizacjami społecznymi i pozarządowymi. Głównym celem pomocy
społecznej jest zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym
51

B. Urban, J. M. Stanik, Resocjalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Katowice
2001, s. 79.
52
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz .U. z 2004 roku, nr 64,
poz. 593).
53
M. Szpringer; E. Laurman-Jarząbek; A. Drapala, Profilaktyka uzależnień i przemocy
w rodzinie, Kielce 2005, s. 102-103.
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skutkami patologii społecznej, w tym też przemocą w rodzinie.
Pomoc dla ofiar przemocy może występować w różnych formach i jest
to np. pomoc prawna, wsparcie materialne, miejsca w schroniskach. Do innych
możliwości wsparcia dla ofiar należą:


telefon zaufania- jest to najczęściej pierwszy środek pomocy.
Najczęściej linie te tworzone są w dużych miastach, lecz brakuje ich w
małych miasteczkach. Telefon zaufania ma na celu poinformowanie
ofiary o tym gdzie i jaki rodzaj pomocy może otrzymać 54. Zaoferują
także niezbędną pomoc psychologiczną, prawną. Istnieje również
możliwość interwencji, gdy dochodzi do zagrożenia życia ofiary.



punkt konsultacyjny dla ofiar uzależnionych i ofiar przemocy domowej
- polega na bezpłatnym udzielaniu porad osobom uzależnionym, punkt
ten jest dla ofiar przemocy oraz dla sprawców, wskazuje profesjonalne
placówki, które mogą udzielić pomocy. Współpracują z Prokuraturą,
Poradnią Leczenia Odwykowego, Klub Abstynencki, Urząd Miasta55.



schroniska dla ofiar przemocy oraz schroniska rodzinne - zatrudnieni są
tam prawnicy, psycholodzy oraz doradcy rodzinni. Udzielają oni
pierwszej

pomocy

ofierze,

prowadzą

także

różne

programy

terapeutyczne. Działania ich obejmują udzielenie pomocy dla ofiary, ale
również zapobieganie następnym przypadkom56.


placówki medyczne – odgrywają bardzo dużą rolę w niesieniu pomocy
ofiarom przemocy w rodzinie



działania policji – policja często ma pierwszy kontakt z rodziną, w
której dochodzi do przemocy. Jest to organ powołany do ochrony życia
i zdrowia ludzi. Do zadań policji należy podejmowanie interwencji,

54

J. Mazur, Przemoc w rodzinie..., op. cit., s. 146.
Ibidem, s. 146.
56
Ibidem.
55
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zabezpieczanie dowodów w sprawie przemocy, zapewnienie ofiarom
doraźnej opieki.57 Policja pełni szczególnie bardzo ważną rolę,
ponieważ to od skuteczności przeprowadzonej przez nich interwencji
zależy, czy pomoc udzielona przez inne służby będzie miała efekty58. Z
uwagi na brak odpowiedniego przeszkolenia niechętnie angażują się oni
w sprawy rodzinne.
Według Andrzeja Siemaszko policyjne statystyki nie odzwierciedlają
prawdziwej skali zjawiska przemocy wobec kobiet, ponieważ źródłem
informacji na ten temat jest sam pokrzywdzony. Jeżeli ofiara nie zgłosi
przestępstwa na policję, to w statystyce nie odnotowana zjawiska o
popełnionym przestępstwie. Powodem tego może być: brak wiary w
skuteczność policji, brak czasu, brak ubezpieczenia, ogromny strach przed
sprawcą, strach przed odpowiedzialności karną, wstyd przed innymi osobami 59.
Policyjne statystyki obrazują jedynie same zgłoszone przypadki, czyli te, w
których doszło do interwencji domowej i sporządzona została tzw. Niebieska
Karta. Dlatego pokazują one jedynie część, a nie rzeczywistą skalę tego
zjawiska60.
Jednak pomoc

dla

kobiet

doznających

przemocy ciągle

jest

niewystarczająca. Brak dostatecznej wiedzy na temat tego zjawiska, jego
przyczyn i skutków oraz wyspecjalizowanej kadry do prowadzenia domów dla
kobiet bitych sprawia, że kobiety te nie otrzymują pomocy, jaka jest im
naprawdę potrzebna61.
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K. Michalska, D. Juszczak- Kuźmińska, Przemoc w rodzinie, PARPA, Warszawa
2007, s. 35.
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M. Szpringer E. Laurman-Jarząbek A. Drapala, Profilaktyka op. cit., s. 97.
59
A. Siemaszko, Kogo biją, komu kradną, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001, s. 13.
60
J. Różyńska, Niezbędnik pracownika socjalnego. Przemoc wobec kobiet w rodzinie,
Warszawa 2007, s. 47.
61
E. Kartowicz, A. Olubiński, Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI,
Toruń 2003.
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Wnioski końcowe:
1. Przemoc wobec kobiet jest zjawiskiem nie w pełni odkrytym, statystyki
nie oddają skali zjawiska.
2. Przemoc wobec kobiet przyjmuje różne formy, ale każda skutkuje
bolesnymi konsekwencjami. Mogą to być zaburzenia kontaktu, regresja,
a także charakteropatie, wrogość wobec otoczenia czy skłonność do
przestępczości. Na to, w jakim stopniu ofiara jest odporna na uraz
psychiczny, wpływa wiele czynników wrodzonych, także sytuacja
rodzinna oraz to, czy przemoc zaistniała raz czy wiele razy. Wielkie
znaczenie dla powstania zaburzeń psychicznych ma powtarzanie się
traumatycznego doświadczenia. Ofiary przemocy nieświadomie ulegają
potrzebie powtarzania urazów psychicznych.
3. Należy uskutecznić działania profilaktyczne i prewencyjne. W związku
z tym pomocne mogą być kampanie informujące o skutkach przemocy,
rozpowszechnianie informacji o instytucjach niosących pomoc ofiarom,
ale również agresorom, a także kształcenie specjalistów.
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Marek Świeca1
O potrzebie rozwijania kultury estetycznej społeczeństwa
Streszczenie
Tekst odnosi się do edukacji estetycznej społeczeństwa. Pierwsza jego część akcentuje
przedmiot badań estetyki jako nauki i jej podstawowe kategorie. Podkreślona została
waga przeżyć estetycznych w życiu człowieka . Przyczyną przemian i sporów, jakie
mają miejsce w estetyce, jest twórczość neoawangardowa drugiej połowy XX wieku.
Kwestionuje ona część paradygmatów estetycznych. Do zrozumienia sztuki
współczesnej, potrzebna jest umiejętność odbioru i interpretacji sztuki współczesnej.
Aby podnosić poziom kultury estetycznej społeczeństwa, należy rozwijać wrażliwość
zarówno na wartości trwałe, jak też na artystyczne nowatorstwo. Artykuł opisuje
składniki kultury estetycznej człowieka (wrażliwość estetyczną, doświadczenia, wiedzę
z zakresu historii i teorii sztuki). Szczególnie akcentuje umiejętność włączania sztuki w
całokształt jednostkowego życia.
Słowa kluczowe: kultura estetyczna społeczeństwa, przeżycie estetyczne, odbiór sztuki,
wartości trwałe
About the need to develop the society’s aesthetic culture
Summary:
The text concerns the society’s aesthetic education. The first part stresses the subject of
aesthetics of a science and its basic categories. The importance of aesthetic experiences
in a human life has also been emphasised. The main cause of changes and disputes
taking place in aesthetics is the artistic work of the new avant-garde of the second half
of the 20th century. It questions a part of aesthetic paradigms. In order to understand the
modern art one needs the ability to acquire and interpret this modern art. In order to
increase the level of aesthetic culture among the society, there is a need to develop the
sensitivity to both constant values as well as artistic innovations. The article describes
the components of aesthetic culture of a person (aesthetic sensitivity, experience, the
knowledge concerning history and theory of art). It especially stresses the ability to
incorporate art into the entirety of an individual’s life.
Key –words: society’s aesthetic culture, aesthetic experience, art reception, constant
values

Wstęp
Na rynku sztuki, obok dzieł znanych i uznanych, pojawiają się
zjawiska dyskusyjne i kontrowersyjne, do odbioru których społeczeństwo jest

1

dr, Katedra Pedagogiki Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec
Świętokrzyski
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nieprzygotowane. Jednocześnie lansowane przez media postawy konsumpcyjne
powodują zubożenie gustów i smaków.
Sztuka pozwala człowiekowi przygotowanemu do jej odbioru rozwijać w sobie
wrażliwość i kulturę estetyczną, a poprzez nią postawy poznawcze,
altruistyczne i twórcze.
Poniższy tekst przedstawia zagadnienie kultury estetycznej (jej
pojęcie i składniki). Ukazuje przemiany zachodzące w sztuce i jej ocenach.
Wskazuje na potrzebę rozwijania estetycznej kultury społeczeństwa.
Estetyka i jej przemiany
Estetyka była w swej historii różnie traktowana: jako nauka o
pięknie, o sztuce, o przeżyciach, twórczości, dziele sztuki i jego ocenach. Jako
nauka, estetyka nie wyodrębniła się tak wyraźnie od filozofii, jak np. logika czy
etyka. Nazwę swą nosi od 1750 roku, po opublikowaniu przez Aleksandra
Baumgartena dzieła „Aesthetica”. Nauka może uczynić swoim przedmiotem
sztukę, szukając tu struktur najogólniejszych, powszechnie obowiązujących.
Dlatego znane jest określenie estetyki jako filozofii sztuki czy filozofii piękna.
W filozofii wyróżniamy: ontologię, epistemologię, aksjologię. Ontologia
rozpatruje dzieło sztuki jako byt, dociekając jego istoty i struktury.
Epistemologia próbuje określić zasady procesów poznania dzieł sztuki.
Aksjologia bada naturę wartości estetycznych, ich relację w trójkącie twórcadzieło-odbiorca. Teorie estetyczne stają się przydatne, gdy dotrą do odbiorców,
do ludzi oglądających dzieła sztuki i fascynujących się pięknem natury.
Najdłuższą tradycję ma określenie estetyki jako nauki o pięknie. Wielu
filozofów

podejmowało rozważania

nad

ideą

piękna,

jego

istotą

i

pochodzeniem. Między krańcowymi ujęciami, z których jedno traktuje piękno
jako ideę, a drugie uznaje jedynie fakt podobania się jako subiektywną reakcję
podmiotu, mieści się pogląd, że piękno realizuje się w dziele sztuki. W estetyce
współczesnej jest ono jedną z wartości równorzędną innym (takim jak tragizm,
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wdzięk, wzniosłość itp.). Wartości estetycznych zaczęto szukać przede
wszystkim w dziele sztuki, a jeśli poza nim, to jednak zawsze w konkretnych
przedmiotach, a nie w ogólnych bytach ani w świecie idei2.
Zachodzące w historii społeczeństw przemiany wpływają na sposób
odbioru dzieł sztuki i ich oddziaływanie na ludzi. Konkretne jednostkowe dzieło
jest efektem procesu twórcy i stanowi impuls do przeżyć odbiorcy. W relacji
odbiorca - dzieło sztuki, istotne jest zajęcie przez odbiorcę postawy estetycznej.
Według M. Gołaszewskiej postawa ta uwarunkowana jest z jednej strony
przekonaniem, że wartości estetyczne mogą zaspokoić określone potrzeby, z
drugiej - właściwościami określającymi odbiorcę od strony biologicznopsychologicznej (zdolność do percepcji zmysłowej, rozmaita sprawność
różnych zmysłów). Innymi słowy fakt obecności dzieła stwarza potencjalną
możliwość oddziaływania, ale dopiero zaangażowane słyszenie, widzenie i
rozumienie powoduje zaistnienie przeżycia estetycznego. Jest ono tym
elementem, który wiąże odbiorcę z sytuacją estetyczną w sposób bezpośredni3.
Jego indywidualny charakter sprzyja rozwojowi jednostki doznającej przeżycia.
Podstawową formą przyswojenia przez odbiorcę wartości estetycznych jest
aprobata, wyrażająca się w postaci przeżycia, które jest całościowym wyrazem
identyfikacji odbiorcy z dziełem sztuki. Dzieło sztuki nie jest strukturą
zamkniętą, lecz tworem danym odbiorcy jako materiał do dialogu. Dzieło ma
charakter oferty dialogowej, wymagającej percypującego podmiotu, który
decyduje nie tylko o charakterze doznań, ale i o pewnej strukturze przekazu.
Osobisty udział odbiorcy we współtworzeniu wizji artysty nadaje sztuce
szczególnej intensywności. Przeżycia estetyczne związane z odbiorem różnych
dziedzin sztuki są tożsame z innymi doświadczeniami człowieka. Dzięki
kontaktom z dziełami sztuki, wzbogaca się zasób naszych doświadczeń,
2
3

M. Gołaszewska, Kultura estetyczna, WSiP, Warszawa 1989, s. 11.
M. Gołaszewska, Zarys estetyki, PWN, Warszawa 1986, s. 296.
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następuje wewnętrzny rozwój, zwiększa się dyspozycyjność odbiorcy do
pojęciowego rozpoznania dzieła. Przeżycie estetyczne odwołuje się do
aktywności podmiotu, bez której nie ma zrozumienia dzieła. Gdy dominującą
kategorią estetyczną było piękno, przeżycie estetyczne nie było tak
skomplikowane jak obecnie. Gdy oglądowi dzieła towarzyszyła kontemplacja,
odbiorca z zadowoleniem chłonął jego piękno. Ale pojawiają sie dzieła, w
których trudno o jednoznaczne rozróżnienie kategorii estetycznych. Trudno o
ich nazwanie. Jeszcze 50-60 lat temu dzieła plastyczne miały w większości
charakter ilustracyjny i przedstawiający. Ale nurty wyrosłe z XX-wiecznej
neoawangardy przyniosły radykalną zmianę.
Część plastyków porzuciło płótno malarskie na rzecz artystycznego
przetwarzania przedmiotów realnych. Tworzywem stało się prawie wszystko:
piasek, tłuczone szkło, skóra, zniszczone przedmioty itp. W kompozycjach
plastycznych typu assamblaże czy instalacje- artystycznemu zespoleniu w
złożoną całość ulegają wszystkie możliwe przedmioty barwne i bryłowate. W
świecie, nad którym ciąży wizja człowieka zdominowanego przez rzeczy,
artyści próbują je symbolicznie okiełznać. Twórcy otrzymują nowe narzędzia
ekspresji, a odbiorcy nowe sposoby uczestnictwa w kulturze. Sztuka w muzeach
stała się „martwa”, gdyż pozostała odległa od codzienności, w której przebiega
nasze istnienie. Pojawiają się kierunki, w których ważniejszy od dzieła jest
artysta. W konceptualizmie pomysł dzieła miał skłonić odbiorcę do refleksji.
Zwolennicy tego nurtu zanegowali konieczność istnienia dzieła sztuki jako
obiektu materialnego. Wystarczyły plany i idee jego powstania.
Lata 60. i 70. ubiegłego wieku zakwestionowały estetyczna naturę sztuki.
Krytykowano

nieadekwatność

dotychczasowych

pojęć

i

konstrukcji

teoretycznych do uchwycenia istoty współczesnej sztuki. Poddawano w
wątpliwość przynależność wartości estetycznych i przeżycia estetycznego tylko
w relacji z dziełem sztuki, wskazując na możliwość ich występowania w
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świecie natury, relacji międzyludzkich, disagnu. Twórcy neoawangardy
zakwestionowali estetyczną koncepcję sztuki nie tylko w teorii, w swych
programowych deklaracjach, lecz co ważniejsze, w swej praktyce artystycznej.
Nie mniej ważne jest to, że ich propozycje lub prowokacje artystyczne (często
wbrew nim samym), zostały uznane za sztukę przez świat sztuki, to znaczy
przez oficjalne instytucje artystyczne, jak też przez ekspertów (krytyków,
historyków i teoretyków sztuki)4.
Możliwości badawcze estetyki adekwatne do sztuki tradycyjnej nie zawsze
przystają do nowych kierunków w sztuce. Aktualizacja narzędzi badań
estetycznych jest kwestią szczególnie istotną. Estetyka wobec społeczeństwa
ma zadanie podnoszenia poziomu ogólnej kultury estetycznej, rozwijanie
wrażliwości zarówno na wartości trwałe, jak na odważne nowatorstwo
artystyczne5.
Kultura estetyczna i potrzeba jej rozwijania
Aby zrozumieć sztukę współczesną, trzeba posiadać umiejętność
odbioru i interpretacji sztuki klasycznej, tradycyjnej. Człowiek kształtuje się
pod wpływem poznania otaczającego świata, w tym recepcji dzieł sztuki.
Sztuka jest środkiem wychowania, ponieważ kształtuje postawy człowieka i
środkiem kształcenia, ponieważ wzbogaca wiedzę i mechanizmy poznawcze. O
tym, w jakim stopniu można wykorzystać sztukę do nauczania, wychowania i
samowychowania człowieka, decyduje jego kultura estetyczna.
Kultura estetyczna to typ i poziom uczestnictwa jednostki lub grupy
w

4

systemie

wartości

estetycznych

i

dóbr

artystycznych

społecznie

B. Dziemidok, Główne kontrowersje estetyki współczesnej, PWN, Warszawa 2002,
s. 159.
5
I. Wojnar, O edukacji estetycznej- głos pedagoga humanisty [w:] K. Wilkoszewska
(red), Wizje i Re-wizje. Wielka księga estetyki w Polsce, Universitas, Kraków 2007,
s. 872.
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zobiektywizowanych, przyjętych i funkcjonujących w określonej społeczności6.
Według M. Gołaszewskiej składnikami kultury estetycznej są: wrażliwość
estetyczna, zasób wiedzy z zakresu teorii i historii sztuki, doświadczenie
(kontakt z dziełami sztuki) i umiejętność włączania doświadczeń związanych ze
sztuką w całokształt swego życia. Wrażliwość estetyczna warunkuje stopień
doznań związanych z poznaniem piękna. Należy ona do zadatków wrodzonych.
Zdolność widzenia czy słyszenia decyduje o odbiorze dzieła sztuki. Na
wrażliwość estetyczną składają się trzy czynniki: wrażliwość sensoryczna,
wrażliwość na struktury artystyczne i wrażliwość na wartości Wrażliwość
sensoryczna to zdolność odbierania wrażeń doznawanych przez rozmaite
zmysły – wzrokowy, słuchowy, dotykowy, węchowy itp.7.

Wrażliwość na

struktury artystyczne to np. dostrzeganie barw w ich pięknie, wspaniałości,
ekspresyjności. Istotna jest również zdolność wyróżniania całości estetycznie
znaczących, pojawiających się w sztuce i w naturze – dostarczają nam one
uporządkowanego obrazu świata, w którym szczególne miejsce w polu naszej
uwagi zajmują przedmioty ustrukturowane, posiadające wartości estetyczne.
Gdy idzie o wrażliwość na wartości, możemy wyróżnić zasadniczą „podatność
na odczuwanie piękna” oraz bardziej wyspecjalizowaną wrażliwość na stronę
„warsztatową” czy też „formalną” dzieła sztuki8.
Kolejny składnik kultury estetycznej to doświadczenie sztuki poprzez kontakt z
oryginalnym dziełem. W przypadku plastyki - najlepsza reprodukcja nie odda w
pełni jakościowego kształtu dzieła. W przypadku muzyki - płyta nie odda
atmosfery koncertu. W przypadku teatru - zapis wideo nie zastąpi
bezpośredniego uczestnictwa. Doświadczenie odbiorcy skłania niekiedy do prób
własnej amatorskiej twórczości. Percepcja dzieł sprzyja poszukiwaniu
informacji o twórcy, jego biografii, stylu w jakim tworzył itp. Powiększa się
6

M. Gołaszewska, Kultura... op. cit., s. 10.
Ibidem, s. 23.
8
Ibidem, s. 26.
7
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zakres trwałej wiedzy odbiorcy z zakresu teorii i historii sztuki i jej rodzajów.
To właśnie kolejny element kultury estetycznej człowieka - wiedza. Dzięki
kontaktom ze sztuką, następuje wewnętrzny rozwój. Kontakt z dziełem to
aktywność podmiotu, bez której nie ma zrozumienia i interpretacji. Pojawia się
umiejętność włączania doświadczeń związanych ze sztuką w całokształt życia.
Człowiek znajduje dla sztuki miejsce wyznaczone przez jego autentyczne
potrzeby.
Partycypacja w kulturze jest zawsze wysoce zindywidualizowana, co wiąże się
z psychicznym i osobowościowym charakterem tego uczestnictwa. Każda
dostępność jednostki ludzkiej do werbalnych czy niewerbalnych, trwałych czy
nietrwałych elementów kultury symbolicznej (tekstu pisanego, wypowiedzi
ustnej, obrazu, rzeźby itp.), tak długo pozostaje jedynie prawdopodobnym
wydarzeniem, jak długo nie wywoła percepcji (identyfikacji i percepcji),
refleksji, przeżycia, nie skłoni do oceny, działania itp.
Ze wzrostem doświadczeń i wiedzy, sztuka staje się wartością w życiu
konkretnego odbiorcy. Dzięki niej poznaje prawdy o świecie i o sobie samym.
Doznaje różnych stanów emocjonalnych, płacze i śmieje się, przeżywa.
W kontaktach z dziełem sztuki wrażliwy odbiorca odnajduje własne
przeżycia. Człowiek jest ich przedmiotem, wypełnia treść dzieł. Ludzka
dojrzałość rozwija się i pogłębia w miarę, jak człowiek staje się zdolny do
uczestniczenia w coraz bardziej złożonych, coraz trudniejszych, coraz wyższych
formach wspólnoty stwarzanej przez sztukę. Sztuka spełnia funkcję
osobowotwórczą. Dzięki sztuce człowiek dochodzi do wyższego stopnia
samowiedzy, co jest znaczącym czynnikiem w procesie kształtowania się jego
osoby i włączania w nią wartości znajdowanych w sztuce9.
Aby opisany powyżej proces zaistniał, w człowieku muszą się
ukształtować autentyczne potrzeby estetyczne, umiejętności wyboru i
9

Ibidem, s. 43.
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wartościowania. Podnoszenie poziomu kultury estetycznej w społeczeństwie
jest sprawą nie tylko dostępności sztuki na „giełdzie” wartości, ale sprawą
kształtowania potrzeb i upodobań, decydujących o jej przeżywaniu.
Niewyrobiony odbiorca skłonny jest utożsamiać własne oceny i preferencje z
tym co jest dobre lub złe, wartościowe lub banalne. Podstawowa kultura
estetyczna wyraża się w umiejętności rozróżniania tego, co się komuś osobiście
podoba, i tego co jest godne oceny pozytywnej. (jest np. zrozumiałe, że ktoś nie
lubi muzyki Chopina, lecz nie jest do przyjęcia opinia, że muzyka Chopina jest
muzyką złą).
Drugi ważny element kultury estetycznej stanowi umiejętność
odróżniania wartości dzieła od wartości przedstawionego przedmiotu czy treści,
wzrost umiejętności traktowania dzieł sztuki w oderwaniu od ich funkcji
przedstawiania rzeczywistości potocznej10. Społeczna obecność sztuki jest
możliwa dzięki szkole, instytucjom upowszechniania kultury i środkom
masowego przekazu. Na nich spoczywa powinność dbania o rozwój kultury
estetycznej ludzi.
Wnioski
Dzięki rozwojowi kultury estetycznej społeczeństwa możliwa jest
internalizacja wartości, które niosą dzieła sztuki, ale też istotnych wartości
humanistycznych. Wartości pozwalających człowiekowi widzieć siebie jako
cząstkę

wspólnoty,

dostrzegać

potrzeby

innych,

przeciwstawiać

się

niesprawiedliwości. Sztuka kształtuje moralne strony osobowości, rozbudza jej
sumienie. Rozwijanie kultury estetycznej jest konieczne zwłaszcza dla
zrozumienia sztuki nowej, prowokacyjnej, która zwraca uwagę na zagrożenia
dla społeczeństwa płynące z otaczającej rzeczywistości.

10

I. Wojnar, Wychowanie estetyczne - stymulacją osobowości i przyswajaniem świata
[w:] A. Kuczyńska (red), Sztuka i społeczeństwo, PWN, Warszawa 1976, s. 324.
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Jelena Kudriawcewa1

O wzmacnianiu konstytucyjnych ram zabezpieczających prawa
dzieci na Ukrainie

Streszczenie
Artykuł przedstawia wyniki prac badawczych z zakresu ochrony prawnej
konstytucyjnych praw dziecka na Ukrainie. Autor koncentruje się na aspektach
teoretycznych i praktycznych wdrażania przepisów i instrumentów międzynarodowych,
które regulują stosunki publiczne w sferze ochrony praw i wolności dzieci do prawa
krajowego.
Słowa kluczowe: Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja o Prawach Dziecka,
prawa dziecka, międzynarodowej ochrony praw człowieka, wsparcie prawne,
międzynarodowe instrumenty prawne.
About strengthening the constitutional frames protecting children’s rights in
Ukraine
Summary
The article presents the results of the research concerning legal support of the
constitutional rights of children in Ukraine. The author focuses on the theoretical and
practical aspects of the rights implementation into the domestic law as well as the
implementation of the international instruments regulating public relations in the sphere
of the rights and children’s freedom protection within the country law.
Keywords: Declaration of Human Rights, the Convention on the Rights of the
Child, children's rights, international human rights protection, regulatory support,
international legal instrument.

Poszanowanie praw i wolności dzieci oraz godności ludzkiej, to główne
czynniki, które decydują o poziomie cywilizacji, społeczeństwa i stale
przyciągają uwagę międzynarodową2. Na tej podstawie wszystkie cywilizowane
państwa3 podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia i
1

Asystent katedry prawa konstytucyjnego Fakultet prawa Kijowskiego Narodowego
Uniwersytetu Imienia Tarasa Szewczenki.
2
Por. B. A. Simmons, Mobilizing for Human Rights: International Law in Domestic
Politics, Cambridge University Press; 2009.
3
Por. W. A. Schabas, Reservations to the Convention on the Elimination of All Forms
of Discrimination against Women and the Convention on the Rights of the Child;, 3
Wm. & Mary J. Women & L., vol. 79, 1997.
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utrzymania odpowiedniego poziomu ochrony praw dziecka, bez dyskryminacji,
niezależnie od rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych
lub innych czynników takich jak narodowość, pochodzenie etniczne, bogactwo,
zdrowie dziecka, jego rodziców lub opiekunów prawnych4.
Mając na uwadze powyższe, kwestia ochrony praw i wolności dziecka
była przedmiotem badań wielu naukowców. Problem ten zgłębiali m.in.: M.
Bajmuratow, M. Buromenskij, W. Butkiewicz, E. Węglowskaja, W. Denisow, W.
Ewintow, W. Kostickij, M. Orzich, I. Pankiewicz, P. Rabinowicz, J. Rymarenko i
wielu innych. W swoich badaniach odwoływały się do prac znanych naukowców,
takich jak: H. Grocjusz, T. Jefferson, I. Kant, J. Locke, J. S. Mill, K. L.
Monteskiusz, J. J. Rousseau, B. Spinoza5.
Pomimo znaczących osiągnięć tych uczonych, należy zauważyć, że
większość z nich zbadało głównie międzynarodowe aspekty ochrony praw
dziecka, z dużą dbałością o realizację pogłębionej i kompleksowej analizy
międzynarodowych instrumentów prawnych i modeli ochrony . praw człowieka
(mechanizmów) oraz

stopnia ich kompatybilności do krajowego systemu

prawnego, a także możliwych sposobów realizacji wymogów prawa
międzynarodowego w ustawodawstwie krajowym.
W dalszym ciągu istnieje jednak potrzeba dokonania pogłębionej
analizy

efektywności

krajowego

systemu

ochrony

praw

dzieci

i

funkcjonujących w jego ramach środków i regulacji prawnych, mającej na celu
zidentyfikowanie ewentualnych niedociągnięć systemu oraz dokonywanie w
nim odpowiednich korekt.
Celem niniejszego opracowania jest zbadanie stanu ram regulacyjnych
konstytucyjnych praw dziecka na Ukrainie. Ponadto artykuł zawiera materiały z
4

Zob. T. Hammarberg, The UN Convention on the Rights of the Child - and How to
Make It Work, Hum. Rts. Q., 1990, vol. 12, s. 97-105.
5
F. Schoeman, Rights of Children, Rights of Parents, and the Moral Basis of the
Family, Ethics, Vol. 91, No. 1, 1980, s. 6-19.
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badań teoretycznych i praktycznych dotyczących kwestii stopnia przenikania
postanowień aktów międzynarodowych, które regulują stosunki publiczne w
sferze ochrony praw i wolności dzieci6 do prawa krajowego.
Należy zauważyć, że jednym z najważniejszych kroków w zapewnieniu
ochrony praw dziecka było uchwalenie przez Ligę Narodów w 1924 roku,
Deklaracji Genewskiej Praw Dziecka7. Deklaracja ta jest podstawowym
instrumentem prawnym, w oparciu o który powstały inne standardy i akty
międzynarodowe dotyczące tej tematyki8. W szczególności, pierwszy akapit art.
24 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych stanowi, że
każde dziecko, bez dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język,
religię, pochodzenie narodowe lub społeczne, sytuację majątkową lub urodzenie,
ma prawo do środków ochrony, jakich wymaga status małoletniego, ze strony
rodziny, społeczeństwa i państwa9.
Pogląd, że ludzkość musi zapewnić dziecku najlepsze, co ma w swoim
posiadaniu, wydaje się być podstawowym założeniem Deklaracji Praw Dziecka
przyjętej przez ONZ w 1959 r. W preambule Deklaracji stwierdzono, że dziecko
ze względu na jego właściwości fizyczne, niedojrzałość psychiczną ma potrzebę
szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed jak
i po urodzeniu10. Na tej podstawie należy uznać, że istnieje pilna potrzeba, aby

6

Zob. Гражданский кодекс Украинской ССР // Ведомости Верховного Совета
УССР. - 1963. - №30. Ст. 463.
7
Por. C. P. Cohen, The Human Rights of Children, Cap. U. L. Rev., vol. 12, 1982-1983,
s. 369.
8
Por. D. Marshall, Construction of Children as an Object of International Relations:
The Declaration of Children's Rights and the Child Welfare Committee of League of
Nations, 1900-1924, Int'l J. Child. Rts, vol. 7, 1999, s. 103.
9
Por. S. Kalantry, J. E. Getgen, S. A. Koh, Enhancing Enforcement of Economic,
Social, and Cultural Rights Using Indicators: A Focus on the Right to Education in the
ICESCR, Human Rights Quarterly, Vol. 32, Nr. 2, May 2010, s. 253-310.
10
P. Alston The Unborn Child and Abortion under the Draft Convention on the Rights
of the Child, Human Rights Quarterly, Vol. 12, No. 1, 1990, s. 156-178.

358

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

ujednolicić podstawowe społeczne i prawne zasady ochrony dobra dzieci na
poziomie krajowym i międzynarodowym.
20 listopada 1989 r. na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ przyjęto
Konwencję o Prawach Dziecka, którą w pełni zasłużenie uznaje się za
międzynarodową dziecięcą konstytucję11. Konwencja12 wprowadza nowoczesne
standardy uniwersalne, które służą jako punkt odniesienia w kwestii tworzenia
regulacji prawnych dotyczących zagwarantowania praw dzieci na świecie oraz
w każdym kraju osobno13.
27 lutego 1991 r. Ukraina była jednym z pierwszych wśród państw członków ONZ, które ratyfikowało konwencję, na podstawie czego jest
zobowiązana do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia i
utrzymania odpowiedniego poziomu ochrony praw i interesów dziecka14.
Dlatego naturalne jest, że przepisy tego międzynarodowego aktu prawnego
znajdują odzwierciedlenie w Konstytucji Ukrainy. W szczególności artykuł 52
Ustawy Zasadniczej utrwala jedną z najważniejszych zasad - zasadę równości
praw dzieci, w myśl której dzieci mają równe prawa, niezależnie od ich
pochodzenia, oraz związku, w jakim przyszły na świat (małżeński lub
pozamałżeński).

Zapisy

konstytucyjne

dają

podstawę

do

tworzenia

instrumentów krajowych, służących realizacji zasady prawnej wynikającej z
pierwszego akapitu art. 24 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i
Politycznych15.

11

Por. J. O. Hafen, B. C. Hafen, Abandoning Children to Their Autonomy: The United
Nations Convention on the Rights of the Child, Harv. Int'l. L. J., vol. 37, 1996, s. 449.
12
Por. D. A. Balton, Convention on the Rights of the Child: Prospects for International
Enforcement, Hum. Rts. Q., vol. 12, 1990, s. 120.
13
Por. T. Hammarberg, The UN Convention on the Rights of the Child - and How to
Make It Work, Hum. Rts. Q, vol. 12, 1990, s. 97.
14
Закон Украины «О ратификации Конвенции о правах человека» // Ведомости
Верховной Рады Украины. - 1991. - № 13. - Ст.145.
15
Конституция Украины, принятая на V сессии Верховной Рады Украины 28
июня 1996 г. // Ведомости Верховной Рады Украины. - 1996. - № 30. - Ст. 141.
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Na podstawie tych przepisów Ustawy Zasadniczej na Ukrainie wkrótce
przyjęto szereg aktów prawnych, które regulują stosunki społeczne w sferze
bezpieczeństwa, a przede wszystkim w sferze ochrony i realizacji
konstytucyjnych praw dziecka. Wg stanu prawnego na czerwiec 2013 r., na
Ukrainie obowiązuje więcej niż 17 aktów prawnych (ustawy i kodeksy), około
20 aktów Prezydenta Ukrainy (dekrety i rozporządzenia), ponad 10 uchwał
Gabinetu Ministrów Ukrainy, które regulują stosunki społeczne w dziedzinie
praw dziecka16.
Ustawa Ukrainy "O ochronie dzieci", przyjęta przez Radę Najwyższą
Ukrainy 26 kwietnia 2001 r., za jeden ze strategicznych priorytetów krajowych
uznaje zapewnienie ochrony praw i interesów dziecka. Celem wprowadzenia w
życie przepisów tej ustawy jest określenie i zatwierdzenie podstawowych zasad
polityki państwa w tej dziedzinie, a mianowicie zapewnienie realizacji
konstytucyjnych praw dziecka do życia, zdrowia, edukacji, ochrony socjalnej i
wszechstronnego rozwoju jednostki.
Należy zauważyć, że jednym z najważniejszych kroków w realizacji
polityki państwa w dziedzinie ochrony dzieci było przyjęcie kodeksu
rodzinnego Ukrainy, którego głównym celem jest potwierdzenie i umocnienie
rodziny jako instytucji społecznej. Artykuł 150 Kodeksu przewiduje standard,
który "... zakazuje fizycznego karania dzieci przez rodziców, jak i zastosowania
innych form kary, które poniżają godność człowieka od dziecka". Ponadto
Kodeks przewiduje prawo dziecka do samodzielnego zwracania się do sądów i
innych właściwych organów państwa - w centrach usług socjalnych dla rodzin,
dzieci i młodzieży, w organach opieki nad dziećmi, instytucji edukacyjnych i

16

Szerzej dostępne na stronie:
http://www.president.gov.ua/content/upd_zakonodavstvo.html.
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ochrony zdrowia i innych osób w przypadku naruszenia jego praw w rodzinie,
przemocy i brutalnego zachowania17.
W 2005 r. parlament przyjął ustawę "O zapewnieniu organizacyjnych i
prawnych warunków ochrony socjalnej sierotom i dzieciom pozbawionych
opieki rodzicielskiej"18 oraz "Na podstawie zabezpieczenia społecznego osób
bezdomnych i dzieci bezdomnych"19. Przepisy te zostały przyjęte w celu
optymalizacji ram prawnych stosunków publicznych w sferze ochrony
socjalnej, sierot i dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Ponadto, ustawa
"O organizacyjnych i prawnych warunków ochrony socjalnej …" reguluje
aktywność i działalność w instytucjach dziecięcych, w tym terapeutycznych,
przeznaczonych do wychowywania, edukacji, leczenia, rehabilitacji sierot i
dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Określono także podstawowe zasady
ochrony socjalnej osób bezdomnych i dzieci bezdomnych, które powinny w
przyszłości

zapewnić

regulację

prawną

stosunków

społecznych

ich

dotyczących, gwarantującą prawa i wolności człowieka wynikające z
Konstytucji i innych ustaw Ukrainy. Ponadto przepisy ustawy przewidują
stworzenie odpowiednich warunków dla działalności organizacji publicznych i
dobroczynnych działających w zakresie ochrony socjalnej.
W celu wdrożenia międzynarodowych standardów w dziedzinie stosunków
społecznych zmieniono szereg innych aktów prawnych Ukrainy, które sprzyjają
wzmocnieniu ochrony socjalnej rodzin z dziećmi.
Ponadto warto zauważyć, że w ciągu ostatnich kilku lat, Ukraina realizuje
szereg programów rządowych mających na celu zagwarantowanie praw dziecka,:


Państwowy program zwalczania dziecięcej bezdomności na lata
2006-2010 (od 11 maja 2006 r. №623);

17

Семейный кодекс Украины //Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР), 2002.
- № 21-22, Ст. 135.
18
Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 6, ст.147
19
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 26, ст.354
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Program państwowy w celu wsparcia rodziny do 2010 roku (od
19 lutego 2007 r. №244);



Krajowy program zwalczania handlu ludźmi do 2010 roku (od
7 marca 2007 r. №410);



państwowo

ukierunkowane

instytucje

społeczne

reform

programowych dla sierot i dzieci pozbawionych opieki
rodzicielskiej (od 17 września 2007 r. №1242).
Uchwałą Rady Najwyższej Ukrainy 1 stycznia 2006 r. wprowadzono
państwowy program "Każde dziecko i jego rodzina" na lata 2006-2016.
Wprowadzenie postanowień niniejszego Programu ma na celu stworzenie
sprzyjających warunków dla realizacji Konwencji ONZ "O prawach dziecka", w
części, która deklaruje, że preferowaną formą pobytu dziecka jest rodzina, jak
również Ustawy Ukrainy "O ochronie dzieciństwa"20, która stwierdza, że dzieci
sieroty i dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej, muszą być przeniesione do
opieki, kurateli lub do adopcji, które są zarezerwowane wyłącznie dla dobra
dziecka.
Program ten przewiduje między innymi system kontroli, który ma
zapewnić nadzór nad przestrzeganiem praw dzieci po ich przyjęciu, według
procedury ustanowionej przez Gabinet Ministrów Ukrainy z dnia 28 sierpnia
2003

numer

1377.

Ponadto

przewiduje

wprowadzenie

uproszczonego

mechanizmu adopcji dzieci przez obywateli Ukrainy.
Niemniej jednak, najbardziej znaczącym wydarzeniem jest przyjęcie
przez Radę Najwyższą Ukrainy 5 marca 2009 r. Ustawy Ukrainy "O programie
państwa Krajowy plan działań na rzecz wdrożenia Konwencji ONZ o Prawach
Dziecka do 2016 roku"21. Celem tego programu jest zapewnienie optymalnego
funkcjonowania całego systemu ochrony praw dzieci na Ukrainie, zgodnie z
20
21

Урядовий кур'єр, 2001, N 98б с.10-11.
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 29, ст.395
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wymogami Konwencji ONZ o Prawach Dziecka oraz z uwzględnieniem
Milenijnych Celów Rozwoju w Deklaracji Milenijnej ONZ i wyników strategii
specjalnej sesji na dzieci przez Zgromadzenie Ogólne ONZ "Świat przyjazny
dla dzieci ".
Program przewiduje środki w dziedzinie zdrowia matki i dziecka, zwalczanie
HIV/AIDS, gruźlicy i narkomani, rozwój systemów ochrony zdrowia i
rekreacji, edukacji, usług socjalnych, usług dla rodzin z dziećmi, itp.
Niezwykle ważny jest fakt, że zgodnie z postanowieniami artykułu 9
konstytucji weszły w życie i stają się częścią prawa krajowego międzynarodowe
dokumenty w dziedzinie ochrony praw dziecka, jak:


Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie
handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii
(ratyfikowany 3 kwietnia 2003 r.)



Umowa o współpracy - ze Wspólnotą Niepodległych Państw do powrotu
nieletnich w ich kraju zamieszkania (ratyfikowana 12 stycznia 2005 r.)



Konwencja o cyberprzestępczości (ratyfikowana 7 września 2005 r. bez
zastrzeżeń i oświadczeń)



Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za
granicę (ratyfikowana 11 stycznia 2006 r.)



Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą
(połączenie - 20 lipca 2006 r., oświadczenie)



Protokół fakultatywny do Konwencji o cyberprzestępczości, w sprawie
penalizacji czynów o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym
popełnionych przy użyciu systemów komputerowych (ratyfikowany 21
lipca 2006 r. w rezerwacji)



Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci (ratyfikowana 3
sierpnia 2006 r. wraz z oświadczeniem).
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Ukraina dąży do wprowadzenia do ustawodawstwa krajowego
międzynarodowych standardów w zakresie praw dziecka. Ukraina jest
zobowiązana do wypełniania obowiązków wynikających z powszechnie
uznanych

zasad

prawa

międzynarodowych.

międzynarodowego

Zatem

X

akapit

i

wiążących

Deklaracji

ją

zasad

umów
prawa

międzynarodowego dotyczący przyjaznych stosunków i współpracy między
państwami, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych Rezolucja Zgromadzenia
Ogólnego 2625(XXV), 24 października 1970, stanowi, że Państwa-Strony w
realizacji swoich suwerennych praw, w tym prawa do ustalenia krajowego
prawa i przepisów administracyjnych, muszą działać na podstawie zobowiązań
prawnych, zgodnie z prawem międzynarodowym22.
Doniosłość prawna powyższych zasad prawa międzynarodowego polega
na tym, że każde państwo musi ściśle przestrzegać swoich zobowiązań
wynikających z prawa międzynarodowego. W szczególności w artykule 27
Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 23 maja 1969 r. zapisano, że
Państwo-Strona nie może powoływać się na przepisy prawa krajowego w celu
uzasadnienia

braku

dostosowania

się

do

że

cechą

postanowień

traktatu

międzynarodowego23.
Niezwykle

ważny

jest

fakt,

współczesnego

prawa

międzynarodowego jest moc wiążąca jego normy dla Państw-Stron. Jednak to w
gestii ich decyzji w sprawie stosowania prawa międzynarodowego w krajowych
systemach prawnych leży rzeczywista poprawa sytuacja dzieci. Doktryna prawa
22

Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных
отношений между государствами в соответствии с Уставом ООН. Резолюция ГА
ООН 2625 (XXV) от 24 октября 1970 г. Действующее международное право. В 3-х
томах. Составители Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. Т.1., Москва: Из-во
Московского независимого института международного права. - 1996. - С 78.
23
Венская конвенция о праве международных договоров- режим доступа:
http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/995_118. Por. ponadto W Schabas, Reservations to
the Convention on the Rights of the Child, Human Rights Quarterly, Vol. 18, Nr 2,
1996, s. 472-491.
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międzynarodowego przyjęła podejście, zgodnie z którym nie ma potrzeby, aby
określać prymat prawa międzynarodowego nad prawem krajowym. Państwa
muszą stosować się do norm prawa międzynarodowego, ale w sposób, który
wybiorą24.
W ten sposób normy prawa krajowego i międzynarodowego w
dziedzinie praw dziecka służą efektywnej współpracy między nimi, i nie
zakładają współistnienia dwóch systemów oraz nie narzucają prymatu jednego z
nich25.
W praktyce więc uznana została na Ukrainie doktryna interakcji prawa
międzynarodowego i krajowego, przedstawiona w art. 9 Konstytucji Ukrainy26.
W pierwszej części tego artykułu sprecyzowano, że postanowienia umów
międzynarodowych Ukrainy, zatwierdzone przez Radę Najwyższą Ukrainy, stają
się źródłem prawa krajowego. Te przepisy konstytucyjne są odzwierciedlone w
ukraińskiej ustawie "O traktatach międzynarodowych Ukrainy"27, która
ustanowiła procedurę rozwiązywania konfliktów między prawem krajowym (z
wyjątkiem konstytucji) oraz postanowieniami traktatów międzynarodowych, na
korzyść tych ostatnich.
Nie mniej ważne jest to, że Ukraina wprowadziła system standardów
bezpieczeństwa, do których należą prawa (w tym administracyjne i karne)
ustalające odpowiedzialność za najbardziej społecznie niebezpieczne naruszenia
praw i interesów dziecka. Analizy prowadzone w ciągu ostatnich kilku lat,

24

H. H. Koh, Why Do Nations Obey International Law?, The Yale Law Journal Vol.
106, No. 8, Symposium: Group Conflict and the Constitution: Race, Sexuality, and
Religion, 1997, s. 2599-2659.
25
Odmiennie uważa na ten temat jurysprudencja amerykańska L. Rutkow, J. T.
Lozman, Suffer the Children: A Call for United States Ratification of the United
Nations Convention on the Rights of the Child, Harv. Hum Rts. J., vol. 19, 2006, s. 161.
26
Jest to tradycyjna doktryna przedstawiona już bardzo dawno por. J. G. Starke,
Monism and Dualism in the Theory of International Law, Brit. Y.B. Int'l L., vol. 17,
1936, s. 66.
27
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 50, ст.540
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podnosiły kwestię wzmocnienia odpowiedzialności za przestępstwa przeciw
dzieciom. Rozwiązanie tego problemu jest jednym z głównych priorytetów
podmiotów inicjatywy ustawodawczej.
Analizując problematyką krajowego systemu ochrony praw dziecka na
Ukrainie, należy zwrócić uwagę na następujące uwarunkowania :
1.

Zapewnienie

praw

dzieciom

na

Ukrainie

jest

częścią

międzynarodowej ochrony praw człowieka i jest nierozerwalnie związane z
działalnością społeczności międzynarodowej. W tym przypadku normy prawa
międzynarodowego stanowią część krajowego systemu prawnego.
2. Status prawny dziecka w społeczeństwie jest bardzo ważnym
kierunkiem globalnego rozwoju. Dlatego wdrożenie międzynarodowych
standardów praw dziecka do ustawodawstwa krajowego Ukrainy odbywa się
przez dostosowanie krajowych standardów, w szczególności postanowień aktów
prawnych odnoszących się do praw i wolności jednostki.
3. Ochrona praw i interesów dziecka powinna być jednym z priorytetów
państwa cywilizowanego. Takie działania powinny być realizowane przez: 1)
wdrożenie przepisów krajowych międzynarodowych norm prawnych, oraz 2)
stałe monitorowanie skuteczności istniejących norm prawnych regulujących
stosunki społeczne w tym zakresie, 3) poprawę obecnego prawodawstwa
dotyczącego praw i interesów dziecka.
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Piotr Banasik1

Analiza jedno- i wieloetapowej transformacji współrzędnych
płaskich z układu 1965 do układu 2000 na podstawie szczegółowej
osnowy poziomej 3 klasy z obszaru powiatu oleśnickiego
Streszczenie
W artykule przedstawiono dwa sposoby transformacji współrzędnych płaskich z układu
1965 do układu 2000 na podstawie szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy z obszaru
powiatu oleśnickiego. Transformacje współrzędnych realizowane są przez Starostwa
Powiatowe i Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na
terenach podległych im powiatów.
Słowa kluczowe
Algorytm, jednoetapowa transformacja współrzędnych, wieloetapowa transformacja
współrzędnych, układ 1965, układ 2000, powiat oleśnicki, osnowa pozioma
Analysis of one and multi- stage transformation of grid coordinates from 1965 to
2000 system on the basis of a detailed 3 rd class horizontal control from the Oleśnica
region
Summary:
The article presents two ways of grid coordinates transformation from 1995 to 2000
system on the basis of a 3rd class horizontal control from the Oleśnica region. The
coordinates transformations are carried out by District Offices and District Offices of
Geodetic and Cartographic Documentation in their regions.
Key words: Algorithm, one-stage coordination transformation, multi-stage coordinate
transformation, 1995 system, 2000 system, Oleśnica region, horizontal system

Wprowadzenie
Proces transformacji zasobu geodezyjnego z dotychczasowego układu
odniesienia Pułkowo42 do obowiązującego od 2010 r. układu ETRF89 jest
jednym z ważnych i skomplikowanych zadań lokalnej służby geodezyjnej2.
Dotyczy on głównie map wielkoskalowych oraz baz danych geodezyjnych
stanowiących podstawę tego zasobu. Proces ten w aspekcie praktycznym jest
dużym przedsięwzięciem organizacyjnym i informatycznym. Przetworzeniu
podlega bowiem zasób, który na co dzień jest wykorzystywany przez geodetów.

1

dr hab., Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., Akademia
Górniczo-Hutnicza w Krakowie
2
GUGiK, 2000: Rozporządzenie Rady Ministrów z 8.08.2000 r. w sprawie
państwowego systemu odniesień przestrzennych, Dz. U. Nr 70, poz. 821.

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

370

Podstawą procesu transformacji jest odpowiednio opracowany algorytm,
umożliwiający zastąpienie współrzędnych płaskich zdefiniowanych w układzie
państwowym 1965 współrzędnymi płaskimi zdefiniowanymi w układzie
państwowym 2000. Ze względu na administrowanie zasobem geodezyjnym
transformacje współrzędnych realizowane są przez Starostwa Powiatowe i
Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na terenach
podległych im powiatów. Poruszony problem transformacji (XY) 1965 
(XY)2000 dotyczy większości powiatów w kraju i możliwy jest do zrealizowania
różnymi sposobami. Analizę dwóch z nich zrealizowano na przykładzie powiatu
oleśnickiego.
Opracowanie algorytmu jednoetapowej transformacji współrzędnych
między układami 1965 i 2000 dla obszaru powiatu oleśnickiego
Transformacja współrzędnych płaskich między układami 1965 i 2000 na
badanym obszarze wymaga zrealizowania następujących czterech etapów
obliczeń3:
- współrzędne (XY)1965 z układu 1965 należy odwzorować z płaszczyzny
na powierzchnię odniesienia układu Pułkowo42 tj. elipsoidę
Krasowskiego otrzymując współrzędne geodezyjne ()Pułkowo42,
zgodnie z parametrami odwzorowania quasi-stereograficznego dla IV
strefy4,
- współrzędne geodezyjne ()Pułkowo42 należy przetransformować na
powierzchnię odniesienia układu ETRF89 tj. elipsoidę GRS80
otrzymując ()ETRF89, zgodnie z parametrami 7-parametrowej
transformacji ustalonej dla obszaru Polski5,
- współrzędne ()ETRF89 należy odwzorować na płaszczyznę zgodnie z
parametrami odwzorowania Gaussa-Krügera z układu 2000 dla strefy
południka 18, uzyskując matematyczne współrzędne (XY)20001,
- współrzędne (XY)2000 należy przetransformować na współrzędne
osnowy geodezyjnej (XY)2000 wykorzystując lokalną transformację
opracowaną na podstawie wybranych dla danego obszaru punktów
dostosowania mających współrzędne w układzie 1965 i 2000.
Powyższe 4 etapy realizują proces wprowadzania do współrzędnych
globalnych (etap 1-3) i lokalnych korekt transformacyjnych (etap 4). Obliczenia

3

GUGiK, 2001a: Instrukcja G-2 Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa
geodezyjna i przeliczenia współrzędnych między układami, GUGiK, Warszawa 2001.
4
Powiat oleśnicki znajduje się w IV strefie układu 1965 i pasie południka 18
5
GUGiK, 2001a: op. cit..
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te można zastąpić jednym etapem transformacji płaskiej (XY) 1965  (XY)2000,
po ustaleniu optymalnego dla danego obszaru algorytmu transformacji6. Jeden
etap transformacji zdecydowanie upraszcza obliczenia, co ma istotne znaczenie
w przypadku zastosowania takiego algorytmu do masowego przetworzenia
map7.
Ustalenie optymalnego rodzaju i stopnia wielomianu transformacyjnego
współrzędnych płaskich między układami 1965 i 2000
Do wstępnego ustalenia rodzaju i stopnia wielomianu transformacyjnego
wykorzystano testowe punkty dostosowania. W związku z tym na obszarze
powiatu oleśnickiego (woj. dolnośląskie) wygenerowano 238 punktów w
węzłach siatki o oczku 3km3km ze współrzędnymi w układzie 1965 (rys. 1).
Za pomocą programu TRANSPOL8 obliczono ich współrzędne w
matematycznym układzie 2000. Tak sporządzony zbiór punktów dostosowania
posiada współrzędne pozbawione błędów wynikających z dokładności
pomiarowo-obliczeniowej jaką charakteryzują się osnowy geodezyjne.
Odległość 3-5 km między punktami testowymi odpowiada wzajemnemu
położeniu punktów podstawowej osnowy poziomej, której punkty posłużą
następnie jako właściwe dostosowanie obu układów.

6

Ibidem.
Do przeliczania współrzędnych punktów osnów geodezyjnych oprócz transformacji
wykorzystuje się – jeśli to możliwe - archiwalne wyniki pomiarów w sieciach
geodezyjnych po ich nawiązaniu do punktów w układzie 2000
8
GUGiK, 2001b: Wytyczne techniczne G-1.10 Formuły odwzorowawcze i parametry
układów współrzędnych, GUGiK, Warszawa 2001.
7
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Rys. 1. Pokrycie obszaru powiatu oleśnickiego siatką punktów testowych
(3km3km) służących do wstępnego ustalenia rodzaju i stopnia wielomianu
transformującego

Dla takich testowych punktów dostosowania wykonano transformację
ogólnowielomianową i konforemną stopnia 1-3, otrzymując odpowiednią
charakterystykę odchyłek (tab. 1). Ich analiza wskazuje, że optymalną,
jednoetapową transformacją współrzędnych płaskich między układami 1965 i
2000 dla badanego obszaru powiatu oleśnickiego jest transformacja konforemna
lub ogólnowielomianowa 3 stopnia (zerowe wartości odchyłek).
Tabela 1. Charakterystyka odchyłek na 238 testowych punktach dostosowania w [cm]
Rodzaj i stopień transformacji
konforemna stopnia 1
konforemna stopnia 2
konforemna stopnia 3
ogólnowielomianowa st. I
ogólnowielomianowa stopnia 2
ogólnowielomianowa stopnia 3

VXminVXmax VYminVYmax
-73  79
-4  4
00
-72  78
-3  3
00

-40  47
-5  5
00
-41  46
-4  4
00

VXYmax
82
6
0
81
5
0

VXYśred
3018
21
00
3013
21
00
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VX  xObl  xTranf ;VY  yObl  yTransf – odchyłki we

współrzędnej x i y,

VXY  VX2  VY2 ,
VXYśred – średnia odchyłka z odchyleniem standardowym
(OdchStand).
Ze względu na nieco mniejszy obszar powiatu w stosunku do obszaru
testowego oraz mniej regularne rozmieszczenie rzeczywistych punktów
dostosowania pochodzących z osnowy geodezyjnej, w kolejnych testach
numerycznych wzięto również pod uwagę możliwość zastosowania
transformacji obu rodzajów dla stopnia 2.
Wybór punktów dostosowania do transformacji z osnowy poziomej 1 klasy
Spośród 42 punktów osnowy poziomej 1 klasy z obszaru powiatu wybrano
drogą kolejnych eliminacji 31 punktów. Ze względu na niedostateczne
zagęszczenie po wschodniej stronie obszaru powiatu zbiór punktów
dostosowania uzupełniono o 5 wybranych punktów 2 klasy.

Rys. 2. Wytypowane z osnowy poziomej 1 i 2 klasy punkty dostosowania
stanowiące podstawę algorytmu transformacji między układami 1965 i 2000 (1 –
punkt osnowy poziomej podstawowej 1 kl.; 2 – punkt osnowy poziomej
szczegółowej 2 kl.)
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Wybór punktów dostosowania do transformacji miał zapewnić:
- równomierne pokrycie punktami obszaru transformacji,
- maksymalne odchyłki na punktach dostosowania do 5 cm,
- punkty powinny obejmować zasadniczy obszar transformacji tj. powiat
oleśnicki
wraz z zewnętrznym pasem do 2 km.
Dla tak utworzonego zbioru 36 punktów dostosowania wykonano transformację
konforemną i ogólnowielomianową 2 i 3 stopnia. Syntetyczne wyniki obliczeń
podano w tabeli 2.
Tabela 2. Charakterystyka odchyłek na 36 punktach dostosowania z osnowy 1 i 2 klasy
w [cm]

Rodzaj i stopień
transformacji
konforemna stopnia 2
(K-2)
konforemna stopnia 3
(K-3)
ogólnowielomianowa
stopnia 2 (O-2)
ogólnowielomianowa
stopnia 3 (O-3)

VXminVXmax VYminVYmax VXYmax VXYśred
-9  4

-7  7

10

52

-7  6

-5  7

9

42

-4  3

-4  5

6

21

-4  3

-3  2

4

21

Wartości zawarte w tabeli wskazują, że kryterium maksymalnej odchyłki
położenia (5 cm) spełnia transformacja ogólnowielomianowa 3 stopnia.
Charakteryzuje się ona także minimalnymi odchyłkami w składowej X i Y. Na
potrzeby niniejszej pracy algorytm tej transformacji został oznaczony jako „O3”.
Kontrolę algorytmu transformacji zrealizowano na punktach osnowy
poziomej 3 klasy, które w związku z lokalną modernizacją tej osnowy miały już
wcześniej obliczone współrzędne w układzie 2000.

375

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

Liczba pubktów osnowy

1800
1600

Rozbieżności (Vxy) we współrzędnych punktów
osnowy III kl.

1400

0-5 cm

1200
1000

5-10 cm

800

10-15 cm

600
400
200

0
K-2

K-3
O-2
Rodzaj transformacji

O-3

Rys. 3. Porównanie wyników transformacji współrzędnych z układu 1965 do 2000
zrealizowane na punktach osnowy poziomej 3 klasy z wynikami wcześniejszej
modernizacji osnowy (O-2 i O-3 – transformacja ogólnowielomianowa odpowiednio 2 i
3 stopnia; K-2 i K-3 – transformacja konforemna odpowiednio 2 i 3 stopnia)

Punkty te w liczbie 1940 rozmieszczone były na całym obszarze powiatu.
Ich współrzędne przetransformowano z układu 1965 do 2000, wykorzystując
transformacje konforemną i ogólnowielomianową 2 i 3 stopnia z
wykorzystaniem ww. 36 punktów dostosowania. Obliczone współrzędne
porównano następnie z ich współrzędnymi katalogowymi. Wyniki porównania
współrzędnych dla różnic współrzędnych typu VXY zawiera wykres na rys. 3.
Wynika z niego, że najlepszą zgodność w zakresie różnic położenia punktu 05
cm osiągnięto dla transformacji ogólnowielomianowej stopnia 3 „O-3” (79%
wszystkich punktów). Dla transformacji konforemnej 3 stopnia ta zgodność
wynosi (63% punktów). Dla transformacji konforemnych 2 i 3 stopnia
widoczne są różnice we współrzędnych w zakresie 10-15 cm (11% i 12%
punktów). Różnic tego rodzaju praktycznie nie ma w przypadku transformacji
ogólnowielomianowych (tylko 8-9 punktów na 1940 badanych charakteryzuje
się takimi różnicami współrzędnych).
Z wykresu wynika również, że 5-7 punktów niezależnie od rodzaju i
stopnia transformacji uzyskało różnice większe niż 15 cm. Szczegółowe
analizy przeprowadzone dla tych punktów wykazały, że ich współrzędne
obliczone w wyniku wcześniejszej modernizacji osnowy wykazują
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niejednorodność na poziomie ok. 20 cm ze współrzędnymi znajdujących się w
pobliżu punktów osnowy poziomej 1 i 2 klasy. Punkty te zatem nie mogą
stanowić podstawy do weryfikacji dokładności wykonanej transformacji.
Analiza jedno- i wieloetapowej transformacji
Aby przeanalizować możliwości zastąpienia 4-etapowej transformacji
zalecanej do przeliczenia współrzędnych z układu 1965 do 2000 transformacją
1-etapową wykonano następujący test. Na obszarze powiatu oleśnickiego
wygenerowano współrzędne (XY)1965 380 punktów znajdujących się w węzłach
siatki 2km2km (rys. 4).

Rys. 4. Pokrycie obszaru powiatu oleśnickiego punktami siatki (2km2km)
sprawdzającej jedno- i wieloetapową transformację współrzędnych między układami
1965 i 2000.

Współrzędne te przetransformowano do układu 2000 dwoma
sposobami. W pierwszym - za pomocą współczynników transformacyjnych
podanych w Instrukcji G-2 i Wytycznych G-1.10, wykonując w jej zalecanym
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ostatnim etapie transformację konforemną lub ogólnowielomianową stopnia 1-3
na podstawie punktów dostosowania z osnowy poziomej 1 i 2 klasy wybranych
w rozdziale 2b. Sposób ten realizuje pełen schemat przeliczeniowy 4-etapowej
transformacji opisany na wstępie rozdziału 2 i zawarty w Instrukcji G-29 i
Wytycznych G-1.1010.
Wyniki tego sposobu transformacji dla różnych rodzajów i stopni wielomianu
oznaczono następująco:
- G-2_K1 – trzy etapy wg G-2, czwarty etap transformacja konforemna
stopnia 1,
- G-2_K2 – trzy etapy jw., czwarty etap transformacja konforemna stopnia
2,
- G-2_K3 – trzy etapy jw., czwarty etap transformacja konforemna stopnia
3,
- G-2_O1 – trzy etapy jw., czwarty etap transformacja ogólnowielomianowa
stopnia 1,
- G-2_O2 – trzy etapy jw., czwarty etap transformacja ogólnowielomianowa
stopnia 2,
- G-2_O3 – trzy etapy jw., czwarty etap transformacja ogólnowielomianowa
stopnia 3,
Drugi sposób to bezpośrednia, jednoetapowa transformacja konforemna
i ogólnowielomianowa stopnia 1-3, której algorytm opisano w rozdziale 2b i
którą oznaczono:
- K-3 – transformacja konforemna stopnia 3,
- O-3 – transformacja ogólnowielomianowa stopnia 3.
W ostatnim etapie transformacji typu „G-2_xx” oraz w transformacjach
jednoetapowych „K-3” i „O-3” wykorzystano ww. 36 punkty dostosowania
osnowy poziomej 1 i 2 klasy.
Następnie współrzędne uzyskane z pierwszego i drugiego sposobu
porównano w ramach obu rodzajów transformacji konforemnej i
ogólnowielomianowej (tab. 3).

9

GUGiK, 2001a: op. cit.
GUGiK, 2001b: op. cit.

10
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Tabela 3. Porównanie wyników transformacji 4-etapowej z transformacją 1-etapową
na 380 testowych punktach siatki (2km2km) na obszarze powiatu oleśnickiego
Rodzaj i stopień
transformacji
T1  T2
G-2_K1  K-3
G-2_K2  K-3
G-2_K3  K-3
G-2_O1  O-3
G-2_O2  O-3
G-2_O3  O-3

gdzie:

Różnice współrzędnych w [cm]
XminX
max
-6.5  4.1
-4.5  2.8
0.1  0.1
-2.4  3.8
-0.5  0.5
-0.1  0.0

YminYmax XYmax XYśred
-7.5  6.4
-4.6  4.8
0.1  0.1
-7.2  5.5
-4.6  4.5
-0.1  0.0

8.4
5.4
0.1
7.7
4.6
0.1

1.91.8
1.51.2
0.00.0
2.21.3
1.30.8
0.00.0

X=XT2–XT1, Y=YT2–YT1 – różnice współrzędnych
uzyskanych z transformacji T1 i T2, XY  X 2  Y 2 .

Wyniki w tabeli 3 wskazują, że na całym obszarze powiatu oleśnickiego
4-etapowa transformacja z ostatnim etapem transformacji 3-stopnia (G-2_K3 i
G-2_O3) i odpowiadająca jej transformacja jednoetapowa stopnia 3 (K-3 lub O3) uzyskują te same wartości z dokładnością 1 mm. Dotyczy to zarówno
wielomianu w postaci konforemnej jak i ogólnej. Na tej podstawie można
przyjąć wniosek, że wykorzystując daną grupę punktów dostosowania zarówno
w metodzie wieloetapowej transformacji sugerowanej w Instrukcji G-211, jak i
w metodzie transformacji jednoetapowej można otrzymać te same wyniki.
Podsumowanie
Wyniki przeprowadzonych testów wskazują, że dla obszaru badanego
powiatu optymalną transformacją współrzędnych między układami 1965 i 2000
może być transformacja ogólnowielomianowa stopnia 3. Transformacja ta
realizuje na tym obszarze zarówno korekty globalne jak i lokalne w jednym
etapie obliczeniowym. Wyniki uzyskane z tej transformacji są zgodne z
wynikami transformacji 4-etapowej zawartej w Instrukcji G-2. Ze względu na
prosty algorytm jednoetapowa transformacja może okazać się bardziej
optymalnym sposobem w masowych przeliczeniach współrzędnych
wykonywanych podczas konwersji geodezyjnych map wielkoskalowych z
układu 1965 do układu 2000.

11

GUGiK, 2001b: op. cit..
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Agnieszka Bieda1, Paweł Hanus2

Wykorzystanie klasycznych map ewidencyjnych do prac
zlokalizowanych na skraju arkusza
Streszczenie:
Wykorzystanie materiałów wykonanych w formie klasycznej, w obecnie
prowadzonych pracach geodezyjnych, wymaga wielu czynności technicznych.
Najwięcej problemów powstaje w przypadku kiedy formę komputerową otrzymać musi
mapa prowadzona dotychczas w formie analogowej. Niejednokrotnie przekształcone do
postaci cyfrowej dokumenty nie posiadają odpowiednio wysokiej dokładności, aby
można było posłużyć się nimi do określenia położenia elementów zagospodarowania
terenu. Najgorsze wyniki dokładnościowe otrzymywane są z reguły na skrajach arkuszy
mapy, na których nie ma punktów dostosowania. Możliwości posłużenia się takimi
mapami w wykonawstwie sprawdzono w niniejszej pracy.
Słowa kluczowe: kalibracja, klasyczna mapa ewidencyjna, krój obrębowy,
transformacja
The use of classical cadastral maps for works located on the edge of map sheet
Summary:
The use of materials made in a classical form, in the ongoing work of surveying,
requires a lot of technical activities. Most problems arise in those cases when a map
previously carried in analog form, needs to be prepared in a computer form. Often,
documents converted to digital form, do not have a sufficiently high accuracy, so that
they can used to determine the location of landscaping elements. The worst precision
results usually are obtained on the edges of map sheets where are no adjustment points.
The oopportunities from using such maps in the surveying performance were tested in
this paper.
Keywords: calibration, classical cadastral map, precinct style, transformation

1

dr inż., AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii
Środowiska Katedra Geomatyki, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w
Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Nauk Społecznych i Technicznych Katedra
Geodezji i Kartografii
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Geodezji i Kartografii
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1. Wprowadzenie
W dobie wszechobecnej cyfryzacji i informatyzacji także do
wykonawstwa geodezyjnego wprowadzono technologie komputerowe. W
efekcie wszystkie archiwalne materiały, tworzone w klasycznej formie
papierowe, muszą zostać dostosowane do nowych standardów.
W wielu częściach kraju, nadal jedynym dokumentem świadczącym o
nieruchomości jest mapa ewidencyjna prowadzona w formie papierowej.
Konwersja takiej mapy do formy cyfrowej jest niezwykle trudna. Wbrew
pozorom nie wystarczy przeprowadzić procedury składającej się ze skanowania,
kalibracji i wektoryzacji, bądź digitalizacji, takiej mapy. Dodatkowo należy
przeanalizować jeszcze otrzymane wyniki i określić czy uzyskany produkt
nadaje się do wykorzystania w wykonawstwie geodezyjnym.
Celem Autorów jest sprawdzenie czy materiały, którymi dysponują
Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, mogą
uzyskać w wyniku przetwarzania do formy cyfrowej wystarczającą dokładność,
właściwą

dla

prac

projektowych,

szczególnie

w

przypadku

prac

zlokalizowanych na skraju arkuszy map ewidencyjnych.
Ponieważ dokładność położenia punktu zależy głównie od błędu
kalibracji1, to właśnie tym problemem zajęto się w pracy w głównej mierze
2. Kalibracja map rastrowych
Przez kalibrację map rastrowy rozumie się dostosowanie metodą
matematycznej transformacji cyfrowego obrazu rastrowego mapy analogowej
do

układu

współrzędnych

prostokątnych

płaskich.

Procedurę

takiego

dopasowania reguluje rozporządzenie . Zgodnie z nimi transformacja
2

1

P. Hanus, Ocena przydatności dokumentacji byłego katastru austriackiego dla potrzeb
prac geodezyjnych, rozprawa doktorska AGH, Kraków 2006, praca niepublikowana.
2
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych
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współrzędnych z układu mapy analogowej (zeskanowanej z rozdzielczością 400
dpi oraz dokładnością skanowania 0.0002 m) do układu państwowego
dokonywana powinna być w dwóch etapach:
I.

Wykonana metodą transformacji afinicznej pierwszego stopnia,
kalibracja wstępna.

II.

Wykonana na podstawie analizy zaobserwowanych w etapie I
deformacji rastra mapy analogowej, wybraną metodą transformacji
matematycznej, kalibracja ostateczna.
Kalibrację poprzedzać powinna korekcja obrazów cyfrowych, która

polega na eliminacji różnego rodzaju plam, szumów pikselowych, zlewek
elementów liniowych oraz zabrudzeń tła, w celu uzyskania przybliżonej do
oryginału czytelności treści.
Sama procedura wpasowania wykonywana jest w oparciu o przynajmniej 20
rozłożonych równomiernie punktów dostosowania, z zachowaniem dokładności
transformacji wyrażonej błędem średnim nie większym niż podane w tabeli
nr 1.
Tabela nr 1: Dopuszczalny średni błąd transformacji arkusza mapy
Skala mapy

Dopuszczalny średni
błąd transformacji [m]

1:500

0.20

1:1000

0.40

1:2000

0.80

1:5000

2.00

Źródło: Opracowanie własne

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r.,
nr 263 poz. 1572).
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Punktami dostosowania mogą być jednoznacznie identyfikowane na mapie
punkty :
–

graniczne zawarte w państwowym rejestrze granic i powierzchni jednostek
podziałów terytorialnych kraju (PRG), w szczególności punkty węzłowe,

–

poziomej osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej osnowy sytuacyjnej,

–

przecięcia siatki kwadratów pierworysów map,

–

graniczne wchodzące w skład numerycznych opisów granic,

–

określające kontury budynków.
Dokładność ich położenia w układzie nie może być mniejsza niż 0.10 m

względem

najbliższych

punktów

poziomej

osnowy

geodezyjnej

oraz

pomiarowej osnowy sytuacyjnej. W przypadku, gdy Państwowy Zasób
Geodezyjny i Kartograficzny nie dysponuje danymi dla niezbędnej liczby
punktów dostosowania, dane te należy pozyskać w wyniku pomiarów
terenowych lub fotogrametrycznych. Przykłady punktów dostosowania
zamieszczono na rysunku nr 1.
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Rys. 1.: Przykładowe punkty dostosowania A – punkt osnowy, B – punkt graniczny, C
– kontur budynku, D – punkt PRG, E – krzyż
Źródło: Opracowanie własne

Ustawodawca nie podaje jakie transformacje matematyczne powinny
być wykorzystywane w etapie II kalibracji map rastrowych. Ponieważ
wykonuje się je w programach komputerowych, Autorzy wybrali jedną z
dostępnych aplikacji (EwMapa FB wersja 10.03) i zapoznali się z
wykorzystywanymi przez nią metodami obliczeń. Wbudowany moduł do
kalibracji rastrów posiada możliwość transformacji metodą Helmerta, afiniczną
oraz wielomianową n-tego stopnia. Nie można spodziewać się, że którakolwiek
z tych metod zachowa wszystkie właściwości geometryczne badanych map 3.

3

E. Osada, K. Sergieieva, Długości, pola lub kąty, „Magazyn Geoinformacyjny
Geodeta” nr 1/2010.
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Pierwsza

z

nich,

transformacja

Helmerta,

jest

wpasowaniem

konforemnym z jednakową we wszystkich kierunkach zmianą skali. Stąd też w
wyniku błędów skanowania bądź reprodukcji, ewentualnie w efekcie skurczów
przetwarzanej mapy klasycznej może powodować znaczne zniekształcenia
treści 4.
Po zastosowaniu kalibracji afinicznej mamy pewność, że linie proste na
kalibrowanych mapach nadal pozostaną liniami prostymi. Dodatkowo
zachowany zostanie warunek równoległości tych linii. Niestety może
zniekształcić ona wszystkie inne kąty.
Transformacje wielomianowe z kolei mogą powodować znaczne
deformacje. Linie proste mogą w wyniku zastosowania transformacji
wielomianowych przejść w krzywe 2-go stopnia. Zniekształcenia te można
próbować zmniejszać poprzez zastosowanie odpowiednio dużej liczby punktów
dostosowania oraz przez ich odpowiednie rozmieszczenie.
3. Materiał badawczy
Analizy5 prowadzono na mapach ewidencyjnych otrzymanych z
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Krakowie. Pełne arkusze w kroju obrębowym, w skali 1:2000, zeskanowano z
dostateczną rozdzielczością (400 dpi) na skanerze o wymaganej dokładności
(0.06 mm). Jako punkty dostosowania wykorzystano punkty osnowy
pomiarowej

powstałej

podczas

założenia

kalibrowanych

map.

Mapy

transformowano do układu państwowego „1965”. Wykaz wykorzystanych w
badaniach map zawiera tabela nr 2.

4

A. Bieda, J. Jasiołek, P. Hanus, Wykorzystanie klasycznych map ewidencyjnych w
podstawowych pracach geodezyjnych, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”
nr 4/2011.
5
A. Bieda, Weryfikacja granic administracyjnych prowadzonych wzdłuż rzek w
aspekcie aktualizacji katastru, rozprawa doktorska AGH, Kraków 2011, praca
niepublikowana.
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Tabela nr 2: Wykaz map wykorzystanych w badaniach
Gmina

Liszki

Nr arkusza
mapy

Liczba punktów
dostosowania

1

14

2

7

3

9

9

11

10

14

13

8

5

15

6

11

8

8

9

10

10

9

1

12

2

12

Kopanka

1

7

Jaśkowice

2

8

Ochodza

1

10

1

14

2

10

3

11

Obręb

Jeziorzany

Czernichów

Czernichów
Wołowice

Facimiech

Skawina

Pozowice

Źródło: Opracowanie własne
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4. Prowadzone analizy
Dostępne mapy kalibrowano z wykorzystaniem wszystkich punktów
dostosowania. Ze względu na fakt, że punktów osnowy posiadających
współrzędne w układzie państwowym jest niewiele zdecydowano się nie
odrzucać w ostatecznym wpasowaniu punktów odstających. Nie wykonano
także transformacji wielomianowej rzędu wyższego niż 2-gi. Otrzymane w
wyniku prowadzonych analiz średnie błędy transformacji zamieszczono w
tabeli nr 3.
Tabela nr 3: Błędy transformacji
Błąd transformacji
Gmina

Liszki

Obręb

Jeziorzany

Czernichów

Czernichów

Wołowice

Nr
arkusza
mapy

[m]
Helmerta

afinicznej

wielomianowej
2-go stopnia

1

0.60

0.38

0.19

2

0.79

0.48

0.24

3

0.81

0.12

0.07

9

0.94

0.18

0.14

10

0.96

0.29

0.23

13

0.88

0.19

0.11

5

1.26

0.30

0.21

6

1.39

0.30

0.20

8

1.12

0.66

0.26

9

1.08

0.56

0.40

10

0.64

0.22

0.16

1

0.52

0.24

0.18

2

0.50

0.22

0.17

Facimiech
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Kopanka

1

0.33

0.12

0.11

Jaśkowice

2

0.91

0.22

0.13

Ochodza

1

0.37

0.24

0.11

1

0.92

0.33

0.23

2

0.78

0.15

0.11

3

1.01

0.26

0.14

Skawina
Pozowice

Źródło: Opracowanie własne

Największe rozbieżności w treści map skalibrowanych różnymi
metodami mogą wystąpić na skrajach arkuszy. Wynika to oczywiście z faktu, że
te ich fragmenty mogą leżeć już poza obszarem objętym punktami
dostosowania. W efekcie, podczas transformacji, punkty położone na obrzeżach
będą ekstrapolowane. Możliwe do zaobserwowania rozbieżności przedstawia
rysunek nr 2.

Rys. 2: Porównanie efektów rożnych rodzajów transformacji, gmina Czernichów, obręb
Wołowice, karta mapy 5
Źródło: Opracowanie własne
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W celu określenia rzeczywistych rozbieżności pomiędzy różnymi
wersjami

tej

samej

mapy

porównano

położenie

punktów

granicy

administracyjnej jaka biegnie pomiędzy gminami Liszki i Czernichów oraz
gminą Skawina. Zestawiano ze sobą współrzędne punktów otrzymane w
wyniku wektoryzacji kalibrowanych map oraz ich teoretyczne odpowiedniki z
Państwowego Rejestru Granic. Ponieważ analizowane mapy sporządzone
zostały w kroju obrębowym, granica ta przebiega po obrzeżach arkuszy.
Dla określenia czy arkusz mapy może zostać wykorzystany w pracach
geodezyjnych zlokalizowanych na jego skraju wykorzystano warunek z
rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków 6, zgodnie z którym
do sporządzenia numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych, podczas
modernizacji ewidencji, wykorzystać można istniejące materiały oraz dane z
Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, nawet jeśli nie
spełniają one wymagań obowiązujących standardów technicznych. Można to
zrobić w przypadku kiedy dostępne materiały gwarantują możliwość określenia
położenia punktów granicznych z dokładnością, nie mniejszą niż:
–

3.00 m w obrębach wiejskich,

–

0.60 m w obrębach miejskich.
Dla obrębów wiejskich regułą ta została spełniona w każdym

przypadku. Ponieważ jednak analizowane materiały pochodzą z Krakowskiego
Obszaru Metropolitalnego do oceny przydatności materiałów zastosowano
kryterium jak dla obrębów miejskich. Procentowe zestawienie liczby punktów
granicznych odstających od wzorcowych zamieszczono w tabeli nr 4.

6

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r., nr 38, poz. 454)
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Tabela nr 4: Procentowe zestawienie punktów granicznych odstających od
wzorcowych
Punkty odstające
Gmina

Liszki

Obręb

Nr
arkusz
a
mapy

Liczba
punktów
kontrolnyc
h

1

[%]
Helmert
a

afiniczn
ej

wielomianow
ej 2-go
stopnia

9

78

44

33

2

15

80

40

47

3

24

79

21

54

9

37

81

12

49

10

12

92

0

42

13

34

71

24

56

5

18

56

33

50

6

17

88

59

76

8

15

93

67

73

9

21

62

33

52

10

10

60

60

70

1

6

71

0

0

2

17

59

35

59

Kopanka

1

18

0

0

89

Jaśkowice

2

19

95

26

26

Ochodza

1

32

59

38

47

1

52

71

38

50

2

34

79

38

65

3

8

75

0

13

Jeziorzany

Czernichó
w

Wołowice

Czernichó
w
Facimiech

Pozowice

Źródło: Opracowanie własne
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Wyrażona w procentach liczba punktów odstających została zestawiona
z błędami transformacji. W celu określenia wpływu dokładności transformacji
na liczbę punktów odstających obliczono współczynnik korelacji zupełnej
Pearsona. Wyniki zamieszczono w tabeli nr 5. Zależność liczby punktów
odstających od błędu transformacji obrazuje rysunek nr 3.
Tabela nr 5: Korelacja liczby punktów odstających i błędów transformacji
TRANSFORMACJA

TRANSFORMACJA

HELMERTA

AFINICZNA

0.54

0.49

Źródło: Opracowanie własne

TRANSFORMACJA
WIELOMIANOWA
2-GO STOPNIA
0.00
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Rys. 3: Wykresy zależności liczby punktów odstających i błędów kalibracji A –
transformacja Helmerta, B – transformacja afiniczna, C – transformacja wielomianowa
2-go stopnia
Źródło: Opracowanie własne
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5. Podsumowanie
Pomimo niespełnienia jednego z warunków jakie na wykonawców
kalibracji map rastrowych narzucają wspomniane przepisy (mniejsza liczba
punktów dostosowania), uzyskane wyniki oraz wiedza z zakresu teorii
transformacji współrzędnych i przepisów prawa pozwalają Autorom na
wysunięcie następujących wniosków:
1.

W przypadku prac zlokalizowanych na skraju arkusza mapy, rastry
powinny być wpasowywane z zastosowaniem transformacji afinicznej.
Średnie błędy tej transformacji nie są najmniejsze, jednak ilość
punktów które nie spełnia zadanego kryterium jest najstabilniejsza.

2.

W przypadku transformacji Helmerta oraz transformacji afinicznej,
wyznaczone współczynniki korelacji zupełnej Pearsona wykazują na
istnienie zależności liniowej pomiędzy liczbą punktów, które nie
spełniają

zadanego

kryterium

dokładnościowego

oraz

błędami

kalibracji rastrów. Nie jest ona jednak na tyle silna, aby konieczne było
otrzymywanie jak najmniejszych wartości błędów transformacji dla
zagwarantowania przydatności wpasowywanego rastra.
3.

Dla transformacji wielomianowej 2-go stopnia nie zauważono
powiązania pomiędzy liczbą punktów odstających a średnim błędem
transformacji.

4.

Jeżeli dla wykonywanej kalibracji nie wykryto by punktów nie
spełniających zadanego kryterium, zgodnie z instrukcjami
przyjąć,

że

mimo

niespełnienia

warunków

7

można

rozporządzenia,

wpasowywany arkusz mapy może zostać wykorzystany do prac
geodezyjnych zlokalizowanych na jego skraju.

7

Instrukcja techniczna O-1, Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych,
CODGiK, Warszawa 1988.
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Beata Bugajska-Jaszczołt1, Danuta Drygała2

Elementy trygonometrii w kształceniu studentów kierunku Geodezja
i Kartografia (w świetle wypowiedzi i opinii)
Streszczenie
W artykule autorki charakteryzują kompetencje trygonometryczne studentów kierunku
geodezja i kartografia. Analizują w jakim stopniu wiedza trygonometryczna zdobywana
na poziomie szkoły średniej odpowiada rzeczywistym potrzebom studentów tego
kierunku, w jakim zakresie jest ona wykorzystywana i stosowana w przedmiotach
kierunkowych. Autorki zwracają uwagę na standardy kształcenia na kierunku geodezja
i kartografia, które nie przewidują w ramach kursu matematyki celowych działań
nakierowanych na rozwijanie lub porządkowanie i uzupełnianie wiedzy z zakresu
trygonometrii.
Słowa kluczowe: trygonometria, kompetencje, potrzeby edukacyjne, studenci geodezji
i kartografii
Elements of trigonometry in teaching students of Geodesy and Cartography (on
the basis of statements and opinions)
Abstract
In this paper the authors attempt to assess the usage of trigonometry knowledge skills
by the students of geodesy & cartography. The authors also analyze to what extent the
range of trigonometry knowledge acquired in secondary school as well as the
curriculum contents for geodesy & cartography students are adequate to their real needs.
Keys words: trigonometry, competences, educational needs, students of geodesy and
cartography

Wprowadzenie
Dydaktyka szkoły wyższej na kierunkach inżynieryjno-technicznych w
sposób oczywisty korzysta z wiedzy i metod matematycznych. Komputeryzacja,
cyfryzacja i automatyzacja wielu dziedzin nauki nie eliminuje, bynajmniej,
matematyki jako nauki pomocniczej. Co najwyżej odsuwa na dalszy plan
żmudne obliczenia, nie usuwając potrzeby zachowania świadomości zasad i
metod

matematycznych,

w

dużej

mierze

będących

źródłem

wyżej

wspomnianych udogodnień technicznych.
1

dr, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. Wydział Nauk
Społecznych i Technicznych Katedra Geodezji i Kartografii
2
dr, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. Wydział Nauk
Społecznych i Technicznych Katedra Geodezji i Kartografii
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Edukacyjna marginalizacja matematyki, która zaowocowała wieloletnią
jej nieobecnością jako obowiązkowego przedmiotu na egzaminie maturalnym,
spowodowała również ograniczenia objętości zagadnień i umiejętności
matematycznych zapisywanych w standardach kształcenia na różnych
kierunkach studiów inżynieryjno-technicznych. Dzisiaj matematyka znowu od
kilku lat jest obowiązkowym przedmiotem maturalnym, jednak wydaje się, że w
standardach kształcenia niewiele się zmieniło, a wykładowcy różnych działów
matematyki na kierunkach technicznych w dalszym ciągu próbują jak najlepiej
dostosować zakres oferowanej studentom wiedzy matematycznej do ich potrzeb
wynikających z przedmiotów zawodowych.
Badania w zakresie potrzeb edukacyjnych kształcenia matematycznego
na kierunkach inżynieryjno-technicznych przeprowadził Gustaw Treliński3. W
tym celu ankietował wykładowców przedmiotów zawodowych Wyższej Szkoły
Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu, pod kątem potrzeb kształcenia
matematycznego, jak też obszarów i zakresu wykorzystania treści oraz
pożądanych umiejętności matematycznych w kształceniu zawodowym. W tej
ankiecie znalazły się te zagadnienia matematyczne (pojęcia, algorytmy,
metody), które są odnotowywane w standardach kształcenia dla kierunku
studiów geodezja i kartografia. Wyniki badań G. Trelińskiego zainspirowały
nas do napisania tego artykułu.
Prowadząc od kilku lat ćwiczenia z matematyki na I roku geodezji i
kartografii w tejże uczelni, miałyśmy okazję wielokrotnie słyszeć w rozmowach
ze studentami tego kierunku, że często podczas zajęć z przedmiotów
zawodowych pojawiała się konieczność wykorzystania wiedzy i umiejętności z
zakresu trygonometrii. W opiniach studentów owa wiedza i umiejętności na tyle
wykraczały poza ich możliwości, że wymagało to mniej lub bardziej
3

G. Treliński, Edukacja matematyczna w systemie kształcenia studentów kierunku
geodezja i kartografia, „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis” Zeszyt 35-36
Katedra Geodezji i Kartografii, Ostrowiec Św. 2011, s. 89-114.
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samodzielnego uzupełniania tych treści. W konsekwencji, przygotowując
koncepcję nauczania na następny rok akademicki, w czerwcu 2011 r.
przeprowadziłyśmy rozmowy diagnozujące potrzebę wprowadzenia tych
wiadomości w ramy kursu matematyki w I semestrze I roku studiów.
Istotnym ograniczeniem naszej inicjatywy były standardy kształcenia na
kierunku geodezji i kartografii4, które nie przewidują w ramach kursu
matematyki celowych działań nakierowanych na rozwijanie lub porządkowanie
i uzupełnianie wiedzy z zakresu trygonometrii. Oznacza to w praktyce, że
wielu studentów nie zna tych treści, a ich opracowywanie następuje dopiero w
toku zajęć z przedmiotów kierunkowych, np. geodezji czy fizyki; często z tymi
problemami studenci borykają się samodzielnie. Należy ponadto pamiętać, że
absolwenci szkół średnich zazwyczaj nie posiadają umiejętności uczenia się z
wykorzystaniem różnych źródeł informacji, w szczególności studiowania
literatury matematycznej, która charakteryzuje się specyficzną konstrukcją
układu treści, logiką rozumowań oraz językiem.
Analiza w/w okoliczności skłoniła nas do bardziej wnikliwego zbadania
kwestii związanych z koniecznością włączenia do kursu matematyki w I
semestrze I roku studiów kierunku Geodezja i Kartografia zagadnień
trygonometrycznych. Nieodzownym warunkiem selekcji materiału, wyboru
koncepcji dydaktycznej jego opracowywania jest określenie nie tylko
niezbędności wewnątrz oraz międzyprzedmiotowej tych treści, ale także
określenie rzeczywistych kompetencji studentów w tym zakresie.
W toku badań ankietowych pragniemy uzyskać informacje na temat:
- kompetencji matematycznych studentów I, II i III roku studiów na kierunku
Geodezja

i

Kartografia

(ze

szczególnym

uwzględnieniem

treści

trygonometrycznych) wynikających z rodzaju ukończonej szkoły średniej

4

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: geodezja i kartografia. Dziennik Ustaw nr
169, zał. nr 36.
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oraz realizowanego w jej toku programu matematyki; a także samooceny
studentów w zakresie ich umiejętności oraz przydatności tych treści do
studiowania przedmiotów zawodowych;
- metod, źródeł oraz sposobów samodzielnego uzupełniania swojej wiedzy;
- przydatności konkretnych zagadnień z zakresu trygonometrii (pojęć,
twierdzeń, algorytmów, metod badania problemów) w realizacji
przedmiotów kierunkowych.
Badaniem objęliśmy studentów kierunku Geodezja i Kartografia
WSBiP w Ostrowcu: I roku studiów niestacjonarnych – 51 osób, II roku – 18
osób i III roku – 44 osób. Oczekujemy, że uzyskana wiedza przyczyni się do
wypracowania programu nauczania oraz jego realizacji na tym kierunku
studiów opartej na strategii posługiwania się informacją.
Wykorzystanie
zagadnień
trygonometrycznych
w
studiowaniu
przedmiotów kierunkowych geodezji i kartografii w świetle wypowiedzi
studentów.
W celu dokonania analizy przytaczamy poszczególne pytania z ankiety
wraz

z

uzyskanymi

danymi

liczbowymi.

Odpowiedzi

udzieliło

113

respondentów.
1. Jest Pani (Pan) absolwentem:
a) liceum ogólnokształcącego
b) liceum profilowanego
c) technikum
Okazuje się, że wśród studentów tego kierunku w równej mierze
znaleźli się absolwenci liceów ogólnokształcących (55) i techników (56). Tylko
2 osoby ukończyły liceum profilowane – ze względu na znikomą liczbę i
charakter szkoły w dalszych analizach zaliczymy te osoby do absolwentów
techników. Znaczy to, że rodzaj szkoły średniej nie ma szczególnego znaczenia
dla podjęcia studiów na kierunku geodezja i kartografia – nawet uwzględniając
pewne różnice w programach nauczania matematyki między liceum i
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technikum, czy też wstępne wdrożenia ucznia technikum do zastosowań
matematyki w przedmiotach zawodowych.
2. Na jakim poziomie uczyła się Pani( Pan) matematyki w szkole średniej?
a) podstawowym
b) rozszerzonym.
Łączne dane liczbowe dotyczące dwóch pierwszych pytań zawiera
poniższa tabela.
Typ ukończonej
szkoły
Liceum
ogólnokształcące
Liceum
profilowane
Technikum
RAZEM

Absolwenci
ogółem

Zakres matematyki realizowanej w
szkole średniej; poziom
podstawowy

rozszerzony

55

36

19

2

1

1

56

53

3

113

90

23

W sumie matematyki na poziomie rozszerzonym w szkole średniej
uczyło się 23 na 113 aktualnych studentów, co stanowi ok. 20 % całości tej
populacji. 80 % studentów (90 osób) to osoby, które z oczywistych powodów
już

na

starcie

dysponowali

mniejszymi

umiejętnościami

i

wiedzą

matematyczną, co wydaje się szczególnie istotne w odniesieniu do kierunku w
dosyć szerokim zakresie wykorzystującego treści matematyczne.
Nie bez znaczenia jest również fakt, że podstawa programowa
kształcenia ogólnego z matematyki dla liceum ogólnokształcącego w profilu
podstawowym obejmuje jedynie definicje funkcji trygonometrycznych kąta
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ostrego oraz proste związki między tymi funkcjami5. Znajomość tylko tych
zagadnień

trygonometrycznych

jest

niewystarczająca

do

efektywnego

studiowania przedmiotów kierunkowych w zakresie geodezji i kartografii. W
szczególności,

absolwenci

liceum

nie

spotykają

się

z

funkcjami

trygonometrycznymi zmiennej rzeczywistej, treściami nieodzownymi przy
studiowaniu elementów analizy matematycznej, a także przedmiotów
zawodowych.
Jako ważne pytanie jawi się subiektywna ocena wiedzy z tego zakresu
przez respondentów.
3. Czy Pani (Pana) wiedza z zakresu trygonometrii wyniesiona ze szkoły
średniej:
a) jest wystarczająca do studiowania przedmiotów kierunkowych
b) jest uzupełniana podczas zajęć prowadzonych z matematyki,
geodezji lub innego przedmiotu ( podaj jakiego ……………….)
c) wymaga samodzielnego uzupełniania w czasie studiów?
Biorąc pod uwagę odpowiedzi na poprzednie pytania należało się
spodziewać zakreślenia opcji b lub c. Rzeczywiście – tylko 23 osoby (20%)
oceniły swoją wiedzę wyniesioną ze szkoły średniej jako wystarczającą do
studiowania przedmiotów kierunkowych. Trzeba podkreślić, że również te
osoby są zmuszone do uzupełniania swojej wiedzy, o czym piszą wskazując
źródła jej pogłębiania oraz doskonalenia swoich umiejętności. Stwierdzenie
„pierwotnej” wystarczalności wiedzy (opcja a) należy interpretować, jako
wstępnie zdobyte przygotowanie umożliwiające samodzielne studiowanie.
30 osób (ok.27%) zaznaczyło odpowiedzi b lub b i c, natomiast aż 53
osoby wybrały kategorię c. Pozostałe 7 osób (6%) wybrało a i b lub a i c. Te
5

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół. Dzienniku Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4.
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odpowiedzi, częściowo sprzeczne należy interpretować jako: może nie jest
najlepiej, ale jakoś daję sobie radę!
53 osoby (47%) przyznaje, że materiał pojawiający się w przedmiotach
kierunkowych wymaga z ich strony samodzielnego uzupełniania wiedzy z
zakresu trygonometrii. To znaczy, iż te treści są wykorzystywane w
codziennym studiowaniu zagadnień zawodowych oraz wykraczają poza zakres
realizowany (załóżmy, że opanowany) w szkole średniej. Nie ma wątpliwości,
że

studenci

muszą

systematyzowania,

podejmować

uzupełniania,

trud

samodzielnego

poszerzania)

uczenia

(powtarzania,
się

elementów

trygonometrii.
Jest charakterystyczne, że tylko 5 osób wskazało przedmiot, w ramach
którego uzupełniana jest ta wiedza. 2 osoby wskazały geodezję, 2 - matematykę
i 1 osoba fizykę. Prawdopodobnie część studentów nie umiała sprecyzować,
gdzie te treści były uzupełniane, bądź nie uznały tego faktu za istotny. Być
może pracują samodzielnie, a zaznaczenie odpowiedzi b potraktowały raczej
jako postulat, oczekiwanie, sugestię, a nie jako ważne zdarzenie. Wiadomo
nam, że w toku kursu matematyki na kierunku Geodezja i Kartografia trudno
wskazać te zagadnienia, w ramach których można, niejako przy okazji,
opracowywać

tematykę

trygonometryczną.

Należy

przypuszczać,

że

respondenci myśleli tu o konsultacjach u prowadzących zajęcia z matematyki.
Taką interpretację sugerował zwrot „uzupełnianie podczas zajęć”.
4. Jeśli wiedzę trygonometryczną uzupełniała Pani (Pan) samodzielnie, to
w jaki sposób:
a)

wykorzystując podręczniki ze szkoły średniej

b) wykorzystując podręczniki akademickie
c) korzystając z pomocy kolegów
d) korzystając z konsultacji u wykładowców
e) na korepetycjach
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f)

z Internetu

Odpowiedzi na to pytanie dostarczają ciekawych informacji. Z jednej
strony wskazują na potencjalne źródła informacji. Z drugiej, określają
preferencje w wyborze możliwych źródeł. Dodajmy: preferencje, które mogą
mieć także umocowanie ekonomiczne czy też związane z możliwością i
umiejętnością korzystania z zasobów internetowych. Ponadto, w jakimś stopniu
one rzucają światło na rzeczywiste lub oczekiwane efekty podejmowanych
działań bądź zaufanie do wybranych form uzupełniania wiedzy.
Łączne liczbowe zestawienie danych z odpowiedzi na pytania 3 i 4
przedstawiono w poniższej tabeli. Z oczywistych powodów zamieszczone
liczby nie dają w sumie 113 respondentów, ani 100 % osób ankietowanych.
Ocena wiedzy
trygonometrycznej
wyniesionej ze szkoły
średniej
Wystarczająca do
studiowania
przedmiotów
zawodowych (a)
Jest uzupełniana na
zajęciach różnych
przedmiotów: (odp. b
lub b i c)
Jak wyżej (odp. b lub b i
c bez podania
przedmiotu)
Wymaga samodzielnego
uzupełniania w czasie
studiów z różnych źródeł
lub różnymi metodami:
(odp. c)

Źródła lub sposób
uzupełniania wiedzy i
umiejętności

Liczba
odpowiedzi

%

23

20

2
2
1

2
2
1

25

21

Podręczniki ze szkoły

44

39

Podręczniki
akademickie
Podręczniki szkolne i
akademickie
Pomoc kolegów
Konsultacje u
wykładowców

2

2

15

13

31
7

27
6

Zajęcia z matematyki
Zajęcia z geodezji
Zajęcia z fizyki
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Korepetycje

12

11

Internet

46

41

Zauważmy, że korzystanie z podręczników wybiera 50 respondentów
(44%). W tym 44 osoby (39%) wskazuje na podręczniki ze szkoły średniej;
tylko 2 studentów korzysta wyłącznie z podręczników akademickich. 15 osób
(13%) korzysta z obu rodzajów podręczników (zaznacza jednocześnie
odpowiedzi a i b). Jest zaskakujące, prawie dla 40% badanych wiedza zawarta
w podręcznikach licealnych okazuje się wystarczająca, choć wiemy, że jest ona
niezmiernie fragmentaryczna i ograniczona. Należy wątpić w rzetelność tej
informacji albo faktycznie wiedza (pojęcia, metody postępowania) z zakresu
trygonometrii nie była im potrzebna.
Inne odpowiedzi są również znamienne: pomoc kolegów preferowało
31 osób (27%), konsultacje u wykładowców wybrało 7 studentów (6%),
korepetycje zaznaczyło 12 respondentów (11%), a korzystanie z Internetu aż 46
ankietowanych (41%).
Bardzo pozytywnie zaskakuje w dzisiejszej rzeczywistości (określanej
już czasami potocznie wyścigiem szczurów) zrealizowana możliwość
korzystania z dobrodziejstwa grupowych więzi. Wzajemna pomoc studentów, z
jakiej korzystało 27 % studentów tego kierunku, to prawdopodobnie najszybsza,
najsprawniejsza i najtańsza forma uzupełniania czy korygowania wiedzy.
Konsultacje z wykładowcami, zaznaczone jedynie przez 7 osób,
wskazują nie tyle na nieefektywność tej drogi zdobywania wiedzy, ile na
trudności organizacyjne w jej uzyskania. Zajęcia akademickie realizowane w
trybie niestacjonarnym wytyczają i studentom i wykładowcom dosyć sztywne
ramy czasowe i programowe, które bardzo trudno naginać do bieżących potrzeb
studiujących. Nie ma czasu na dodatkowe zajęcia. Jedna osoba, za cenę np.
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częściowej rezygnacji z innych zajęć, może taką pomoc doraźną uzyskać. Cała
grupa już nie.
Korepetycje z całą pewnością wybrały osoby po pierwsze zasobne
finansowo, a po drugie prawdopodobnie też dysponujące relatywnie
najsłabszym opanowaniem wiedzy i umiejętności matematycznych, chociaż te
dwa aspekty niekoniecznie muszą być połączone.
Nieco zastanawia duża liczba odpowiedzi podających jako źródło
uzupełniania wiedzy i umiejętności trygonometrycznych Internet – 46 osób.
Wiele opinii obiegowych formułuje tezę, że w Internecie jest równie wiele
wartościowych informacji, jak i informacji niepełnych, błędnych lub tzw.
śmieci. Jednocześnie trzeba uwzględnić ogrom informacji. W tym przypadku
należałoby się zastanowić, czy czas potrzebny na przeglądanie wielu
wyszukanych przez wyszukiwarkę stron w polowaniu na potrzebną informację
nie wskazywałby raczej na przewagę w tym względzie jednak klasycznego
podręcznika. Prawdopodobnie odpowiedź na to pytanie wymagałaby odrębnych
badań, które mogłyby prowadzić do ciekawych wniosków.
Kwerenda internetowa nie sprzyja zdobywaniu wiedzy poprzez
rozwiązywanie zadań, formułowania problemów i ich badanie.
Zestawienie liczbowe prowadzi do następujących wniosków:


studenci kierunku Geodezja i Kartografia potrzebują i poszukują
materiałów, które pozwolą im uzupełnić i poszerzyć wiedzę z zakresu
trygonometrii,



literatura, w której studenci poszukują wiedzy z trygonometrii jest mocno
zróżnicowana i nie zawsze zapewnia nadrobienie braków,



jest nieodzowne opracowanie materiałów pomocniczych typu on-line
zakreślających system pojęć, zestawy zadań oraz nieodzowne
umiejętności z zakresu trygonometrii, które muszą zdobyć studenci, aby
kontynuować studia bez kłopotów.

407

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

5. Które z niżej podanych zagadnień trygonometrycznych były Pani
(Panu) potrzebne w studiowaniu przedmiotów kierunkowych:
a) związki między funkcjami trygonometrycznymi
b) jedynka trygonometryczna
c) wzory redukcyjne
d) przeliczanie miar kątów
e) funkcje sumy i różnicy kątów
f)

funkcje odwrotne ( tzw. arcusy) do funkcji trygonometrycznych

g) twierdzenie sinusów
h) twierdzenie Carnota (tzw. cosinusów)
Najczęściej padały odpowiedzi a, d, g, czyli związki między funkcjami
trygonometrycznymi, przeliczanie miar

kątów i twierdzenie

sinusów.

Rzeczywiście pojęcia te są wykorzystywane w typowych obliczeniach
geodezyjnych, m.in. w tyczeniu prostych za pomocą konstrukcji złożonej z
dwóch trójkątów pomocniczych, tyczeniu prostych długich za pomocą teodolitu
czy

w

pośrednich

pomiarach

odległości

za

pomocą

konstrukcji

geometrycznych.
Najmniej zaznaczeń uzyskały odpowiedzi oznaczone literami e, f, to
znaczy funkcje sumy i różnicy kątów (choć także wykorzystywane w
pośrednich pomiarach odległości) oraz funkcje odwrotne do funkcji
trygonometrycznych.
Twierdzenie Carnota, wykorzystywane w obliczaniu pojedynczego
wcięcia liniowego w przód, uzyskało 29 zaznaczeń. Być może studenci omijają
sposób liczenia z zastosowaniem twierdzenia cosinusów i stosują pomocnicze
symbole rachunkowe Hausbrandta lub obliczenia współrzędnych punktu w
oparciu o gotowe wzory.
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Szczegółowe zestawienie zaznaczeń poszczególnych odpowiedzi w
pytaniu 5 zawiera poniższa tabela
Zagadnienia trygonometryczne wykorzystywane
w studiowaniu
a) związki między funkcjami trygonometrycznymi
b) jedynka trygonometryczna
c) wzory redukcyjne
d) przeliczanie miar kątów
e) funkcja sumy i różnicy kątów
f) funkcje odwrotne do funkcji trygonometrycznych
g) twierdzenie sinusów
h) twierdzenie Carnota (tzw. cosinusów)
Zaznaczenie wszystkich odpowiedzi od a do h

Liczba
zaznaczeń
47 (+13)
31 (+13)
28 (+13)
56 (+13)
16 (+13)
18 (+13)
55 (+13)
29 (+13)
13

%
42
27
25
50
14
16
49
26
12

Należy podkreślić, że wszystkie zagadnienia trygonometryczne, jako
wykorzystywane

w

studiowaniu

przedmiotów

kierunkowych,

zostały

zaznaczone przez 13 osób. Ta liczba nie była uwzględniona przy liczeniu
zaznaczeń w kategoriach a- h. Dlatego do każdej liczby w kategoriach a-h owe
13 wskazań zostało dopisane w nawiasie.
6. Sprawdź, czy potrafisz rozwiązać następujące zadanie:
Oblicz miarę kąta ABC, wiedząc, że długość boku AB wynosi 2

,

długość boku BC wynosi 4, zaś miara kąta ACB wynosi 60 .
Ostatnie pytanie ankiety, to typowe zadanie czysto matematyczne.
Analizując działania respondentów można się przekonać jak oni sobie radzą w
niebyt skomplikowanej sytuacji zadaniowej związanej z trygonometrią. Można
je rozwiązać wykorzystując wprost twierdzenie sinusów (obecne w programie
szkoły średniej na poziomie rozszerzonym), twierdzenie o sumie kątów trójkąta
oraz elementarne działania na pierwiastkach, bądź stosując definicje funkcji
sinus i cosinus w odpowiednio wydzielonych trójkątach prostokątnych (obecne
w programie na poziomie podstawowym).
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W tej sytuacji, efekty rozwiązywania będą również stanowić pewnego
rodzaju narzędzie weryfikujące odpowiedzi ankietowanych na pytanie
odnoszące się do oceny własnej wiedzy.
Okazało się, że z rozwiązaniem zadania uporało się jedynie 8 osób na
113 (7%), dwie osoby rozpoczęły poprawnie rozwiązywać zadanie, ale nie
udało im się doprowadzić pracy do końca, 29 osób zrobiło tylko rysunki
ilustrujące rozważaną sytuację. Ponadto 2 osoby odpowiedziały pozytywnie na
drugą część pytania (czy potrafisz), ale nie pokazały tego. 3 osoby
odpowiedziały, że nie potrafią. W pozostałych przypadkach nie było żadnej
odpowiedzi (były 71 takie prace, co stanowi ponad 63% całości). Biorąc pod
uwagę fakt, że czas na wypełnienie ankiety nie był ograniczony, należy założyć,
że respondenci mieszczący się w tej grupie nie mieli żadnego pomysłu na
rozwiązanie zadania.
W sumie 93% studentów nie poradziło sobie z takim, wydawałoby się,
prostym typowym zadaniem. Być może przyczyn tego stanu rzeczy należy
szukać w tym, że podczas zajęć na przedmiotach kierunkowych studenci mogą
korzystać z wzorów (w tablicach czy w innych źródłach) – tutaj natomiast takiej
możliwości nie było.
Analiza prac studentów (z trzech lat studiów) pokazuje, że tylko ok.
33% badanych wyraziła chęć pracy nad tym zadaniem. Różne mogą być źródła
takich zachowań; można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że badani
studenci nie posiadają wystarczających kompetencji z trygonometrii, ani
wystarczających umiejętności pracy nad zadaniem matematycznym.
Podsumowanie i rekomendacje
Wypowiedzi oraz rozwiązania zadania przedstawione przez studentów
wskazują na słabe opanowanie wiadomości z trygonometrii. Studenci w dużej
mierze nie radzą sobie z uzupełnianiem braków w wiedzy i nabywaniu
pożądanych umiejętności. Nie potrafią nie tylko docierać do odpowiedniej
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literatury z tego zakresu, nie są świadomi swoich braków, ale także sprawia im
kłopot organizowanie działań wokół konkretnego zadania trygonometrycznego.
Niezbędne jest im zapewnienie pomocy w tym zakresie.
Niezbędne jest, z jednej strony, nawiązywanie do tej tematyki we
wszystkich przedmiotach kierunkowych, a nie tylko w ramach kursu z
matematyki. Z drugiej zaś, opracowanie materiałów pomocniczych, które
umożliwią studentom diagnozę ich umiejętności z trygonometrii, dostarczą
treści do uzupełnienia wiedzy wynoszonej ze szkoły średniej oraz stworzą
przestrzeń do samodzielnego studiowania tej dziedziny wiedzy.
Zakończenie
W roku akademickim 2011/2012, w wyniku wdrażania Krajowych Ram
Kwalifikacyjnych zostały w sposób jednolity opisane kwalifikacje uzyskiwane
przez uczących się na kolejnych etapach kształcenia (od szkoły podstawowej po
doktorat). Uczelnie zyskały większą autonomię w zakresie opracowywania
programów kształcenia. Wiele zależy od wykładowców – ich wizji i koncepcji
danego przedmiotu, ale nie mniej od słuchaczy. Szczególnego znaczenia
kwestie te nabierają w kontekście kursu matematyki realizowanego na
pierwszym roku studiów na kierunku Geodezja i Kartografia. Często mocno
zróżnicowane kompetencje – wiedza i umiejętności, nabyte w szkole średniej
decydują

o

efektywności

studiowania

przedmiotów

podstawowych

i

kierunkowych.
Ujawnione zjawiska dydaktyczne dotyczące wiedzy i umiejętności
respondentów z trygonometrii pokazują jak wiele potencjalnych trudności,
przeszkód pojawia się w realizacji treści programowych różnych przedmiotów.
Szczegółowa diagnoza potrzeb edukacyjnych studentów staje się ważnym
elementem

projektowania

zabiegów

zamierzonych efektów kształcenia.

ukierunkowanych

na

osiąganie
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Wypracowanie takiej metodyki wymaga wszechstronnej i możliwie
głęboko

sięgającej

orientacji

we

wszystkich

aspektach

omawianego

zagadnienia. Naturalnie, większe szanse w tym zakresie mają badania
prowadzone metodą bezpośredniej obserwacji naturalnego procesu i analiza
jego produktu. Tym nie mniej, opisane badania sondażowe, choć dają
odpowiedzi tylko przybliżone, orientacyjne są również użyteczne; będą
stanowiły wstęp do szerszych badań.
Piśmiennictwo
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dzienniku Ustaw
z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4
2. Standardy kształcenia dla kierunku studiów: geodezja i kartografia.
Dziennik Ustaw nr 169, zał. nr 36.
3. Treliński G., Edukacja matematyczna w systemie kształcenia studentów
kierunku geodezja i kartografia, „Acta Scientifica Academiae
Ostroviensis” Zeszyt 35-36 Katedra Geodezji i Kartografii, Ostrowiec
Św. 2011, s. 89-114.

412

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

413

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

Ryszard Hycner1, Agnieszka Wiśniewska2

Przypadek sporu przy wznawianiu znaków granicznych
nieruchomości
Streszczenie
Wznowienie granicy nieruchomości (wznowienie znaków granicznych) jest procedurą
techniczną ustalenia granicy prawnej w przypadku, gdy została ona zniszczona, zatarta
lub przesunięta, a istniejąca dokumentacja geodezyjna jest wiarygodna i umożliwia
bezproblemowe, ponowne jej wyznaczenia z odpowiednią dokładnością. Celem
przeprowadzanych rozważań jest przedstawienie zasad postępowania w przypadku
zaistnienia sporu przy czynnościach wznowienia znaków granicznych. Artykuł ukazuje
teorię oraz podstawy prawne dotyczące wznawiania znaków granicznych. Artykuł
przedstawia także kilka punktów widzenia na omawianą problematykę. Przedstawia on
przebieg prac geodety przy wznowieniu znaków granicznych jak również rolę sądu w
rozstrzyganiu sporu dotyczącego granic prawnych nieruchomości gruntowych. Został w
nim zamieszczony przykład sporu granicznego rozstrzyganego przez sąd przy
wznowieniu znaków granicznych.
Słowa kluczowe: wznawianie znaków granicznych, spór dotyczący granic prawnych
nieruchomości, spór graniczny
The case of dispute during resuming boundary marks of possessions
Summary
Restoration of boundary points is technical procedure of boundary determination in case
when it has been damaged, invisible or moved and existing surveying documentation is
reliable and gives possibility to determine boundary again with suitable accuracy. The
aim of researches is presentation rules of procedure by boundary restoration. The article
shows theory and legal foundations dealing with boundary restoration. The article also
presents some points of view on problems being the subject of boundary restoration. It
also shows course of surveyor works taking place by boundary restoration and court’s
role in sealing verdicts connected with boundary litigation. An example of boundary
litigation being the subject of court’s verdict by boundary restoration.
Key words: Resuming boundary marks, disputes concerning boundary marks of
possessions, boundary disputes

Wstęp
Granice prawne nieruchomości gruntowej mają bardzo istotne
znaczenie dla właściciela nieruchomości, jak również dla systemu Ewidencji
Gruntów i Budynków i Ksiąg Wieczystych. Granice takie są ustalane i
1

Prof. zw. dr hab., Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.
Wydział Nauk Społecznych i Technicznych Katedra Geodezji i Kartografii; Akademia
Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
2
Studentka kierunku geodezja i kartografia WSBiP w Ostrowcu Św.
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wyznaczane w oparciu o stosowną dokumentację, sporządzaną w trakcie
pomiaru na gruncie. Są one bardzo ważne ze względu na rozwój rynku
nieruchomości oraz ze względu na zaufanie do obrotu nieruchomościami.
W problematyce granic nieruchomości ważne miejsce zajmuje proces
wznowienia znaków granicznych. Wznowienie znaków granicznych ma miejsce
wówczas, gdy granica nieruchomości jest granicą prawną, to znaczy że istnieją
dokumenty wskazujące na bezsporne położenie punktów granicznych, przy
czym na gruncie nastąpiło ich zatarcie, zniszczenie lub uszkodzenie.
Granice

prawne

rozgraniczeniowym,

nieruchomości

to

granice

podziałowym,

scalenia

i

ustalone
wymiany

w

trybie

gruntów,

wywłaszczeniowym; są to zatem granice dla których istnieje pełna
dokumentacja geodezyjna oraz podstawa prawna ustalenia takiej granicy to
znaczy została wydana ostateczna decyzja administracyjna lub prawomocne
orzeczenie sądowe.
Przesłanką do wznowienia znaków granicznych jest niesporny przebieg
granicy i potrzeba ich zabezpieczenia przed zatarciem w celu zapobiegania
wątpliwościom, co do granic i sporów o nie w przyszłości3.
Jak wynika z powyższego stwierdzenia, instytucja prawna wznawiania
znaków granicznych bierze pod uwagę fakt, iż znaki graniczne, po pewnym
czasie mogą ulec uszkodzeniu, przesunięciu, a nawet zniszczeniu. Jeżeli istnieją
dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia, w tym
protokoły graniczne lub akty ugody, z opisem punktów, szkice graniczne i
dokumenty techniczne z pomiaru granic, można wznowić położenie punktów
granicznych, zamiast przeprowadzania postępowania administracyjnego w
sprawie rozgraniczenia nieruchomości4.

3

Z. Śmiałowska-Uberman, Kompendium wiedzy prawnej dla geodetów, Wydawnictwo
Gall., Katowice 2003, s. 484.
4
Ibidem.
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Choć wydaje się, że wyznaczenie położenia punktów granicznych
nieruchomości w procesie wznowienia jest bezproblemowe, to jednak niekiedy
może zdarzyć się przypadek sporu pomiędzy stronami, który powoduje, że
problem wznowienia ulega znaczącej komplikacji i przestaje być tylko
czynnością techniczną, a sama granica nie zostaje chwilowo wyznaczona.
Niniejsza publikacja przedstawia taki właśnie przypadek
Podstawy prawne i zasady techniczne wznowienia granic nieruchomości
W procesie wznawiania granic nieruchomości stosuje się określone zasady
natury prawnej i technicznej. Są one wyrażone w podstawach prawnych i
zasadach technicznych wznawiania, przedstawionych w kolejnych punktach
artykułu.
Podstawy prawne wznowienia granic nieruchomości
Wznowienie znaków granicznych nie jest przeprowadzane ani w trybie
administracyjnym, ani też w trybie sądowym, a jest jedynie techniczną
czynnością geodezyjną. Jeżeli więc ustalenie przebiegu linii granicznej dotyczy
tylko wznowienia znaków granicznych to dla tych czynności nie może być
wszczynane żadne postępowanie administracyjne.
Ustawa

Prawo

geodezyjne

i

kartograficzne5

obok

postępowania

o

rozgraniczenie nieruchomości, w art. 39 reguluje także instytucję wznowienia
znaków granicznych.
Zgodnie z art. 39 ustęp 1 ustawy6, przesunięte, uszkodzone lub zniszczone
znaki

graniczne,

ustalone

uprzednio,

mogą

być

wznowione

bez

przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeśli istnieją dokumenty
pozwalające na określenie pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór
co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie
sprawy.
5

Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
169 ze zm., tekst jednolity Dz. U 2005 r. nr 240, poz. 2027 ze zm.).
6
Ibidem.
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Zasady techniczne wznowienia granic nieruchomości
Warunkiem koniecznym dla przeprowadzenia wznowienia granic jest7:


posiadanie

przez

geodetę

wykonującego

wznowienie

uprawnień

zawodowych w geodezji i kartografii z zakresu 2,


zgłoszenie pracy geodezyjnej do właściwego miejscowo ośrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (ODGK),



posiadanie stosownej, wiarygodnej dokumentacji opisującej w sposób
jednoznaczny położenie granic nieruchomości (granice nieruchomości
wyznaczone uprzednio w różnych procesach geodezyjno-prawnych), ze
współrzędnymi punktów granicznych,



istnienie pierwotnej osnowy geodezyjnej, od której będzie można
powtórnie wyznaczyć położenie punktów granicznych
O czynnościach wznowienia znaków granicznych zawiadamia się
zainteresowane strony zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo
geodezyjne i kartograficzne8.
Wezwania stron do stawienia się na gruncie doręcza się stronom w
terminie, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem, za zwrotnym
poświadczeniem

odbioru.

W

wezwaniach

należy

poinformować

zainteresowane strony o skutkach niestawiennictwa. Zgodnie, bowiem z art.
32 ust. 39 nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności
geodety, natomiast zgodnie z art. 32 ust. 410, w razie usprawiedliwionego
niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres
jednego miesiąca.
7

R. Hycner, Zagadnienia geodezyjno – prawne gospodarki nieruchomościami,
Wydawnictwo Gall, Wydanie I, Katowice 2006, s. 67.
8
Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
169 ze zm., tekst jednolity Dz. U 2005 r. nr 240, poz. 2027 ze zm.).
9
Ibidem.
10
Ibidem.
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W wezwaniu geodeta wskazuje na podstawie11:


nazwę i adres organu wzywającego (organu z upoważnienia którego
działa geodeta)



imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer uprawnień zawodowych
geodety upoważnionego do przeprowadzenia czynności technicznych



imię i nazwisko wzywanego



wskazanie w jakiej sprawie i w jakim charakterze zostaje wezwany,
a także czy wezwany powinien się zgłosić osobiście czy też przez
pełnomocnika



dokładny termin spotkania



skutki niestawiennictwa.
Z czynności wznowienia znaków granicznych należy sporządzić protokół.

Ponieważ nie jest to protokół stosowany w „zwykłym” postępowaniu
administracyjnym, nie ma on określonej formy. Geodeta dokonujący
wznowienia punktów granicznych sporządza go zatem na formularzu protokołu
granicznego, stosowanym w postępowaniu rozgraniczeniowym.
Protokół wznowienia granic powinien być sporządzony tak, aby wynikało
z niego, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, a także kto i w jakim
charakterze był przy tym obecny12.
Przypadek sporu podczas wznowienia granic nieruchomości
Wznowienie znaków granicznych nie wiąże się z jakimkolwiek
rozstrzygnięciem organu administracji. Wznowienie nie leży bowiem w
zakresie kompetencji organów administracji publicznej i jest przy tym
czynnością która nie wywołuje żadnych skutków dla stanu prawnego granic
nieruchomości. Oświadczenia
11

złożone

przez właścicieli

nieruchomości

art. 54 §1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania
administracyjnego. Dz. U. nr 98 z 2000 r., poz. 1071 – tekst jednolity z późniejszymi
zmianami.
12
art.68 §1 op. cit.
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sąsiednich w protokole wznowienia znaków granicznych dowodzą, że w dniu
zapisanym w protokole złożyli oni oświadczenia określonej treści oraz że w tym
dniu ustalono stan faktyczny granic na gruncie.
Ustawa13 nie określa jakie skutki ma wznowienie znaków na stan granic
nieruchomości. granicznych. Jak już nadmieniono, w czynnościach wznowienia
nie bierze udziału organ administracji, nie zapada żadne rozstrzygnięcie
administracyjne.
W przypadku gdy po okazaniu znaków granicznych przez geodetę pojawi
się spór co do przebiegu granicy, geodeta przedstawia stronom wszystkie
dowody i argumenty za wyznaczonym przez niego przebiegiem granicy.
Jeśli spór nie został rozstrzygnięty na gruncie, zainteresowana strona
odmawia podpisu w protokole wznowienia znaków granicznych. Konsekwencje
takiej czynności są poważne. Wynika to z faktu, że strona nie jest w takim
przypadku uprawniona do złożenia wniosku o postępowanie rozgraniczeniowe,
które jest wykonywane w trybie administracyjnym. Dalsze czynności w tej
sprawie są bowiem możliwe jedynie na drodze sądowej.
Jeśli jednak strona złożyłaby wniosek o wszczęcie postępowania, a
organ administracji publicznej przez niedopatrzenie, takie postępowanie
wszczął, to instytucją, która skutecznie uniemożliwi wykonanie dalszych
kroków jest ODGiK, który odmówi geodecie przyjęcia zgłoszenia pracy
geodezyjnej – rozgraniczenia z uwagi na fakt, że w operacie wznowienia granic,
przyjętym do zasobu powinna się znaleźć wzmianka geodety o zaistniałym
sporze14.

13

Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
169 ze zm., tekst jednolity Dz. U 2005 r. nr 240, poz. 2027 ze zm.).
14
R. Hycner, op. cit., s. 257.
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Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne15 nie wskazuje, o
rozstrzygnięcie jakiej sprawy i w jakim terminie strony mogą wystąpić do sądu
powszechnego.
Zdaniem Śmiałowskiej – Uberman16 jest to bowiem „sprawa o własność”,
gdyż dotyczy stanu prawnego nieruchomości i jej granic wcześniej ustalonych
na co istnieją stosowne dokumenty. Znikome orzecznictwo w tym zakresie
wskazuje, że sądy w takim przypadku umarzają postępowanie i wskazują, że
wobec zaistnienia sporu co do przebiegu granicy jedynie właściwe jest
postępowanie rozgraniczeniowe, prowadzone przez organy administracji.
Takie stanowisko według Durzyńskiej17 jest uzasadnione, o ile uprzednio
postępowanie rozgraniczeniowe nie było wcześniej prowadzone, a geodeta
wznawiał punkty graniczne w oparciu o dokumentację katastralną. Jeżeli
toczyło

się

już

postępowanie

rozgraniczeniowe

zakończone

decyzją

administracyjną lub postanowieniem sądu, niejasny jest zakres orzekania sądu
po skierowaniu do niego sprawy.
Zakres działania sądu powinien polegać na sprawdzeniu przez biegłego
sądowego, czy geodeta uprawniony prawidłowo wznowił znaki graniczne – w
oparciu o istniejące dokumenty.
Stanowisko przeciwne (że sąd nie jest związany zapadłym uprzednio
orzeczeniem o rozgraniczeniu nieruchomości ) prowadziłoby do twierdzenia, że
stronie

niezadowolonej

z

granicy

ustalonej

w

toku

postępowania

rozgraniczeniowego za każdym razem przysługuje droga sądowa w zakresie
ustalenia położenia znaków granicznych, a w konsekwencji do przebiegu linii
granicznej. Do takiego twierdzenia według Durzyńskiej nie ma podstaw.

15

Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
169 ze zm., tekst jednolity Dz. U 2005 r. nr 240, poz. 2027 ze zm.).
16
Z. Śmiałowska-Uberman, op. cit.
17
M. Durzyńska, Problematyka wznowienia znaków granicznych, „Przegląd
Geodezyjny” 2007, nr 9.
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Spór po wznowieniu znaków granicznych może być rozstrzygany tylko
przez sąd w postępowaniu procesowym w myśl art.13 § 118.
Zatem spór powstały przy wznawianiu znaków granicznych jest sporem
o przebieg granicy czyli o zasięg prawa własności do nieruchomości i powinien
być rozstrzygany w toku postępowania rozgraniczeniowego z zastrzeżeniem, że
postępowanie rozgraniczeniowe nie zostało dotychczas prowadzone.
W podanym w rozdziale 4 przykładzie w uzasadnieniu wyroku sąd
stwierdza, iż: „stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i
kartograficzne, przesunięte lub uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne,
ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania
rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich
pierwotnego położenia. Jeśli jednak wyniknie spór co do położenia znaków,
strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy. Wznowienie znaków
granicznych może być dokonane na postawie dokumentów, natomiast ustalenie
granicy za pomocą innych środków dowodowych może nastąpić tylko w
postępowaniu rozgraniczeniowym.
Jeżeli brak jest dokumentów pozwalających na określenie pierwotnego
położenia

znaków

granicznych,

ustalenie

granicy

może

nastąpić

w

postępowaniu rozgraniczeniowym, chociażby między stronami nie byłoby co do
ich położenia”. – wyrok Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 13 lipca 2006
roku (sygn.akt IV Ca 333/06)19.
Granica

raz

prawnie

ustalona

wiąże

właścicieli

sąsiednich

nieruchomości i tworzy stan prawny granic tych nieruchomości.

18

Ustawa Kodeks postępowania cywilnego – Dz. U. nr 43 z 1964 r., poz. 296,
z późniejszymi zmianami
19
Wyrok Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 13 lipca 2006 roku (sygn.akt IV Ca
333/06).
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Przykład sporu rozstrzyganego przez sąd przy wznawianiu znaków
granicznych
W niniejszym rozdziale zostanie przedstawiony przykład sporu
pomiędzy stronami, powstały przy wznawianiu granic nieruchomości. Przykład
ten, jest podany w postaci wyroku sądu okręgowego wraz z uzasadnieniem – na
rys. 1.
W przedstawionym uzasadnieniu wyroku sądu zauważane jest, że Sad
kieruje się przepisami prawa cywilnego, a nie przepisami prawa geodezyjnego i
kartograficznego.
Tym samym stwierdza, iż zapisy w ewidencji gruntów i budynków
mają charakter czysto techniczny i nie wyznaczają zasięgu prawa własności do
nieruchomości. Jest ono regulowane w dokumentach takich jak księgi
wieczyste, akty własności ziemi itp.
Sąd podtrzymuje ważność istniejącej granicy prawnej i nie przyznaje
racji stronie wnoszącej roszczenia wobec jej przebiegu.
Według mnie taka szeroka argumentacja jest zbędna,

ponieważ w

przypadku istnienia granicy prawnej ponowne ustalenie jej przebiegu jest
niemożliwe.
W związku z tym wystarczająca byłaby argumentacja dotycząca
wykonanego podziału nieruchomości, w wyniku którego powstała nowa granica
prawna.
Faktyczny zasięg prawa własności na gruncie może różnić się od granic
wyznaczonych przez geodetę na podstawie danych uzyskanych z ewidencji
gruntów i budynków.
Sąd uznaje przebieg granicy za bezsporny i zauważa że sprawa dotyczy
granic zasięgu prawa własności.
Rola geodety w takim sporze może sprowadzać się tylko i wyłącznie do
technicznej czynności jaką jest wznowienie znaków granicznych.
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Rys. 1 Przykład sporu granicznego rozstrzyganego przez sąd (źródło: Wyrok
Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 13 lipca 2006 roku (sygn.akt IV Ca
333/06)
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Zakończenie i wnioski
Granice prawne nieruchomości mają bardzo istotne znaczenie w
związku z rozwojem rynku nieruchomości jak również przy pracach geodezyjno
– prawnych.
Wznowienie

granic

nieruchomości

jest

techniczną

procedurą

geodezyjną, umożliwiającą odtworzenie granicy w przypadku, gdy została ona
zatarta lub przesunięta, a istniejąca dokumentacja umożliwia wyznaczenie tej
granicy. W takim przypadku prowadzenie całego toku postępowania
rozgraniczeniowego jest bezprzedmiotowe, bo linia graniczna została uprzednio
skonkretyzowana. Czynności wznowienia znaków granicznych nie wymagają
więc przeprowadzenia postępowania administracyjnego, gdyż nie zapada w nim
żadna decyzja administracyjna.
W przypadku, gdyby strony kwestionowały wznowione w tym trybie
znaki graniczne, mają prawo zwrócić się do sądu, który jest jedynym organem,
właściwym do rozpoznania sprawy. Warto przy tym nadmienić, że przepisy
prawne nie precyzują w jakim zakresie sąd może decydować o przebiegu
granicy.
W przypadku gdy mamy do czynienia z granicami prawnymi sytuacja
jest oczywista, gdyż granica zatwierdzona decyzją administracyjną nie może
ulec zmianie. Obowiązujące

obecnie przepisy nie dają sądowi możliwości

zmiany takiej granicy.
Jeżeli zatem zaistnieje spór między stronami co do przebiegu granicy
prawnej to jego rozstrzygnięcie może nastąpić jedynie poprzez uregulowanie
stanu posiadania na gruncie.
Sprawa sądowa może doprowadzić więc tylko do kontroli czynności
geodety dokonywanych przy wznowieniu znaków granicznych. Strony w takim
procesie ponoszą koszty postępowania, które w zasadzie nie może doprowadzić
do zmiany przebiegu spornej granicy.
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Wydaje się, iż obowiązujące prawo uznaje granicę prawną za bezsporną
co niestety w niektórych przypadkach okazuje się błędnym założeniem. Jak
widać w przytoczonym wyroku sądu, status granicy prawnej nie wyklucza
sporu co do jej przebiegu.
Jeśli problematyka poruszona w tym artykule nie zostanie uregulowana
odpowiednimi przepisami prawnymi, to może to doprowadzić do sytuacji, w
której granice prawne wykazane w ewidencji gruntów i budynków nie będą
odpowiadały prawdziwemu zasięgowi prawa własności na gruncie.
Piśmiennictwo:
1. Durzyńska M., Problematyka wznowienia znaków granicznych,
„Przegląd Geodezyjny” 2007, nr 9.
2. Hycner R., Zagadnienia geodezyjno - prawne gospodarki
nieruchomościami, Wydawnictwo Gall, Wydanie I, Katowice 2006.
3. Śmiałowska – Uberman Z., Kompendium wiedzy prawnej dla geodetów,
Wydawnictwo Gall, Katowice 2003.
4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny. Dz. U. nr 16 z
1964 r., poz. 93, z późniejszymi zmianami.
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania
administracyjnego. Dz. U. nr 98 z 2000 r., poz. 1071 – tekst jednolity z
późniejszymi zmianami.
6. Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. Nr 30, poz. 169 ze zm., tekst jednolity Dz. U 2005 r. nr 240, poz.
2027 ze zm.)
7. Ustawa Kodeks postępowania cywilnego – Dz. U. nr 43 z 1964 r., poz.
296, z późniejszymi zmianami.
8. Wyrok Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 13 lipca 2006 roku
(sygn.akt IV Ca 333/06)
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Analiza wiarygodności i spójności Ksiąg Wieczystych z Ewidencją
Gruntów i Budynków na terenie wybranej gminy
Streszczenie
W pracy skupiono się przede wszystkim na analizie porównawczej, pod względem
aktualności, wiarygodności oraz spójności danych zawartych w ewidencji gruntów i
budynków oraz w księgach wieczystych. Analizowano sto wybranych losowo działek
gruntowych, położonych na terenie czterech obrębów gminy Rytwiany, w
województwie świętokrzyskim (po 25 działek w obrębie). Przedstawione wyniki są
dowodem braku pełnej spójności między badanymi danymi, co zmniejsza wiarygodność
obu zasobów informacji.

Słowa kluczowe: Działki, księgi wieczyste, ewidencja gruntów, baza
informacji, spójność bazy
Analysis of credibility and integrity of Land Registry and Grounds and
Buildings Register in a selected commune.
Summary
The paper focuses mainly on a comparative analysis of timeliness, credibility and
integrity of enters in the Cadastre and Land Registry. There were examined one hundred
randomly picked parcels of land in four cadastral unit of the Rytwiany Commune in
Swietokrzyskie Voivodeship (25 parcels for a cadastral unit). The results show lack of
integrity in the analysed data, which lessens the credibility of both the registers.

Keywords:
Parcels, Land Registry, Grounds and Buildings Register, data integrity

Zakres opracowania został ograniczony do dwóch baz informacji o
nieruchomościach, jakimi są ewidencja gruntów i budynków oraz księgi
wieczyste. Są one częścią bazy informacji o nieruchomościach. W pracy
skupiono się przede wszystkim na analizie porównawczej, pod względem
aktualności, wiarygodności oraz spójności danych zawartych w wymienionych
wyżej bazach.

1
2

Dr inż., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Studentka kierunku geodezja i kartografia WSBiP w Ostrowcu Św.
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Doświadczenia związane z badaniem ksiąg wieczystych, ujawniły problem,
jakim jest rozbieżność wpisów ujawnionych w księgach wieczystych z danymi
uwidocznionymi w ewidencji gruntów i budynków. W związku z tym zbadano
skalę tego zjawiska. Podmiotem badań było sto wybranych losowo działek
gruntowych, położonych na terenie czterech obrębów gminy Rytwiany, w
województwie świętokrzyskim. Dla każdego z obrębu przebadano po 25
działek.
Ogólna charakterystyka gminy Rytwiany
Gmina

Rytwiany

usytuowana

jest

w

południowo-wschodniej

części

województwa świętokrzyskiego, w powiecie staszowskim. Sąsiaduje z
gminami: Staszów, Osiek, Połaniec, Łubnice i Oleśnica. Powierzchnia gminy
wynosi 12 627 ha i zamieszkuje ją 6 590 mieszkańców. Gmina składa się z 15
sołectw.

Rys. 1. Położenie gminy Rytwiany i sąsiadujących gmin, oraz rozmieszczenie
sołectw na terenie gminy Rytwiany

Opis baz informacji o nieruchomościach.
Księgi wieczyste
Księgi wieczyste są rejestrami, które obejmują nieruchomości w
zakresie ustalenia ich stanu prawnego, natomiast ewidencja gruntów i
budynków jest przede wszystkim rejestrem o charakterze informacyjnym,
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określającym obiekt (nieruchomość) w przestrzeni. Księgi wieczyste mają
zapewnić bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami, a ewidencja ma na celu
rejestracje danych, która umożliwia państwu oraz jednostkom samorządu
terytorialnego na dokonywanie zadań dotyczących gospodarki przestrzennej,
gospodarki zasobami ziemi i ustalenia danin publicznych. Dane w ewidencji są
również podstawą do oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej. Księgi
wieczyste reguluje głównie ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach
wieczystych i hipotece, (Dz. U. 1982 nr 19 poz. 147) oraz rozporządzenie
Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia
ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. 2001 nr 102 poz. 1122).
Odrębną księgę prowadzi się dla każdej nieruchomości gruntowej, budynkowej
bądź lokalowej oraz w celu określenia własnościowego spółdzielczego prawa
do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa
do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Wedle art. 1 ustawy3
księgi wieczyste sporządza się i prowadzi dla nieruchomości, które nie
posiadają ksiąg wieczystych albo uległy one zniszczeniu lub zaginęły. Wydziały
wieczysto - księgowe Sądów Rejonowych zajmują się prowadzeniem ksiąg
wieczystych. Księgi wieczyste są jawne, nie można, więc zasłaniać się
nieznajomością zawartych w niej wpisów. Księgi może przeglądać każdy, kto
ma w tym interes prawny, albo notariusz, w obecności pracownika sądu.
Treścią księgi wieczystej są dokonane w niej wpisy, czyli wszelkie adnotacje
dotyczące stanu prawnego nieruchomości, jak i również wykreślone z niej
prawa. Wpisu dokonuje uprawniony sędzia lub referendarz sądowy na
podstawie złożonych wniosków, w formie orzeczenia sądowego. Wszelkie
dokumenty i pisma, które były podstawą wpisów dołączone są do danej księgi,
tworząc tak zwane akta księgi wieczystej.

3

Art. 1 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. (Dz. U. 1982
nr 19 poz. 147).
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Na strukturę księgi wieczystej składają się cztery działy:
Dział I – w tym dział „I-o”, który obejmuje oznaczenie nieruchomości, czyli
numer działki, powierzchnię oraz sposób korzystania; dział „I-sp” to spis praw
dotyczących danej nieruchomości
Dział II – zawiera wpisy dotyczące własności oraz użytkowania wieczystego
Dział III – obejmuje wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, innych
ograniczeń i roszczeń związanych z daną nieruchomością, z wyjątkiem hipoteki
Dział IV – dotyczy wpisów związanych z hipoteką
Wyróżnia się dwie podstawowe zasady dotyczące ksiąg wieczystych, są
to: zasada wpisu oraz rękojmia wiary publicznej. Pierwsza z nich jak polega na
tym, że z „wpisu nie wynika zgodność z rzeczywistym stanem rzeczy, a jedynie
domniemanie takiej zgodności”. Ponieważ zmiany stanu prawnego są
niezależne od wpisu, osobą uprawnioną może być osoba inna, niż osoba
ujawniona w księdze wieczystej, jeżeli to udowodni. Wpis do księgi wieczystej
ma, zatem charakter deklaratoryjny, który ujawnia tylko skutek dokonanego
rozporządzenia. Poza wyjątkami, jakimi są wpisy konstytutywne, gdzie bez
wcześniejszego wpisu w księdze wieczystej nie zostanie ustanowione prawo.
Natomiast najważniejszą zasadą jest rękojmia wiary publicznej, która według4
mówi, że, w przypadku „niezgodności między stanem prawnym nieruchomości
ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym treść
księgi rozstrzyga na korzyść tego, który przez czynność prawną z osobą
uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe”.
Można, zatem nabyć własność albo inne prawo rzeczowe od osoby
nieuprawnionej, ujawnionej w księdze wieczystej. Zasada ta nie chroni
nabywcy w przypadku rozporządzeń nieodpłatnych oraz jeżeli nabywca działa
w złej wierze.

4

Art. 5. op. cit.
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Między wpisem do księgi wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym mogą
występować

pewne

rozbieżności,

które

prostuje

się

na

podstawie

odpowiedniego dokumentu lub orzeczenia. W przypadku niezgodności
oznaczenia nieruchomości między księgą, a danymi z ewidencji gruntów i
budynków, należy wyjaśnić tego powód. Może to być związane z podziałem
działki, ze zmianą numeracji czy też z popełnionym błędem pisarskim. Jeżeli
nieruchomość oznaczona jest na podstawie innych danych, niż z ewidencji
gruntów i budynków, co jest wyróżnione w dziale "I-sp" księgi wieczystej,
należy wtedy, sprostować wpis na podstawie wykazu synchronizacyjnego, który
uzgadnia dawne i aktualne dane.
Księgi wieczyste prowadzone są również w systemie informatycznym, który ma
za zadanie usprawnić prowadzenie, funkcjonowanie oraz korzystanie z
elektronicznej bazy ksiąg wieczystych. Ogólne normy dotyczące przenoszenia
treści papierowej księgi wieczystej do postaci elektronicznej – jest to tak zwany
proces migracji, opisuje ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści
księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie
informatycznym (Dz. U. 2003 nr 42 poz. 363), natomiast szczegółowe zasady
zawarte są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003
r. w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do
struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz. U. nr
162 poz. 1574). Większość wydziałów wieczysto-księgowych posiada już
całkowitą bazę ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym.
Według5 Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia ustala ośrodki
migracyjne ksiąg wieczystych oraz przydziela do nich Sądy Rejonowe. Księgi
wieczyste, które mają podlegać procesowi migracji wydaje się ośrodkom

5

Art. 3 Ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do
struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym. (Dz. U. 2003 nr
42 poz.363).
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migracyjnym na okres do 10 dni. Jak mówi6 „migracji podlegają wszystkie
niewykreślone wpisy, wzmianki lub adnotację”, czyli przenosi się tylko
aktualną treść księgi wieczystej. Po zakończonej migracji, dalszych wpisów
dokonuje się wyłącznie w księdze elektronicznej, natomiast dotychczasowa
księga wieczysta staje się częścią akt księgi. Jeżeli istnieje taka możliwość, to
podczas migracji ksiąg wieczystych, ośrodek migracyjny jest zobowiązany
sprawdzić zgodność oznaczenia nieruchomości w księdze, z danymi
znajdującymi się w bazie katastru nieruchomości. Błędy migracji można
sprostować bezpłatnie z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej.
Ewidencja gruntów i budynków
Ewidencja gruntów i budynków jest drugim, obok ksiąg wieczystych
rejestrem nieruchomości. Wykaz ten reguluje ustawa z dnia 17 maja 1989 r. –
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163), a ściślej
rozdział

czwarty

zatytułowany

„Ewidencja

gruntów

i

budynków”,

rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29
marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2001 nr 38
poz. 454) oraz instrukcja techniczna G-5 „Ewidencja gruntów i budynków”.
Wymieniona ustawa podaje ogólne reguły dotyczące ewidencji gruntów i
budynków, natomiast rozporządzenie zawiera wszystkie podstawowe i
szczegółowe zasady dotyczące działań z nią związanych. Należy także
wymienić rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie
wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do
gruntów, budynków i lokali znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U.
2001 nr 84 poz. 911), które określa sposób przedstawiania danych o gruntach,
budynkach oraz lokalach na terenach niedostępnych.
Ewidencje gruntów i budynków (kataster nieruchomości) definiuje się jako
„jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach,
6

Art. 10 op. cit.
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budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub
osobach prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami”7.
Informacje te przedstawione są w postaci map i dokumentów.
Zasadniczym celem ewidencji gruntów i budynków jest kompletowanie i
dostarczanie informacji pozwalających na wykonywanie zadań dotyczących
gospodarki zasobami ziemi. Dane ujawnione w ewidencji są zgodne ze stanem
faktycznym i obejmują informację dotyczące:


gruntów – ich położenia, granic, powierzchni, użytków i klas
gleboznawczych oraz oznaczenia Księgi Wieczystej, albo innego
zbioru dokumentów, dotyczących danej nieruchomości



budynków – ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i
ogólnych danych technicznych



lokali – ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni
użytkowej



właściciela bądź władającego oraz jego miejsce zamieszkania



informacje o wpisaniu do rejestru zabytków



wartość nieruchomości8.

Działka, do której przypisywane są dane przestrzenne i opisowe jest
podstawowym obiektem ewidencji gruntów i budynków, natomiast wyróżnia
się także budynek i lokal, jako obiekty stowarzyszone z działką.
Wpis danych do ewidencji gruntów i budynków ma charakter informacyjny,
czyli nie jest związany z domniemaniem zgodności z rzeczywistym stanem
prawnym. Pomimo tego ewidencja odgrywa istotną rolę dla gospodarki
nieruchomościami, ze względu na posiadanie danych faktycznych. Wpis ma
charakter urzędowy, gdyż dokonuje się go tylko na podstawie odpowiednich
7

Art. 2 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. 1989
nr 30 poz. 163).
8
Art. 20 ust. 1 i ust. 2. op. cit.
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dokumentów, stanowi to fundamentalną zasadę ewidencji, którą określa się jako
zasada wiarygodności. Ewidencja gruntów i budynków ponadto charakteryzuje
się:


powszechnością, czyli obejmuje wszystkie grunty



jednolitością, która polega na prowadzeniu ewidencji na obszarze
całego państwa według jednego systemu



zupełnością, czyli ewidencja ujawnia wszystkie działki danej
jednostki ewidencyjnej, do każdej działki ujawnione są wszystkie
dane oraz wpisy utrzymane są w stanie stałej aktualności



jawnością, w myśl tej zasady zarejestrowane dane są ogólnie
dostępne, a odpisy, wypisy i wyrysy wydaje się tylko właścicielom,
władającym nieruchomością lub innym podmiotom które mają w
tym interes prawny.

Ewidencja gruntów i budynków, a także gleboznawcza klasyfikacja gruntów
prowadzone są przez starostów. Informacje o gruntach, budynkach i lokalach
zawarte są w operacie ewidencyjnym i są jawne. Udzielanie tych informacji
oraz wydawanie dokumentów z ewidencji gruntów i budynków jest odpłatne.
Właściciele lub władający, właściwe organy, sądy oraz kancelarie notarialne są
zobowiązane zgłosić zaistniałe zmiany staroście w terminie 30 dni od dnia
powstania tych zmian. Przez termin prowadzenie ewidencji gruntów i
budynków,

rozumie

się

utrzymywanie

w

stałej

aktualności

operatu

ewidencyjnego, czyli wprowadzanie bieżących zmian oraz obsługa stron, która
dotyczy udzielania informacji i wydawania wypisów z rejestru gruntów
(budynków, lokali) i wyrysów z mapy ewidencyjnej interesantom.
Ewidencja obejmuje całą Polskę. Zakłada się ją i prowadzi w komputerowej
bazie

danych,

która

stanowi

integralną

część

państwowego

zasobu

geodezyjnego i kartograficznego. Podział kraju dla celów ewidencji wyraża się
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w następujących jednostkach powierzchniowych9: jednostka ewidencyjna,
obręb ewidencyjny oraz działka ewidencyjna. Przed utworzeniem ewidencji
starosta opracowuje projekt założenia ewidencji gruntów i budynków i uzgadnia
go z wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
Zakładanie ewidencji gruntów i budynków ma na celu 10:


utworzenie komputerowych baz danych ewidencyjnych



utworzenie operatu ewidencyjnego dla każdego obrębu



uruchomienie

systemu

komputerowego,

który

umożliwia

aktualizację baz danych ewidencyjnych, tworzenie raportów
oraz udostępnianie danych.
Na operat ewidencyjny składa się operat geodezyjno-prawny, czyli
zbiór dowodów argumentujących wpisy do komputerowych baz danych
ewidencyjnych, oraz operat opisowo-kartograficzny, który zawiera raporty,
obrazujące dane ewidencyjne w chwili zakładania ewidencji oraz odpowiedni
fragment mapy ewidencyjnej, określający położenie obiektu. Podstawowymi
raportami dla poszczególnych obrębów są: rejestr gruntów, rejestr budynków,
rejestr lokali, kartoteka budynków, kartoteka lokali oraz mapa ewidencyjna.
Natomiast pomocniczymi raportami opracowywanymi na podstawie bazy
danych ewidencyjnych są: zestawienie gruntów, wykaz gruntów, wykaz
budynków, wykaz lokali, skorowidz działek oraz wykaz podmiotów
ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków.
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oznacza trwałe ulepszenie, ma
przede wszystkim na celu unowocześnienie techniki prowadzenia ewidencji i
poprawę systemu organizacji, poprzez zespół działań podejmowanych przez
starostę w sferze technicznej, organizacyjnej i administracyjnej, takich jak

9

§5 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (Dz. U. 2001 nr 38 poz. 454).
10
§19 op. cit.
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uzupełnienie bazy danych, utworzenie pełnego zakresu zbiorów, modyfikację
istniejących danych oraz poprawę funkcjonowania systemu komputerowego.
Weryfikacja zebranych danych
Księgi wieczyste oraz ewidencja gruntów i budynków to dwie spokrewnione i
powiązane

ze

sobą

bazy

informacji,

dotyczące

nieruchomości

oraz

zapewniające ich bezpieczny obrót na rynku. Te dwa rejestry poprzez swój
urzędowy charakter stają się w pewien sposób wiarygodne. Niestety nie zawsze
są one spójne, o czym świadczą przeprowadzone badania. Przyczyny
rozbieżności między księgami wieczystymi, a ewidencją gruntów i budynków
są różne, a jest to między innymi:


nie ujawnienie podziałów działek



zmiana numeracji działek, występowanie jeszcze ich starych
numerów



błędy pisarskie



brak pełnej synchronizacji między bazami – przesunięcia w czasie



deklaratoryjny charakter wpisów do ksiąg nie ma korzystnego
wpływu na uregulowanie aktualnego stanu prawnego od osób,
których wpis mógłby dotyczyć albo dotyczy



sam fakt, że obie bazy funkcjonują w dwóch oddzielnych
instytucjach, mają inny system organizacyjny prowadzi do ich
niespójności.

Ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych, pozyskane autentyczne
dane zostały częściowo ukryte lub zmienione. Wszystkie zebrane informacje
zestawiono w tabelach (każdy obręb w oddzielnej tabeli), oraz dokonano
krótkiej analizy porównawczej, wpisując wnioski w rubrykę uwagi. Wyniki
analizy danych przedstawiono za pomocą wykresów.
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Dane dla obrębu nr 9 w sołectwie Rytwiany przedstawia Tabela 1. Natomiast
wyniki analiz w wersji zbiorczej, obejmujące wszystkie analizowane obręby
pokazuje Tabela 2.
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Tabela 1. Zestawienie zebranych danych z analizą porównawczą dla Obrębu 9 w sołectwie Rytwiany
STAN WG EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Lp.

Powierzch

Właściciel

Nr działki działki
[ha]

Nomenklatura
prawna

STAN WG KSIĄG WIECZYSTYCH
Księga
wieczysta

Powierzch.
Określenie UWAGI
Właściciel Nr działki działki
położenia
[ha]

51

WOJ. ŚW. własność
6.7/1
1/1

0.0036

WOJ. Św.
KI1A/000341../5 KI1A/000341../5 własność 6.7/1
1/1

0.0036

Rytwiany,
gm.
zgodne dane
Rytwiany

52

POW. ST. własność
16.5
1/1

0.4600

POW. St.
KI1A/000338../4 KI1A/000338../4 własność 16.5
1/1

0.4600

Rytwiany,
·gm.
zgodne dane
Rytwiany

53

2./2

0.5363

KI1A/000165../8 KI1A/000165../8

2./2

0.5363

Rytwiany,
·gm.
zgodne dane
Rytwiany

2./3

0.1737

Rytwiany, zgodne dane
·gm.
Rytwiany

M.M.
własność
1/1

M.M. własność 1/1
54

2./3

0.1737

KI1A/000246../8 KI1A/000246../8
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55

A.S. własność 1/2
B.S. własność 1/2

11.8/1

1.0100

A.S.
własność
1/2
KI1A/000268../1 KI1A/000268../1
B.S.
własność
1/2

zgodne dane
11.8/1

1.0100

Rytwiany,
·gm.
Rytwiany

56

P.C. i R.C. własność
1.39/2
1/1M

0.2000

P.C. i R.C.
KI1A/000239../0 KI1A/000239../0 własność 1.39/2
1/1M

0.2000

Rytwiany,
·gm.
zgodne dane
Rytwiany

57 M.A. własność 1/1

14.6/1

0.7500

M.A.
KI1A/000312../8 KI1A/000312../8 własność
1/1

14.6/1

0.7500

Rytwiany,
·gm.
zgodne dane
Rytwiany

58 SP własność 1/1

154./4

0.1100

SP
KI1A/000085../0 KI1A/000085../0 własność
1/1

154./4

0.1100

Rytwiany,
·gm.
zgodne dane
Rytwiany

0.2766

M.Ż. i
U.Ż.
KI1A/000302../1 KI1A/000302../1
własność
1/1M

15.3/3

0.2766

Rytwiany,
·gm.
zgodne dane
Rytwiany

0.1188

D.Ł. i
R.Ł.
KI1A/000340../3 KI1A/000340../3
własność
1/1M

28/.

0.1188

Rytwiany,
·gm.
zgodne dane
Rytwiany

M.Ż. i U.Ż własność
59
15.3/3
1/1M

D.Ł. i R.Ł.
60
własność 1/1M

28/.
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61

3./3

0.3600

KI1A/000191../2 KI1A/000191../2

GM. RYTW.
64
własność 1/1

65

B.K.
własność 1/1

B.K.
66 A.K.
własność 1/1M

Rytwiany,
·gm.
zgodne dane
Rytwiany

0.2100

KI1A/000191../2 KI1A/000191../2

3./2

0.2100

Rytwiany,
·gm.
zgodne dane
Rytwiany

0.4700

H.K. i
M.K.
KI1A/000028../4 KI1A/000028../4
własność
1/1M

6.5/3

0.2900

Rytwiany, niezgodne dane; ·gm.
różnica powierzchni
Rytwiany działki

14.7/4

0.2777

GM.
RYTW.
KI1A/000293../7 KI1A/000293../7
własność
1/1

14.7/4

0.2200

Rytwiany, niezgodne dane - ·gm.
różnica powierzchni
Rytwiany działki

16./3

0.2100

B.K.
AKT
KI1A/000251../1 własność
NOTARIALNY
1/1

16./3

0.2100

Rytwiany, nieaktualne dane :w
·gm.
EGiB - brak numeru
Rytwiany KW

0.4800

B.K.
A.K.
AKT
KI1A/000358../4
własność
NOTARIALNY
1/1M

5.4/1

0.4800

Rytwiany, nieaktualne dane w
·gm.
EGiB - brak numeru
Rytwiany KW

3./2

H.K. i M.K.
63
własność 1/1M

0.3600

M.W.
własność
1/1

M.W własność 1/1
62

3./3

6.5/3

5.4/1
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69./1

0.1000

0.3100

nieaktualne dane w KW
Rytwiany,
- działka przed
·gm.
podziałem oraz zmiana
Rytwiany
właściciela

69.

0.3100

nieaktualne dane w
Rytwiany,
KW- działka przed
·gm.
podziałem oraz zmiana
Rytwiany
właściciela

R.M.
H.M.
KI1A/000365../0
własność
1/1M

3./2

0.0800

Rytwiany, nieaktualne dane w
·gm.
EGiB,- zmiana numeru
Rytwiany KW

KI1A/000070../0 KI1A/000070../0
S.P.
własność
1/1

Z.P.
własność 1/1
68

69./3

R.M.
69 H.M.
własność 1/1M

70

D.F.
własność 1/1

T.J.
własność 1/2
71
P.W.
własność 1/2

72

W.A.
własność 1/1

69.

0.1500

KI1A/000070../0 KI1A/000070../0

3./2

0.0800

KW 124..

5.8

0.2900

D.F.
KI1A/000121../5 KI1A/000363../7 własność
1/1

5.8

0.2900

Rytwiany, nieaktualne dane w
·gm.
EGiB,- zmiana numeru
Rytwiany KW

17.7/6

0.7000

T.J.
własność
1/2
KI1A/000298../0 KI1A/000357../3
P.W.
własność
1/2

17.7/6

0.7000

Rytwiany, nieaktualne dane w
·gm.
EGiB,- zmiana numeru
Rytwiany KW

1.15

0.5200

D.K.
KI1A/000270../4 KI1A/000270../4 własność 1.15
1/1

0.5200

Rytwiany,
nieaktualne dane ·gm.
zmiana właściciela
Rytwiany
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73

M.G.
własność 1/1

Z.R.
74 J.R.
własność 1/1M

S.D.
75 H.D.
własność 1/1M

8./1

20./1

2.1/1

1.4000

M.G.
KI1A/000043../1 KI1A/000043../1 własność
1/1

0.6500

Z.R.
J.R.
KI1A/000132../3 KI1A/000132../3
własność
1/1M

0.4500

S.D.
H.D.
KI1A/000040../1 KI1A/000040../1
własność
1/1M

8.

20.

2.1

1.3900

nieaktualne dane w
KW, - zmiana
Rytwiany,
numeracji działki,
·gm.
włączenie do
Rytwiany
powierzchni działki
użytku W

0.6400

nieaktualne dane w KW
Rytwiany, - zmiana numeracji
·gm.
działki, włączenie do
Rytwiany powierzchni działki
użytku W

0.4400

nieaktualne dane w KW
Rytwiany, - zmiana numeracji
·gm.
działki, włączenie do
Rytwiany powierzchni działki
użytku W
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Tabela 2. Szczegółowe zestawienie rozbieżności danych pomiędzy księgami wieczystymi a ewidencją gruntów i budynków
na terenie gminy Rytwiany.
niezgodne bądź nieaktualne dane

niezgodne
dane
- różnica
powierzchni
działki

nieaktualne
nieaktualne
dane w
dane w KW
EGiB
- działka
- brak
przed
numeru
podziałem
KW

nieaktualne
dane w KW
- działka
przed
podziałem
oraz zmiana
właściciela

nieaktualne
dane w EGiB
- zmiana
numeru KW

nieaktualne
dane w
EGiB
- zmiana
numeru
KW oraz
zmiana
właściciela

nieaktualne
dane
- zmiana
właściciela

nieaktualne
dane w KW
- zmiana
numeracji
działki,
włączenie do
powierzchni
działki użytku
W

numer i
nazwa
obrębu

zgodne
dane

Obr. 3
Kłoda

14

3

2

2

0

2

0

2

0

25

Obr. 7
Niedziałki

15

0

6

1

0

1

1

1

0

25

Obr. 9
Rytwiany

12

2

2

0

2

3

0

1

3

25

Obr. 11
Szczeka

17

1

1

0

1

1

1

3

0

25

razem
[ilość

58

6

11

3

3

7

2

7

3

100

razem
[ilość działek]
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działek]
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Analiza zebranych danych prowadzi do następujących wniosków: występuje
bardzo duża niezgodność danych faktycznych ujawnionych w ewidencji
gruntów i budynków z wpisami w księgach wieczystych. Spośród przebadanych
25 działek, w każdym z obrębów, najwięcej zgodnych danych 68% zawartych
jest w obrębie 11 Szczeka, natomiast najmniej w obrębie 9 Rytwiany 48%.
Podobnie przedstawia się sytuacja w obrębie. 3 Kłoda oraz obrębie. 7
Niedziałki, w tych obrębach zgodnych danych jest kolejno 56% i 60%, zatem
niezgodnych bądź nieaktualnych 44% oraz 40%.

Rys 2. Rozbieżność danych między księgami wieczystymi, a ewidencją gruntów i
budynków, z wyszczególnieniem danych niezgodnych bądź nieaktualnych na terenie
badanej gm. Rytwiany

Jeżeli chodzi o szczegółowe zestawienie rozbieżności danych pomiędzy
księgami wieczystymi, a ewidencją gruntów i budynków na trenie badanej gm.
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Rytwiany to zgodnych danych jest 58 %, a niezgodnych albo nieaktualnych
danych jest 42%. W tym: 11% to nieaktualne dane spowodowane brakiem
numeru księgi wieczystej w ewidencji gruntów i budynków, który uzyskuje się
poprzez przebadanie ujawnionego numeru aktu notarialnego; 7 % to zarówno
nieaktualne dane w ewidencji gruntów i budynków, związane ze zmianą
numeru księgi wieczystej, czyli odłączenie danej działki z dotychczasowej
księgi wieczystej i przyłączenie do nowej; a także 7 % nieaktualnych danych to
zmiana dotychczasowego właściciela; 6 % stanowią niezgodne dane,
wynikające z różnicy powierzchni zawartych w obu bazach informacji; 3 % to
nieaktualne dane związane z nie ujawnieniem podziału nieruchomości w
księgach wieczystych; również 3% stanowią dane z brakiem podziału z
jednoczesną zmianą właściciela oraz 3% nieaktualnych danych, wynikających z
przenumerowania

istniejących

działek,

spowodowane

włączeniem

do

powierzchni dotychczasowej działki powierzchni użytku rowu oraz pozostałe
2% stanowią nieaktualne dane w ewidencji gruntów i budynków, a mianowicie
zmiana numeru księgi wieczystej oraz dodatkowo zmiana właściciela działki.
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Rys 3. Rozbieżność danych między księgami wieczystymi, a ewidencją gruntów i
budynków, z wyszczególnieniem danych niezgodnych bądź nieaktualnych badanego
obrębu 9 w sołectwie Rytwiany

Uwagi końcowe
Analiza zebranych danych, pozwala na dokonanie oceny stanu zasobów
ksiąg wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków. Przedstawione wyniki
są dowodem braku pełnej spójności między danymi zawartymi w obu
opisanych bazach informacji.
Księgi wieczyste zapewniają bezpieczny obrót nieruchomościami, a ewidencja
gruntów i budynków pozwala na wykonywanie zadań dotyczących gospodarki
zasobami ziemi. Oba te systemy gwarantują funkcjonowanie rynku, który
korzysta z dostępu do informacji o prawach do nieruchomości. Dlatego ważne
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jest, aby informacje te pozyskiwane z obu źródeł były spójne, a tym samym
wiarygodne.
Rozbieżności pomiędzy księgami wieczystymi oraz ewidencją gruntów i
budynków, wymagają szybkiego uzgodnienia i właściwego udokumentowania.
Niezbędne jest podjęcie właściwych działań w celu uporządkowania wpisów w
księdze wieczystej, doprowadzenie ich do zgodności z rzeczywistym stanem
prawnym nieruchomości. Istniejący stan rzeczy powoduje wiele nieporozumień
oraz problemów w przypadku konieczności dokonania inwestycji, sprzedaży
lub zakupu gruntu, dziedziczenia nieruchomości czy też uzyskania kredytu
hipotecznego.
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