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Edyta Drzazga
1
 

Czy kryminologia pozytywna jest pozytywistyczna? 

1. Wprowadzenie  

Kryminologia pozytywna to nowa perspektywa badawcza w dziedzinie nauk 

kryminologicznych, która pojawiła się na początku XXI wieku. Termin „krymino-

logia pozytywna” wprowadzony został przez Natti Ronela w 2011 roku [1]. 

Perspektywa ta ma charakter interdyscyplinarny, a korzysta głównie z dorobku tzw. 

kryminologii pokoju (peacemaking criminology) i pozytywnej psychologii, które 

również powstały stosunkowo niedawno. Odnosi się także do już znanych  

i w większości akceptowanych koncepcji jak sprawiedliwość naprawcza.  

Kryminologia pozytywna kładzie nacisk na społeczną inkluzję jednostki oraz 

czynniki integrujące na poziomie indywidualnym, interpersonalnym, grupowym, 

społecznym i, wreszcie, duchowym. Taka wielowymiarowa integracja zmniejsza 

bowiem, a czasem nawet eliminuje skłonność jednostki do popełniania przestępstw 

[2:134]. Tradycyjne podejście w studiach nad przestępczością opiera się na 

założeniu, że na ludzkie relacje, motywacje i  wybory większy wpływ mają czynniki 

destruktywne niż konstruktywne czy pozytywne. Należy zatem skupić się na badaniu 

procesów społecznej ekskluzji, sił dezintegrujących i mechanizmów postrzeganych 

jako negatywne, które prowadzą jednostki i całe grupy społeczne do przyjęcia 

dewiacyjnego lub przestępczego stylu życia [3]. Natomiast zwolennicy pozytywnej 

kryminologii zakładają, że  pozytywne doświadczenia w życiu jednostki – sprawcy 

przestępstwa – przyczyniają się do jej rehabilitacji i wyprowadzaniu na prostą 

poprzez zapoczątkowanie zmiany na trzech poziomach: społecznej integracji, 

emocjonalnego uzdrowienia i duchowym/religijnym [4].  

Kryminologii pozytywnej trudno zatem prima facie odmówić pewnej orygi-

nalności. Powstaje jednak pytanie, na ile ten eklektyczny kierunek w kryminologii 

stanowi jedynie konglomerat już rozwiniętych koncepcji w kryminologii, czy jest 

koncepcyjnie spójny, i w końcu, czy znamionuje go twórczość poznawcza. W celu 

odpowiedzi na powyższe pytania kryminologia pozytywna zostanie przeanalizowana 

pod kątem jej nie zawsze explicite formułowanych w literaturze przedmiotu założeń, 

a następnie pod kątem jej zgodności z istniejącymi nurtami w kryminologii 

omówionymi w dalszej części pracy. 

2. Fundamenty kryminologii pozytywnej 

2.1. Psychologia pozytywna 

W genezie kryminologii pozytywnej główną rolę odegrała psychologia 

pozytywna. W centrum rozważań tej dziedziny psychologii stoją uwarunkowania 

dobrego samopoczucia i szczęścia (dobrostan subiektywny), a także męstwo i inne 

ludzkie cnoty [5]. W przeciwieństwie do tradycyjnych koncepcji w psychologii, 

                                                                
1 edyta.drzazga@uj.edu.pl, Katedra Kryminologii, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński, 

http://www.law.uj.edu.pl/users/kryminol/. 
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zwłaszcza klinicznej, które  koncentrowały się przede wszystkim na eksploracji 

i wyjaśnianiu patologii życia człowieka i funkcjonowania społeczeństw, psychologia 

pozytywna zwróciła się ku badaniu aspektów pozytywnych. Są nimi: kreatywność, 

inteligencja emocjonalna, humor, mądrość, szczęście. Mocne strony i zasoby 

jednostki decydują bowiem o subiektywnie odczuwanym sensie życia. Ten ostatni 

zaś, jak twierdzą zwolennicy kryminologii pozytywnej, będzie mieć decydujący 

wpływ na powstrzymywanie się przez jednostkę od popełniania przestępstw.  

Pozytywna psychologia i pozytywna kryminologia odwracają się od wiary 

w jednostkę jako zestawu problemów, które muszą zostać naprawione [6]. Promują 

raczej holistyczny pogląd, według którego to pozytywne emocje i doświadczenia 

sprzyjają pozbyciu się stresu, uzależnienia, choroby umysłowej, skłonności do 

popełniania przestępstwa lub zachowań dewiacyjnych. Pozytywna kryminologia, 

mimo że jest perspektywą ufundowaną na założeniach psychologii pozytywnej, różni 

się od niej pod pewnymi względami. W szczególności jej zwolennicy utrzymują, że 

prewencja kryminalna stanowi pożądany wynik pozytywnych doświadczeń. Co 

więcej pozytywna kryminologia zachęca do sięgania po różne zasoby – również te 

niebędące pochodzenia psychologicznego – żeby osiągnąć cel w postaci powstrzy-

mania się jednostki od popełniania przestępstw. Przykładem są środki społeczne czy 

środki z zakresu organizacji i funkcjonowania systemu sprawiedliwości i jego 

personelu. 

2.2. Model Dobrego Życia 

Powstanie i rozwój psychologii pozytywnej przyczyniły się do sformułowania 

założeń Modelu Dobrego Życia (Good Life Model) [7, 8]. 

Model Dobrego Życia stanowi ideę resocjalizacji przestępców, wpisująca się 

w szerszy nurt odstąpienia od popełniania przestępstw (desistance) [9-11]. Koncepcja 

Modelu Dobrego Życia po raz pierwszy sformułowana przez T. Warda i C. A. 

Stewarta opiera się na takim podejściu do rehabilitacji sprawcy, które jest 

responsywne wobec jego zainteresowań, możliwości i aspiracji [7:79]. Zachowania 

przestępcze następuje kiedy jednostce brakuje wewnętrznych i zewnętrznych 

zasobów koniecznych do zaspokojenia jej wartości poprzez użycie prospołecznych 

środków, lub gdy pojedyncza aspiracja lub potrzeba jest pożądana bardziej niż 

pozostałe. W modelu tym zakłada się również, że wszystkie jednostki mają podobne 

aspiracje i potrzeby i że jednym z najważniejszych zadań rodziców, nauczycieli 

i społeczności lokalnej jest udzielanie pomocy w osiąganiu narzędzi do osiągania 

celów za pomocą dopuszczalnych, legalnych środków. Redukcja przestępczości 

dokonuje się bowiem poprzez pomoc jednostce w nabywaniu umiejętności potrzeb-

nych do zdobycia zasobów i osiągnięcia dobrostanu. Równie ważna w programach 

zapobiegających recydywie jest pomoc w odnalezieniu przez jednostkę nowych 

celów życiowych, które nie obejmują wyrządzania szkody i krzywdzenia innych 

a jednocześnie są dla jednostki istotne [12]. Nie chodzi zatem jedynie o usunięcie 

problemu leżącego po stronie sprawcy przestępstwa, o „naprawienie” go, ale 

o wspieranie jego mocnych stron. Są one katalizatorem zmiany i prowadzą do pełni 

życia.  

Logiczną konsekwencją przyjęcia takich założeń jest także postulat nakreślania 

zindywidualizowanego planu resocjalizacyjnego wobec sprawcy. Plan taki powinien 
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uwzględniać jego mocne strony, uznawane wartości, ich uwarunkowania społeczne 

oraz powinien dokładnie określać, jakie kompetencje i środki są potrzebne do 

osiągnięcia dostrzeżonych wartości i celów jednostki. Przestępca jest postrzegany 

jako jednostka autonomiczna biorąca czynny udział w procesie decyzyjnym odnośnie 

życiowych planów. To założenie ma wymiar zarówno normatywny, jak i praktyczny. 

Rozpatrywane z perspektywy normatywnej oznacza, że jednostka nie może być 

zmuszana do poddawania się zmianom charakteru lub zmianom tożsamości wbrew 

jej woli. Natomiast od strony pragmatycznej założenie to oznacza, iż autentyczna, 

trwała zmiana jednostki dokonuje się tylko w sytuacji gdy jest zmotywowana do 

pracy nad sobą i sama aktywnie uczestniczy w procesie resocjalizacji [12].  

Model dobrego życia wykazuje dużą skuteczność w readaptacji społecznej 

przestępców seksualnych. Stanowi te popularną formę terapii nieletnich sprawców 

przestępstw stosowaną m.in. w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii [13]. W ramach 

tego modelu interwencja prowadzona jest w kontakcie jeden na jeden i koncentruje 

się na dwóch podstawowych celach: zarządzania ryzykiem (czyli ograniczania 

zagrożenia, jakie nieletni stanowi dla społeczności w której żyje) oraz wzmacniania 

zasobów i zdolności danego nieletniego w celu przygotowania go do prowadzenia 

prospołecznego i znaczącego życia w społeczeństwie [13]. 

2.3. Kryminologia pokoju 

Nazwa „peacemaking criminology” po raz pierwszy została użyta przez H. 

Pepinsky’ego i R. Quinney’a w książce pt. „Criminology as Peacemaking” [14]. 

Zgodnie z tą perspektywą badawczą w odpowiedzi na przestępstwo należy sięgać po 

taką reakcję społeczną, która ma charakter pokojowy. 

Kryminologia pokoju wyrasta z ogólnej krytyki koercyjnego – opartego na sile, 

charakteru systemu wymiaru sprawiedliwości. Został on bowiem ufundowany na 

filozofii zwalczania przemocy przemocą, odpowiedzi złem na zło. Według 

Quinney’a stawia to system wymiaru sprawiedliwości w kłopotliwej pozycji [15:78]. 

Do zwalczania przestępczości używa bowiem metod, które rodzą gniew i lęk wśród 

ludzi. Tradycyjna refleksja nad przestępczością, nie kwestionując w sposób 

radykalny koercyjnego wymiaru kontroli społecznej, uwiarygodnia takie podejście 

i staje się kryminologią wojny (warmaking criminology) [16]. W przeciwieństwie do 

niej, kryminologia pokoju opiera się na elementarnym szacunku do człowieka, 

zarówno sprawcy, jak i ofiary przestępstwa. Takie założenie związane jest 

z kolejnym założeniem dotyczącym genezy przestępczości. Ma ona ścisły związek 

z ludzkim cierpieniem. Zatem żeby zmniejszyć przestępczość należy minimalizować 

cierpienie, którego źródłem są: ubóstwo, rasizm, seksizm, marginalizacja społeczna, 

doświadczanie przemocy w rodzinie etc. Należy promować równość społeczną oraz 

odejść od sprawiedliwości odwetowej na rzecz sprawiedliwości naprawczej.  

2.4. Sprawiedliwość naprawcza 

Przykładem nie nowej koncepcji, na którą autorzy pozytywnej kryminologii 

powołują się w swoich analizach jest idea sprawiedliwości naprawczej [17, 18]. 

Sprawiedliwość naprawcza odzwierciedla założenia kryminologii pozytywnej 

poprzez podkreślenie wagi społecznej inkluzji sprawcy i ofiary. Główny sens 

sprawiedliwości naprawczej sprowadza się do naprawienia szkód, jakie zostały 
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wyrządzone pokrzywdzonemu (ofierze) w wyniku popełnienia przestępstwa. 

W przeciwieństwie do tradycyjnego rozumienia sprawiedliwości kryminalnej, które 

kładzie nacisk na karę i monopol państwa na rozwiązywanie sporu między sprawcą 

i ofiarą, w centrum sprawiedliwości naprawczej stawiana jest ofiara, a państwo 

pozbawione jest pierwszoplanowej roli [19:206].  

Celem sprawiedliwości naprawczej jest uznanie potrzeb pokrzywdzonego, jak 

również jednoczesne dążenie do naprawienia szkody przez sprawcę przestępstwa. To 

„proces, w którym spotykają się wszystkie strony związane z konkretnym przes-

tępstwem, by wspólnie rozstrzygnąć, jak zaradzić jego skutkom i ich następstwom” 

[20:624].  

Zwolennicy kryminologii pozytywnej podkreślają, że doświadczenie sprawied-

liwości naprawczej jest w zamierzeniu pozytywne i konstruktywne dla sprawcy. 

Prowadzi do „uświadomienia” przestępcy co do faktu wyrządzonej szkody i zmierza 

do zaangażowania go w dyskusję na temat tego, jak może naprawić szkodę, 

przywrócić ład w relacjach społecznych i w zamian doświadczyć społecznej inkluzji. 

Sprawiedliwość naprawcza zakłada zatem interwencję, która jest jednoznacznie 

zorientowana na społeczną integrację, zakłada pozytywne i konstruktywne 

doświadczenia, może w związku z tym sprzyjać powstrzymywaniu się sprawcy przed 

powrotem do przestępstwa [1:313]. Dodatkowo jest to doświadczenie, które może 

dać początek procesowi „zdrowienia ofiary”, tj. wychodzenia z traumy wiktymizacji. 

W tym zakresie jest spójne z założeniami pozytywnej wiktymologii [21]. 

2.5. Socjologia akceptacji 

Socjologia akceptacji jest jeszcze inną koncepcją która jest koncepcyjnie zgodna 

z założeniami pozytywnej kryminologii.  

Tradycyjna socjologia dewiacji koncentrowała się na procesach naznaczania 

jednostki jako dewianta i mechanizmach wykluczania społecznego osób pod 

pewnymi względami odmiennych od większości [1:311]. Socjologia akceptacji 

stanowi inną odsłonę naukowego dyskursu na temat dewiacji. Jej celem jest 

zrozumienie nie tylko jak ludzie różniący się od innych stają się akceptowani 

w relacjach osobistych, grupach społecznych, organizacjach i społeczeństwie. 

Przedmiotem dociekań socjologów akceptacji są nie tyle procesy kontroli społecznej, 

które w drodze socjalizacji naznaczają jednostkę jako dewianta i prowadzą do jego 

ekskluzji, co integrująca rola instytucji społecznych.  

2.6. Jurysprudencja terapeutyczna 

Jeszcze innym przykładem wykorzystywanej przez kryminologię pozytywną 

koncepcji jest jurysprudencja terapeutyczna, której głównym celem jest reforma 

systemu sprawiedliwości [22]. Jest to koncepcja zorientowana na zwiększenie 

terapeutycznych konsekwencji stosowania prawa przy jednoczesnym zmniejszaniu 

konsekwencji z nimi sprzecznych. Proces ten wymaga użycia narzędzi nauk 

społecznych do oceny zakresu efektów terapeutyczności prawa, tj. stopnia w jakim 

jego treść promuje dobre samopoczucie i psychologiczne wzmacnianie osób 

zainteresowanych, np. uczestników procesu sądowego. Terapeutyczna juryspru-

dencja została wprost zdefiniowana przez jednego z jego twórców jako posiadająca 

symbiotyczną relację z pozytywną kryminologią [12:1391].  
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3. Kryminologia pozytywna w kontekście nurtów kryminologii 

Na podstawie opisanych teoretycznych fundamentów kryminologii pozytywnej 

można podjąć próbę zrekonstruowania implicite formułowanych przez przedsta-

wicieli tego kierunku ogólnych założeń dotyczących przestępstwa, przestępcy, wizji 

społeczeństwa, reakcji na przestępczość i stosowanej metodologii. Kolejnym 

krokiem analizy będzie zestawienie zestawu podstawowych założeń kryminologii 

pozytywnej ze sformułowaniami następujących nurtów kryminologii: klasycznego 

i neoklasycznego, pozytywistycznego oraz krytycznego [23]. Warto w tym miejscu 

w syntetycznym skrócie przedstawić ewolucję naukowej refleksji na temat 

przestępczości ze wskazaniem najważniejszych założeń dominujących w każdym 

okresie.  

3.1. Nurty w kryminologii 

Kryminologia klasyczna dominowała w XVIII i na początku XIX wieku. 

Rozwinęła się z klasycznej szkoły prawa karnego. W ówczesnym dyskursie niemal 

bezkrytycznie zakładano istnienie wolnej woli jednostki, w tym sprawcy przestęp-

stwa. Przestępstwo stanowi efekt wyboru racjonalnej, niczym niezdeterminowanej 

jednostki pomiędzy różnymi alternatywami zachowania. Z uwagi na  silnie 

eksponowaną w omawianym okresie potrzebę wartościowania zjawisk społecznych, 

również wizja reakcji na przestępczość była z nią spójna. Sprawcę przestępstwa 

należało karać z należytą surowością, proporcjonalnie do czynu, bez uciekania się do 

jakichkolwiek prób usprawiedliwiania czynu okolicznościami leżącymi po stronie 

sprawcy. Wizja społeczeństwa była konsensualna, tj. dominowało przekonanie, że 

większość członków społeczeństwa podziela te same wartości i normy. Korzystano 

z metodologii nauk przyrodniczych lub humanistycznych [23:41-43].  

Kryminologia pozytywistyczna rozwinęła się w atmosferze ekspansji scjentyzmu 

typowego dla II drugiej poł. XIX i początku XX wieku. Istotną nowością w stosunku 

do poprzedniego nurtu, było przyjęcie założenia o deterministycznej naturze 

człowieka. Zgodnie z tą wizją, sprawca był jednostką odmienną od osób niepo-

pełniających przestępstw. Przestępstwo było postrzegane jako zachowanie 

pozostające w związku przyczynowym z cechami sprawcy (biologicznymi, społecz-

nymi, itd.). W celu odkrycia przyczyn przestępczości sięgano po metodologią 

typową dla nauk przyrodniczych. Zakładano zatem naturalizm metodologiczny. 

Reakcja na przestępczość miała uwzględniać odmienność przestępcy. Nic dziwnego 

zatem, że był to okres narodzin idei korekcjonalizmu i resocjalizacji. Wizja 

społeczeństwa pozostawała bez zmian, tj. była konsensualna [23:88-130]. 

Kryminologia antynaturalistyczna, zwana też krytyczną pojawiła się w latach 60-

tych XX wieku. Przyjmowano wówczas konfliktową wizję społeczeństwa. Spójne 

z nią było założenie dotyczące przestępstwa. Rozumiane było jako wynik konfliktów 

przenikających społeczeństwo i naruszenie normy ustanowionej przez grupy 

uprzywilejowane społecznie. Zatem przestępca był jednostką o statusie przypisanym, 

naznaczonym przez audytorium społeczne jako dewiant. Zaś zapobieganie 

przestępczości polegać miało na łagodzeniu ujemnych skutków istnienia prawa. 

Dominowała metodologią nauk humanistycznych [23:131-170]. 
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Kryminologia neoklasyczna narodziła się w latach 70. XX wieku w odpowiedzi 

na ekspansję pozytywistycznych idei resocjalizacji sprawcy przestępstwa i inżynierii 

społecznej [23:170-188]. Uznano je za zbyt kosztowne, absorbujące i o niepewnej 

lub znikomej efektywności. Powrócono zatem do założeń nurtu klasycznego na czele 

z ideą wzmacniania kontroli społecznej jako remedium na przestępczość. Pewną 

nowością było sięganie po metody innych dyscyplin naukowych do sterowania 

zachowaniem racjonalnej jednostki [23:54].  

3.2. Kryminologia pozytywna w kontekście nurtów kryminologii 

W tym miejscu warto postawić pytanie, do którego z przedstawionych nurtów 

należy lub chociażby jest koncepcyjnie zbliżona kryminologia pozytywna? Założenie 

dotyczące natury ludzkiej, w tym i natury sprawcy przestępstwa sformułowane 

zostało w Modelu Dobrego Życia. Zgodnie z tym modelem, przestępcę charak-

teryzuje autonomia w podejmowaniu decyzji, zarówno tych czy popełnić 

przestępstwo, jak i tych czy poddać się zabiegom resocjalizacyjnym. Sugerowałaby 

to wizję indeterministyczną natury ludzkiej. Wizja ta została jednak nieco 

złagodzona przez twierdzenie psychologii pozytywnej, zgodnie z którym to mocne 

strony i zasoby jednostki decydują o subiektywnie odczuwanym sensie życia. Ten 

zaś odgrywa pierwszoplanową rolę w powstrzymywaniu się przez jednostkę od 

popełniania przestępstw. Istnieją zatem pewne możliwości sterowania jednostką w 

drodze jej psychologicznego i społecznego wzmacniania. W zakresie założenia 

miękkiego indeterminizmu kryminologia pozytywna zbieżna jest zatem z nurtem 

krytycznym kryminologii.  

Innym implicite przyjmowanym założeniem dotyczącym wizji natury ludzkiej 

jest twierdzenie formułowane na gruncie fenomenologicznego rozumienia 

przestępstwa. W centrum takiego postrzegania jest termin zaabsorbowania jednostki 

nią samą. Opisuje on stan świadomości w którym jednostka skupia się niemal wyłącznie 

na jej osobistych życzeniach, zainteresowaniach, postrzeganych potrzebach, 

oczekiwaniach, pragnieniach przeżycia ryzyka, wściekłości, strachu i emocji, 

z jednoczesnym ignorowaniem innych osób [12:1391]. W takim stanie świadomości, 

jednostki doświadczają egzystencjalnej, społecznej, duchowej alienacji lub separacji, 

a innych postrzegają przedmiotowo. Jest to stan, wokół którego koncentruje się cała 

egzystencja człowieka i staje się wiodącym motywem działania, zwłaszcza 

przestępczego. Pozytywne doświadczenia przeżywane przez jednostkę mogą 

prowadzić do odwrócenia spirali przestępczej poprzez rozszerzenie repertuaru kogni-

tywnego i behawioralnego jednostki. W efekcie możliwe jest podniesienie jej 

w radzenia sobie z problemami życiowymi. Wzajemne wzmacnianie na zasadzie 

sprzężenia zwrotnego pozytywnych doświadczeń i behawioralnych nań odpowiedzi 

może prowadzić do pożądanego poczucia integracji jednostki, zastępując tym samym 

wewnętrzny chaos i brak konceptualnego centrum, które są typowe dla sprawców. 

Założenie dotyczące przestępczości możne zrekonstruować w oparciu o koncepcję 

kryminologii pokoju. Według zwolenników tego podejścia, przestępczość jest ściśle 

związane z doświadczanym przez jednostki cierpieniem wywodzącym się z różnych 

źródeł – zarówno społecznych, np. ubóstwa, rasizmu, seksizmu, ekskluzji społecznej, 

jak i bardziej indywidualnych, np. doświadczeń przemocy w rodzinie, nękania ze 

strony obcych osób, osób i poczucia alienacji. Jednocześnie uzasadnione się wydaje 
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ponowne sięgnięcie w tym kontekście po założenia psychologii pozytywnej, 

w których kładzie się nacisk na psychologiczną integrację jednostki. Jej brak może 

stanowić bezpośrednią przyczynę przestępczości. Nacisk położony na zewnętrzne  

– jak ubóstwo – i wewnętrzne – jak brak pozytywnych pełnej integracji jednostki na 

poziomie emocjonalnym i duchowym –  źródła przestępczości sugerowałby bliższe 

związki kryminologii pozytywnej z kryminologią pozytywistyczną. Niemniej do 

pełnego podtrzymania takiego twierdzenia brakuje elementu determinizmu. W nurcie 

pozytywistycznym bowiem zakładana jest pewna nieuchronność wystąpienia skutku 

w postaci przestępstwa w następstwie przyczyny. W kryminologii pozytywnej 

natomiast związek przyczynowo skutkowy nie ma charakteru linearnego. Od 

jednostki, a ściślej od stanu jej integracji na różnych poziomach uzależnione jest 

wpływ określonej determinanty na podejmowane przez nią wybory.  

Założenia dotyczące społeczeństwa w ograniczonym zakresie odnaleźć można 

w socjologii akceptacji oraz kryminologii pokoju należących do głównych koncepcji 

wykorzystywanych w ramach kryminologii pozytywnej. W socjologii akceptacji 

mowa jest o procesach integracji społecznej, które mogą mieć miejsce wobec osób 

w jakiś sposób odmiennych od większości społeczeństwa, w tym przestępców. Co 

więcej, taka społeczne inkluzja jest konieczna w społeczeństwie, dla którego bardziej 

typowe są mechanizmy wykluczenia społecznego. Natomiast w kryminologii pokoju 

źródeł przestępczości upatruje się m.in. w nierówności społecznej. Można zatem 

wysnuć ostrożny wniosek o konfliktowej wizji społeczeństwa przyjmowanej na 

gruncie kryminologii pozytywnej, co zbliża ją do nurtu krytycznego kryminologii.  

Założenia dotyczące zapobiegania przestępczości są ściśle związane z Przyjmo-

wanymi założeniami dotyczącymi etiologii przestępczości. W tym przypadku nie jest 

konieczne uciekanie się do ich rekonstrukcji w oparciu o wykorzystywane w ramach 

kryminologii pozytywnej koncepcje. Zostały one explicite sformułowane już 

w samej definicji kryminologii pozytywnej. To pozytywne doświadczenia będą mieć 

największy wpływ na decyzję jednostki o powstrzymywaniu się od popełniania 

przestępstw. Należy zatem sięgać po takie środki w każdym obszarze funkcjo-

nowania wymiaru sprawiedliwości, a szerzej rzecz ujmując, społeczeństwa, które 

sprzyjają integracji na kilku poziomach: indywidualnym, interpersonalnym, grupo-

wym i społecznym. W wymiarze praktycznym przekłada to konkretne zalecenia 

postępowania ze sprawcą przestępstwa, również potencjalnym, które będą wzmac-

niać w nim najlepsze cechy, tym samym prospołecznie go modelować. Postulowana 

gruntowna reforma wymiaru sprawiedliwości oraz bezpośrednie nawiązywanie do 

idei sprawiedliwości naprawczej wydają się zbieżne z nurtem krytycznym 

kryminologii.  

4. Podsumowanie 

W centrum kryminologii pozytywnej znajdują się następujące twierdzenia:  

a) należy dążyć do integracji na każdym poziomie (indywidualnym, społecznym 

i duchowym); b) osiągnięcie ww. integracji możliwe jest za pomocą środków 

nakierowanych na doświadczenia postrzegane przez jednostkę jako pozytywne;  

c) pozytywne doświadczenia mają swój udział w powstrzymywaniu jednostek lub 

grup od przestępczości i dewiacji. Jest to nowy interdyscyplinarny kierunek 

kryminologii, który korzysta m.in. z dorobku psychologii pozytywnej, kryminologii 
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pokoju, socjologii akceptacji, jurysprudencji terapeutycznej. Przedstawiciele tego 

kierunku nie wyrażają wprost przynależności do jednego z nurtów kryminologii. 

Niemniej z przeprowadzonej analizy wynika, że zestaw zrekonstruowanych założeń 

jest najbardziej zbliżony do założeń nurtu krytycznego kryminologii. Tak ostrożnie 

sformułowany wniosek może dawać asumpt do bardziej ogólnych wstępnych założeń 

co do kierunku, w jakim rozwija się współczesna kryminologia. Weryfikacja takiej 

hipotezy wymaga jednak dalszych badań.  
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Czy kryminologia pozytywna jest pozytywistyczna? 

Streszczenie 

Kryminologia pozytywna to nowa interdyscyplinarna perspektywa badawcza w dziedzinie nauk 

kryminologicznych, która pojawiła się na początku XXI. Przedstawiciele kryminologii pozytywnej nie 

wyrażają wprost jej przynależności do któregoś z nurtów kryminologii. Warto zatem zbadać, na ile ten 

eklektyczny kierunek w kryminologii stanowi jedynie konglomerat już rozwiniętych koncepcji 

w kryminologii, czy jest koncepcyjnie spójny, i w końcu, czy znamionuje go twórczość poznawcza. 

W celu odpowiedzi na powyższe pytania kryminologia pozytywna została przeanalizowana pod kątem 

jej nie zawsze explicite formułowanych w literaturze przedmiotu założeń, a następnie pod kątem jej 

zgodności z istniejącymi nurtami w kryminologii. Z przeprowadzonej analizy wynika, że zestaw 

zrekonstruowanych założeń jest najbardziej zbliżony do założeń nurtu krytycznego kryminologii. Tak 

ostrożnie sformułowany wniosek może dawać asumpt do bardziej ogólnych wstępnych założeń co do 

kierunku, w jakim rozwija się współczesna kryminologia 

Słowa kluczowe: kryminologia pozytywna, psychologia pozytywna, społeczna inkluzja, kryminologia 

pokoju. 

Is positive criminology positivist?  

Abstract  

Positive criminology is a new interdisciplinary research perspective in the field of criminological 

sciences, which appeared at the beginning of the 21st century. Representatives of positive criminology 

do not explicitly express its affiliation to one of the criminological paradigms. It is worth investigating 

to what extent this eclectic direction in criminology is only a conglomeration of already developed 

concepts in criminology, whether it is conceptually cohesive, and finally whether it is characterized by 

cognitive creativity. In order to answer the above questions, positive criminology was analyzed in terms 

of its not always explicitly formulated assumptions in the literature and then in terms of its compatibility 

with existing paradigms in criminology. The analysis shows that the set of reconstructed assumptions is 

more similar to the assumptions of critical criminology. Such a cautiously formulated conclusion may 

give rise to more general preliminary assumptions as to the direction in which contemporary 

criminology develops. 

Keywords: positive criminology, positive psychology, social inclusion, peacemaking criminology. 
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Ślad daktyloskopijny jako dowód  

w polskim procesie karnym na tle standardów 

wprowadzonych w Stanach Zjednoczonych Ameryki 

1. Rys historyczny daktyloskopii 

Gdyby zagłębić się w historię podstawowego działu techniki kryminalistycznej 

jakim jest daktyloskopia, z łatwością stwierdzić można, że charakterystyka linii 

papilarnych była znana człowiekowi od zarania dziejów, wzbudzając przy tym 

niemałe zainteresowanie. Świadczą o tym odnalezione dokumenty, akty prawne 

i umowy różnego rodzaju, opatrzone właśnie odbitką opuszki palca wraz z podpisem 

do kogo on należy. Innymi dowodami potwierdzającymi w/w tezę są również 

zachowane wizerunki opuszków palca na odnajdywanych podczas wykopalisk 

ceramicznych wazach, wyrytych na skałach rysunkach zwanych petroglifami, czy 

odbitkach graficznych – rycinach. 

Jako jedni z pierwszych o liniach papilarnych pisali m.in. N. Grew – brytyjski 

botanik, który opublikował w „Philosophical Transaction” artykuł opisujący budowę 

linii papilarnych [1, s.11], Marcello Malpighi – profesor, który podobnie jak 

poprzednik, pisał o liniach papilarnych. Warto również wspomnieć profesora 

Uniwersytetu Wrocławskiego J. Evangelistę Purkinje, który w 1823 roku 

opublikował artykuł naukowy pt. „Commentatio de Examinae Physiologico Organi 

Visus et Systematis Cutanei”.  W swojej pracy jako jeden z pierwszych dokonał 

klasyfikacji wzorów linii papilarnych w poszczególne grupy. 

Jak widać- to, że linie papilarne wzbudzały zainteresowanie społeczeństw 

pierwotnych i nie tylko, nie budzi wątpliwości, natomiast nie istnieją dowody jakoby 

ludzie mieli świadomość o właściwościach identyfikacyjnych listewek papilarnych. 

Przełomowe badania na gruncie samej identyfikacji nastąpiły w latach 80 XIX 

wieku. W. J. Herschel – brytyjski urzędnik przebywający w Indiach, zainspirowany 

praktyką miejscowej ludności – mieszkańcy tamtejszych rejonów potwierdzali 

umowy odbitką linii papilarnych, chciał stworzyć nowatorski system dotyczący 

wypłat rent dla emerytowanych żołnierzy indyjskich. Problem w kwestii ich 

wypłacania polegał na bezpodstawnym wzbogacaniu się w/w żołnierzy, którzy 

wielokrotnie zgłaszali się po odbiór świadczeń, lub wysyłali w tym celu swoich 

bliskich. Organy administracji nie miały możliwości potwierdzenia tożsamości osób 

odbierających dane świadczenie, dlatego Herschel celem zapobiegnięcia takiej 

praktyki chciał wprowadzić system identyfikacji linii papilarnych- odbierający 
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świadczenie musieli uwiecznić na stosownej liście odbitki swoich opuszków palców. 

Jego pomysł nie spotkał się jednak z uznaniem naczelnika więzienia, który zarzucił 

mu, że pomysł ten jest bzdurą spowodowaną niejaką chorobą Herschela. 

W opozycji mamy H. Flaudsa, lekarza szkockiego pochodzenia, który wysłany na 

misję medyczną do Japonii, spostrzegł linie papilarne na starożytnych wazach, które 

zachęciły go do badań. Wskutek swojej pracy eksperymentalnej spostrzegł, że 

dermatoglify występujące na skórze opuszek palców podlegają regeneracji po 

uszkodzeniu i odtwarzają poprzedni ich kształt [1, s. 12]. 

Co ciekawe, W. J. Herschel zbierał i prowadził swoje badania na temat linii 

papilarnych przez 20 lat, a H. Flauds swoje badania prowadził jedynie przez rok, co 

wzbudziło wątpliwość, czy nie słyszał, lub nie wzorował się On na badaniach 

Herschela. Obaj Ci Panowie toczyli spór na gruncie czasopisma „Nature” o to, który 

z nich jako pierwszy dostrzegł możliwości wykorzystania linii papilarnych do celów 

identyfikacyjnych [1, s. 13]. 

Ogromny wpływ na rozwój daktyloskopii miał brytyjski uczony Sir Francis 

Galton. Antropolog ten dostał od czasopisma „Nature” list Herschela, w którym 

znajdowała się cała dokumentacja dotycząca jego badań. Od roku 1888 Galton przez 

kolejne lata pracował i stale poszerzał swój zbiór odbitek linii papilarnych, pogłębiał 

i systematyzował badania swoich poprzedników [2, s. 14]. 

W rezultacie, wydał On książkę w 1892 roku pt. „Finger prints”, na łamach, 

której dokładnie wyjaśnił i opisał trzy tak naprawdę główne zasady i właściwości 

daktyloskopii:  

 Niezmienność;  

 Niezniszczalność;  

 Indywidualność. 

W swoim dziele Galton nie tylko ukazał unikatowość linii papilarnych każdego 

człowieka, ale także przeprowadził dowód matematyczny w którym określił stosunek 

możliwości wystąpienia dwóch identycznych odcisków palców: 1: 64 000 000 000 

Badacz sklasyfikował i wyróżnił wzory linii papilarnych i określił rodzaje 

minucji, a także opracował wzór karty daktyloskopijnej do pobierania odcisków 

palców. Jak widać, jego badania miały olbrzymi wpływ na rozwój daktyloskopii. 

Klasyfikację listewek skórnych stworzoną przez Galtona, udoskonalił Edward 

Henry, który zaproponował wprowadzenie nowoczesnego systemu dziesięcio-

palcowej klasyfikacji daktyloskopijnej i jako pierwszy na świecie w 1901 roku 

w Scotland Yard wprowadził rejestrację daktyloskopijną [3, s.13]. 

Systemy identyfikacyjne Galtona i Henry’ego posłużyły jako fundament do 

stworzenia registratur daktyloskopijnych w większości krajów, gdzie zastosowano 

ich model rejestracyjny odbitek papilarnych. Jednak odmienne stanowisko zostało 

przyjęte przez kraje Ameryki Południowej, gdzie wprowadzono model stworzony 

przez Juana Vuceticha. Swój dorobek naukowy na tle daktyloskopii zawarł On 

w pracy pt. „Dactiloscopia Comparada”. 

Po raz pierwszy termin daktyloskopia został użyty przez argentyńskiego 

dziennikarza Francisca Latiza w 1893 r., w artykule opisującym działalność naukową 

Vuceticha. 
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W tym samym roku, w Argentynie dokonano pierwszej pozytywnej identyfikacji 

daktyloskopijnej w sprawie kryminalnej, a dokładniej- w sprawie Franciszki Rojas, 

która zamordowała dwójkę swoich małoletnich dzieci. Dzięki identyfikacji 

daktyloskopijnej kobiecie udowodniono, że krwawa odbitka linii papilarnych 

pozostawiona na framudze drzwi należy właśnie do Niej, a nie jak przypuszczano 

pierwotnie- do ojca chrzestnego małoletnich. 

Już od samego początku pojawił się dylemat udowodnienia i dokonywania 

ekspertyz w oparciu o zasadę niepowtarzalności. W odpowiedzi w ciągu ponad 120 

lat od publikacji “Finger prints” Galtona pojawiło się wiele modeli, według których 

wyznaczano standardy identyfikacji i wykazywano zasadność w/w zasady. Do 

głównych modeli zaliczamy m.in.: 

 model Galtona; 

 model Hentego; 

 model Balhazarda; 

 model Locarda; 

 model Bose’a; 

 model Wildera i Wentworth’a; 

 model Pearsona 

Pierwsze rozwiązanie wprowadził jak wcześniej wspomniano F. Galton, jego 

wzorzec miał czysto matematyczne podparcie i był przykładem wzorca nume-

rycznego badań daktyloskopijnych. W jego ujęciu odbitka linii papilarnych była 

dzielona na 24 pola, a prawdopodobieństwo ustalenia danego obszaru wynosi 1/2. 

Następnie w swoim wzorze przyjął, że prawdopodobieństwo wskazania danego 

ułożenia linii papilarnych wynosi 1/16 stosownie do wyznaczonych przez niego 

różnego rodzaju wzorów linii papilarnych. Następnie zawarł przesłankę liczby 

listewek papilarnych wychodzących z danej sfery wzoru, po czym ustalił 

prawdopodobieństwo powtórzenia się tego wzoru na 1/256 [4, s.100-113- 5, s. 29]. 

Całość jego modelu można było określić poprzez następujący wzór.  

    (1) 

Odmienne stanowisko zajął Edward Henry, który przyjął założenie 

indywidualności każdej minucji. Prawdopodobieństwo wystąpienia minucji u drugiej 

osoby oszacował na 1/4. Z kolei liczba minucji w postaci 12 dawała prawdo-

podobieństwo (¼)
12

.
 
Następnie na tych założeniach oparł swój model Dr Victor 

Balthazard. Jednak w przeciwieństwie do Henry'ego wyróżnił czwarty rodzaj minucji 

tj. złączenia pojedyncze w kierunku lewym i prawym a także zakończenia 

w kierunku lewym i prawym. Natomiast jego ujęcie nie zakładało wykorzystania 

ogólnego wzoru linii papilarnych. Następnie przyjął, że dla ustalenia tożsamości 

danej osoby spośród ogółu żyjącej populacji trzeba wyznaczyć 17 minucji [6, s. 

351].Powyżej opisane modele bazowały na dowodzie matematycznym i wywarły 

poważny wpływ na technikę kryminalistyki w Polsce, ustanawiając tzw. standard 

numeryczny. Po części standard numeryczny nadal obowiązuje w Polsce lecz 

obecnie opinia biegłego podlega ocenie jakościowo-ilościowej. 
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 Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie problematyki związanej 

z dowodem w postaci badań daktyloskopijnych w polskim procesie karnym, a także 

komparatystyką do standardów wprowadzonych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 

2. Ślad daktyloskopijny w polskim procesie karnym 

2.1. Opinia biegłego 

Według Jana Sehna Śladem kryminalistycznym nazywamy zmiany w obiektywnej 

rzeczywistości, które jako spostrzegalne znamiona po zdarzeniach będących 

przedmiotem postępowania mogą stanowić podstawę do odtworzenia i ustalenia 

przebiegu tych zdarzeń zgodnie z rzeczywistością. Kryminalistyczna wartość śladów 

polega w znacznej mierze (lub przede wszystkim) na ich sile inspiracyjnej 

prowadzących śledztwo do formułowania nowych pomysłów i zadań [7, s. 566]. 

Ślady linii papilarnych – ślady listewek skórnych zwanych dermatoglifami – 

tworzą się poprzez odwzorowanie się warstewki potowej lub potowo-tłuszczowej 

palców, dłoni albo stóp na dotykanych przez daną osobę przedmiotach. Ślady te 

mogą być powierzchowne (np. na szybie) lub wgłębione (np. w glinie). 

Kodeks postępowania karnego dokładnie określa co może służyć jako dowód 

w postępowaniu karnym. Najprościej ujmując, dowodem mogą być wszelkie 

dopuszczalne przez prawo karne procesowe środki, mające wpływ na ustalenie 

znaczących dla rozstrzygnięcia danej sprawy faktów. Za dopuszczalne dowody 

w postępowaniu karnym uznaje się: 

 Wyjaśnienia oskarżonego; 

 Zeznania świadków; 

 Informacje uzyskane od biegłych, tłumaczy, specjalistów; 

 Wynik wywiadu środowiskowego i badania osoby oskarżonego;  

 Zatrzymane rzeczy; 

 Oględziny, otwarcie zwłok, eksperyment procesowy; 

 Wynik kontroli i utrwalania rozmów. 

Dowód do procesu zostaje wprowadzony na wniosek strony lub z urzędu. 

Decyzję o dopuszczeniu dowodu podejmuje organ procesowy 

W postępowaniu karnym organ procesowy może zasięgnąć opinii biegłego albo 

biegłych na podstawie art. 193 k.p.k., który stanowi w § 1, że Jeżeli stwierdzenie 

okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga 

wiadomości specjalnych, zasięga się opinii biegłego albo biegłych. Biegły jest 

osobowym źródłem dowodowym, a jego opinia (relatio periti) stanowi środek 

dowodowy dotyczący okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, których 

stwierdzenie wymaga wiadomości specjalnych [8, s. 181]. Wiadomości specjalne, to 

pojęcie bardzo szerokie. Poza wiedzą ze szczególnych dziedzin naukowych, 

obejmuje także wszelką teoretyczną lub praktyczną wiedzę, będącą obiektem 

własnych zainteresowań, czy nabytą poprzez uprawianie danego zawodu, a zatem nie 

decyduje tutaj dyplom, ale posiadanie wiedzy specjalistycznej. Biegłym może być 

każda osoba, o której wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie (art. 

195 k.p.k.). Od wszystkich biegłych wymaga się obiektywizmu. Biegły z zakresu 

daktyloskopii wykonuje ekspertyzę daktyloskopijną na podstawie postanowienia 

sądu o powołaniu biegłego. W postanowieniu zawarte są ściśle sprecyzowane 
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pytania, na jakie ma odpowiedzieć oraz materiał dowodowy i materiał porównawczy. 

Opinia biegłego nie może być prawdopodobna, musi być to opinia kategoryczna. 

Zgodnie z art. 200 § 1 k.p.k., biegły wydaje opinię ustnie lub na piśmie – w zależ-

ności od polecenia organu procesowego. W praktyce jednak przeważają opinie 

wydawane na piśmie. Opinia powinna zawierać dokładne przedstawienie osób 

i instytucji biorących udział w badaniach i jej wydaniu, a także sprawozdanie 

z przeprowadzonych czynności i spostrzeżeń, wnioski oraz podpisy wszystkich 

biegłych, którzy uczestniczyli w wydaniu opinii (art. 200 § 2 k.p.k.). Biegły nie 

powinien wykraczać poza zakres ekspertyzy określony w postanowieniu. Jednakże 

jest możliwa zmiana zakresu ekspertyzy na podstawie art. 198 § 3 k.p.k., który 

stanowi, że w razie potrzeby organ procesowy może wprowadzić zmiany co do 

zakresu ekspertyzy lub postawionych pytań oraz stawiać pytania dodatkowe. 

Materiał dowodowy to ślady kryminalistyczne i inne zabezpieczone technicznie 

i pod względem procesowym przedmioty podczas oględzin miejsca, osoby, rzeczy 

lub zwłok. Przekształcenie śladów kryminalistycznych i innych obiektów w materiał 

dowodowy następuje podczas oględzin miejsca, osoby, rzeczy lub zwłok [8, s. 56]. 

Materiał porównawczy jest zawsze następstwem istnienia materiału dowodowego. 

Materiał porównawczy może występować jako rzecz (np. włosy, obuwie) albo jako 

ślad. Jest on pozyskiwany podczas czynności procesowych, które są następstwem 

oględzin, w wyniku których został uzyskany materiał dowodowy. Materiał 

porównawczy jest przekazywany do porównania z materiałem dowodowym 

w ekspertyzie. 

Ekspertyza kryminalistyczna to zespół czynności badawczych, wymagających 

wiadomości specjalnych i dlatego wykonywanych przez biegłego na zlecenie organu 

procesowego i zakończonych opinią mogących mieć charakter dowodu w procesie 

[9, s. 90]. Kryminalistyczna ekspertyza daktyloskopijna to jedna z podstawowych 

ekspertyz kryminalistycznych. Ekspertyzy te mają na celu m.in. ujawnienie śladów 

linii papilarnych, ustalenie tożsamości osoby lub zwłok, identyfikację sprawcy, itd.  

W ekspertyzie daktyloskopijnej ślady linii papilarnych nazywane są zamiennie 

„śladami” albo „materiałem dowodowym”. 

Pobieranie odbitek palców to daktyloskopowanie. Często mylone są „odciski 

palców”. Prawidłowo ślady pozostawione na danej powierzchni określa się jako 

„odbitki" (np. na szybie, na kartce). Natomiast odciski to ślady linii papilarnych 

wgłębione, pozostawione na miękkim, plastycznym podłożu, (np. w glinie, 

w wosku). 

Podstawą prawną daktyloskopowania osób jest art. 74 § 2 pkt. 1 k.p.k., w związku 

z art. 71 §3 k.p.k., który stanowi, że: Oskarżony jest zobowiązany poddać się 

oględzinom zewnętrznym ciała oraz innym badaniom niepołączonym z naruszeniem 

integralności ciała; w szczególności wolno od oskarżonego pobrać odciski, 

fotografować go oraz okazać go w celach rozpoznawczych innym osobom. Art. 71 §3 

k.p.k. stwierdza, że: Jeżeli kodeks niniejszy używa w znaczeniu ogólnym określenia 

oskarżony, odpowiednie przepisy mają zastosowanie także do podejrzanego. 

Podstawy prawne zawierają się również w ustawie o Policji [10] w art. 15 ust. 3b, 

który stanowi, że: policjanci podczas wykonywania czynności mają uprawnienia do 

"pobierania odcisków linii papilarnych lub materiału biologicznego ze zwłok 
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ludzkich o nieustalonej tożsamości", oraz w ustawie o cudzoziemcach [11], zgodnie 

z art. 14 Odciski linii papilarnych pobiera się od cudzoziemca za pomocą kart 

daktyloskopijnych lub urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków. 

Materiał porównawczy musi być kompletny oraz podpisany przez osobę, od 

której pobiera się odbitki palców. Oprócz odbitek palców pobiera się na karty 

daktyloskopijne również odciski całych dłoni, opuszków, a także odcisków 

podstawnych i środkowych części palców na papierze. 

Kryminalistyczna ekspertyza daktyloskopijna obejmuje badania wstępne 

materiału dowodowego i porównawczego. Ekspert ma za zadanie zapoznać się 

z postanowieniem o powołaniu w danej sprawie biegłego, stanem materiałów 

przesłanych do badań, stanem formalno-procesowym przesłanych materiałów oraz 

zadaniami postawionymi przed ekspertyzą. Kolejny etap badań daktyloskopijnych 

dotyczyć ma oceny przydatności otrzymanych materiałów dowodowych i porów-

nawczych do identyfikacji. Następnie należy przeprowadzić badania daktyloskopijne 

cech grupowych, w efekcie których możliwa będzie do ustalenia ich przydatność 

oraz zgodność w obu z badanych materiałów. Są one wstępem do najistotniejszego 

etapu ekspertyzy daktyloskopijnej, mianowicie – badań identyfikacyjnych, które 

umożliwiają ocenę ich zgodności, czy odmienności, dotyczące zarówno wielkości, 

kształtu czy wzajemnego rozmieszczenia minucji. Minucje to cechy charakte-

rystyczne budowy linii papilarnych (początki i zakończenia linii papilarnych, 

rozwidlenia i złączenia, punkty, styki boczne, haczyki, oczka, mostki, linie 

przechodzące, skrzyżowania, trójnogi). 

O identyczności dowodowej śladu linii papilarnych z odciskiem porównawczym 

decyduje zgodność co do budowy i wzajemnego rozmieszczenia pewnej liczby 

indywidualnych cech linii papilarnych [2, s. 218]. Zauważyć należy, że określenie 

cech grupowe linii papilarnych, np. ich wielkość, kształt, wzór, rodzaj delt i ich 

rozmieszczenie, dają sposobność wykluczenia już na etapie wstępnych badań odbitek 

posiadających odmienne cechy. Natomiast minucje ze względu na indywi-

dualizowanie śladów należy badać szczegółowy. 

Pełna analiza porównawczo-identyfikacyjna śladu linii papilarnych może 

pozwolić na określenie (ustalenie): typu i rodzaju wzoru (jego rysunku wew-

nętrznego i zewnętrznego), typu i rozmieszczenia delt, części palca lub dłoni, od 

której ślad pochodzi, stopnia deformacji lub nałożenia śladów na siebie, kierunku 

przebiegu linii papilarnych i liczby występowania minucji – ich wielkości, kształtu 

i wzajemnego rozmieszczenia, a w przypadku śladów dobrze czytelnych – liczby, 

kształtu i rozmieszczenia porów skórnych oraz ukształtowania krawędzi linii 

papilarnych [2, s. 218]. 

Stosowane powszechnie w daktyloskopii opinie kategoryczne dopuszczają 

następujące sformułowania: 

1) ślad pochodzi od jakiejś osoby; 

2) ślad nie pochodzi od żadnej z osób, których karty daktyloskopijne nadesłano 

do badań; 

3) ślad nie nadaje się do identyfikacji [12, s.334]. 
Właściwości linii papilarnych cechuje; niepowtarzalność (indywidualność), 

niezniszczalność (nieusuwalność) oraz niezmienność. Ukształtowane w okresie 
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około 6. miesiąca życia płodu linie papilarne, pozostają niezmienne aż do 
pośmiertnego rozkładu ciała człowieka [13, s. 68]. 

Rozróżnia się trzy podstawowe metody (teorie) oceny śladów linii papilarnych: 

 ilościowa, w której ściśle określona liczba cech decyduje o możliwości 
identyfikacji (opracowana przez m.in. Balthazarda); 

 jakościowa, biorąca pod uwagę wyłącznie jakość, czyli budowę cech 
charakterystycznych, odrzucająca niezbędne minimum minucji; 

 jakościowo-ilościowa, w której uwzględnia się zarówno jakość cech jak i ich 
liczbę (stosowana najczęściej w praktyce, w tym również w polskiej praktyce 
techniki kryminalistycznej) [2, s. 219]. 

We współczesnej daktyloskopii jest wiele metod ujawniania śladów linii 
papilarnych. W tym celu wykorzystywane są, oprócz tradycyjnych proszków 
daktyloskopijnych, także metody chemiczne, fizyczne i fizykochemiczne, a wśród 
nich wyrafinowane techniki fluorescencyjne, wspierane cyfrową obróbką obrazów 
[13, s.65]. 

2.2. Zabezpieczenie śladu 

Zabezpieczenie technicznie w celu utrwalenia śladu, daje możliwość długotrwałej 
obserwacji śladu i manipulowanie nim, żeby odnaleźć wszystkie cechy identy-
fikacyjne. 

Podstawą prawną zabezpieczenia śladu jest art. 207 §2 k.p.k., który stanowi, że 
Jeżeli przedmiot może ulec przy badaniu zniszczeniu lub zniekształceniu, część tego 
przedmiotu należy w miarę możności zachować w stanie niezmienionym, a gdy to nie 
jest możliwe - stan ten utrwalić w inny sposób oraz art. 297 § 1 pkt. 5 k.p.k., zgodnie 
z którym postępowanie przygotowawcze ma na celu zebranie, zabezpieczenie  
i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla sądu. 

Bardzo istotnym składnikiem oględzin jest protokół. Zabezpieczenie procesowe 
śladu zawiera opis śladu w protokole oględzin i na metryczce śladu. Opis ten 
w protokole powinien obejmować metodę ujawnienia, właściwość, lokalizację, 
oznaczenie liczbowe oraz metodę zabezpieczenia technicznego śladu. Opis ten jest 
ochroną prawną dla śladu. W protokole należy umieścić oznaczenie czynności, jej 
czasu i miejsca, osób w niej uczestniczących, przebieg czynności, oświadczenia 
i wnioski jej uczestników, wydane w czasie czynności postanowienia i zarządzenia, 
w miarę potrzeby stwierdzenie innych okoliczności dotyczących przebiegu czynności 
(art. 148 § 1 k.p.k.). Bardzo ważne jest podanie warunków, w jakich rozpoczęto 
oględziny (temperaturę, widoczność, oświetlenie, opady, itp.). Istotne jest, żeby 
czynności wykonywane w czasie oględzin opisywać zgodnie z nich kolejnością. 

2.3. Droga od śladu do materiału dowodowego 

Gdy dana osoba pozostawia na miejscu zdarzenia ślady linii papilarnych, 
powstaje źródło dowodowe, z którego można powziąć wiadomości o tej osobie. 
Podczas oględzin miejsca ślad ten zostaje ujawniony oraz zabezpieczony przez organ 
ścigania. Organy ścigania typują w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych 
osoby podejrzane, od których pobrane zostają odbitki linii papilarnych, czyli materiał 
porównawczy. Następnie organ procesowy wydaje postanowienie o powołaniu 
biegłego, przekazując mu do ekspertyzy materiał dowodowy oraz materiał porów-
nawczy. Ekspert po przeprowadzeniu badania, wydaje opinię dla organu proce-
sowego. Dowód ze śladu kryminalistycznego ma charakter dowodu z opinii biegłego. 
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2.4. Badania porównawcze 

Badany ślad trzeba dokładnie przeanalizować pod kątem kilku położonych obok 

siebie minucji. Należy znaleźć podobny układ minucji na materiale porównawczym 

w analogicznych miejscach odcisków. Trzeba zrobić to w sposób metodyczny tak, 

aby nie pominąć jakiegoś fragmentu. Jeżeli wynik badania wyjdzie negatywny, 

należy powtórzyć to badanie w pewnym odstępie czasowym, np. jednego dnia, 

wybierając inny zespół minucji. W przypadku upewnienia się, że w materiale 

porównawczym i na śladzie nie ma takiego samego układu minucji, stwierdza się, że 

ślad nie pochodzi od osób, których odbitki linii papilarnych porównywano ze 

śladem. Gdy zostanie znaleziony podobny zespół minucji, należy wyszukiwać 

kolejnych minucji, kontynuując czynność, aż do upewnienia się, że są takie same na 

śladzie i materiale porównawczym. Oznacza to, że ślad i materiał porównawczy 

pochodzą od tej samej osoby. 

Na świecie występują dwa standardy identyfikacji daktyloskopijnej – numeryczny 

i holistyczny. W większości państw europejskich – w tym także w Polsce – występuje 

standard numeryczny, który polega na ustaleniu minimalnej liczby minucji, aby 

można było uznać, że ślad nadaje się do identyfikacji, a także do stwierdzenia, że 

ślad porównywany z materiałem porównawczym pochodzi od danej osoby. 

W polskim systemie przyjęto, że do identyfikacji danej osoby należy wyznaczyć 

12 charakterystycznych cech wspólnych (minucji). W ramach porównania warto 

wspomnieć jaka liczba minucji jest wymagana w innych państwach, np.: 

 Rosja; 

 Armenia, Azerbejdżan, Bułgaria; 

 Dania, Węgry; 

 Belgia, Turcja, Francja, Grecja, Holandia, Hiszpania, Finlandia Portugalia, 

RFN, Szwajcaria, Szwecja, Rumunia; 

 Malta; 

 Szkocja, Cypr, Anglia, Walia. 

2.5. Rola biegłego w rozprawie sądowej 

Biegły biorąc udział w rozprawie składa przyrzeczenie: Świadomy znaczenia 

moich słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że powierzone 

mi obowiązki wykonam z całą sumiennością i bezstronnością. Biegły jest przesłu-

chiwany od zapytania kolejno o imię, nazwisko, wiek, zajęcie, miejsce zamieszkania, 

karalność za fałszywe zeznania i stosunek do stron. Biegły powinien mieć szansę 

swobodnej wypowiedzi, w której szczegółowo przedstawiłby swoją opinię, metody 

badawcze, wnioski. Jednakże w praktyce jest to niestety często ograniczane tylko do 

zadawania pytania, czy biegły podtrzymuje swoją pisemną opinię. Sąd oraz strony 

mogą zadawać dodatkowe pytania ekspertowi, dotyczące np. jego kwalifikacji 

zawodowych oraz doświadczenia. Istotne są pytania o jakość materiału badawczego, 

środki i metody badawcze, stopnia pewności wyników, uzasadnienia opinii, wartości 

diagnostycznej metod badawczych, itp. Biegły musi zachować w swoich 

wypowiedziach obiektywizm. Nie wolno zadawać biegłemu pytań sugerujących 

odpowiedź. Warto podkreślić, że przesłuchanie biegłego jest bardzo ważną 
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czynnością dowodową, mogącą wzmocnić lub osłabić znaczenie wykonanej przez 

niego ekspertyzy [2, s. 183]. 

Jak wskazuje art. 201 k.p.k. „jeżeli opinia jest niepełna lub niejasna albo gdy 

zachodzi sprzeczność w samej opinii lub między różnymi opiniami w tej samej 

sprawie, można wezwać ponownie tych samych biegłych lub powołać innych”. 

W przypadku, gdy w procesie występuje więcej niż jedna opinia, przeprowadza się 

konfrontację biegłych, która ma na celu wyeliminowanie sprzeczności. Konfrontacja 

biegłych może doprowadzić do uzgodnienia ich stanowisk, uznania przez jednego 

z nich słuszności wniosków sformułowanych przez drugiego biegłego albo też, jeżeli 

obie strony wnioski ze swoich opinii podtrzymają, umożliwić organowi 

procesowemu określenie wiarygodności każdej z opinii [14, s.190].  

3. Standardy badań daktyloskopijnych w Stanach Zjednoczonych 

Ameryki 

W przeciwieństwie do standardu numerycznego, który dominuje w krajach 

starego kontynentu, np. w Polsce czy w Niemczech, Stany Zjednoczone Ameryki 

odrzuciły ten kanon badań na rzecz modelu eksperckiego. W roku 1970 na 55 

corocznej konferencji International Association for Identification (IAI) w Pittsburgh’u 

powołano do życia I Komisję Standaryzacyjną, w skład której wchodziło jedenastu 

członków tej organizacji. Celem tego gremium było wyznaczenie minimalnej liczby 

cech pozwalających na uzyskanie pozytywnej identyfikacji na podstawie linii 

papilarnych [15, s.7]. Komisja stopniowo prezentowała swoje osiągnięcia kolejno na 

sympozjach IAI w Louisville i Milwaukee, aby w 1973 roku zaprezentować 

definitywne stanowisko. Na 58 konferencji w Jackson w stanie Wyoming Komisja 

Standaryzacyjna uznała, że w oparciu o przeprowadzone badania nie istnieje obecnie 

żadna istotna podstawa do przyjmowania z góry wyznaczonej liczby cech, aby 

dokonać pozytywnej identyfikacji. Mocą rezolucji nr 1973-5, recypowany wcześniej 

standard numeryczny został zastąpiony modelem eksperckim. Pogląd ten uległ 

aktualizacji w czerwcu 1995 roku na międzynarodowym sympozjum, które odbyło 

się w Ne’urim w Izraelu. Po rozpatrzeniu poprzedniego stanowiska stwierdzono, że 

musi ono być bardziej precyzyjne. W wyniku poprzedniego uzasadnienia zastąpiono 

słowo „istotna”, słowem „naukowa”, natomiast sformułowanie „cech charak-

terystycznych”, samym wyrazem „cech”, aby zwiększyć spektrum możliwości 

identyfikacyjnych. Nadto usunięto zwrot „obecnie” z rezolucji. Efektem tych prac 

było przyjęcie tzw. Deklaracji Ne’urim, która zatwierdzona przez 11 krajów tj. USA, 

Francję, Kanadę, Węgry, Izrael, Nową Zelandię, Szwecję, Szwajcarię, Wielką 

Brytanię i Australię [16, s. 21]. Podobne stanowisko przyjęła we wrześniu 2003 roku  

sponsorowana przez FBI Scientific Working Group on Friction Ridge Analysis, 

Study and Technology (SWGFAST) [15, s. 7]. Obecnie wspomniana grupa od roku 1995 

sporządza wytyczne dla ekspertów, którzy badają ślady daktyloskopijne [17, s. 15]. 

Po ponad 30 latach postanowiono zrewidować ten pogląd. Na  konferencji IAI 

z 2006 roku w Bostonie (Massachusetts) powołano II Komisję Standaryzacyjną, 

której zadaniem było zbadanie czy stanowisko zajęte w 1973 roku w świetle 

obecnego postępu naukowego jest nadal słuszne. Tym razem komisja miała 

multidyscyplinarny skład, tj. biegli z zakresu daktyloskopii, przedstawiciele nauk 

biologicznych i genetyki a także statystycy i prawnicy. Swoje prace Komisja 
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zaprezentowała w 2009 roku na corocznej konferencji w Tampie na Florydzie. Mocą 

rezolucji nr 2009-18 utwierdzono ważność standardu holistycznego badań 

daktyloskopijnych [15, s. 12-20]. 

4. Metodyka badań daktyloskopijnych 

4.1. Poziomy detali wzorów 

Jednym z konstytutywnych elementów standardu holistycznego jest oparcie go na 

tzw. poziomach detali. W zależności od jakości ujawnionego i zabezpieczonego 

śladu można określić zbieżność lub rozbieżność między nim, a materiałem porów-

nawczym na wybranych poziomach. Począwszy od poziomu 1 do 3 komponenty 

opisujące daną odbitkę linii papilarnych coraz bardziej szczegółowo ją charak-

teryzują. W obrębie jednej ujawnionej odbitki papilarnej można wyszczególnić różne 

poziomy detali, w zależności od jakości, co przekłada się potem na ilość 

wymaganych cech charakterystycznych, tj. minucji. Zdarzają się także przypadki, 

kiedy to różne poziomy można wyszczególnić w ramach kilku części jednego śladu  

lub tylko jeden [18, s. 1].  

 Poziom 1 

Widoczne cechy pozwalają na ustalenie ogólnego przebiegu kształtu linii 

papilarnych i wyznaczenie ich wzoru, np. łuk prosty (Ryc. 1.1). Poprzez zaklasy-

fikowanie danego śladu wedle przyjętej systematyki uzyskujemy identyfikację 

grupową, np. łukowe, pętlicowe, wirowe (podział wg G.A. Samojłowa).  

  
Ryc. 1.1 Źródło: http://www.handanalysis.co.uk/EdCampbell-PalmD-History.htm (stan: 29.03.2018r.) 

 Poziom 2 

Drugi poziom ostrości wzoru wykazuje już pewną specyfikę, na podstawie której 

można dokonać identyfikacji indywidualnej. Elementem konstytutywnym tego 

szczebla jest możliwość dostrzeżenia i wyróżnienia poszczególnych minucji (Ryc. 

1.2), np. początków, końców, rozwidleń pojedynczych czy mostków. Jeżeli 

zabezpieczony materiał dowodowy zawiera wystarczająco duży fragment śladu, 

istnieje możliwość wyznaczenia linii Galtona (prosta linia poprowadzona z centrum 

wzoru do terminu zewnętrznego) i ustalenia liczby indeksu (liczba linii papilarnych, 

które przecinają linię Galtona).  

http://www.handanalysis.co.uk/EdCampbell-PalmD-History.htm
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Ryc. 1.2  Źródło: http://onin.com/fp/level123.html (stan: 29.03.2018r.) 

 Poziom 3 

Trzeci poziom charakteryzuje największa klarowność i ostrość wzoru. Na tym 

poziomie osoba dokonująca badań może ustalić charakterystykę danych linii 

papilarnych poprzez:  

 poroskopię, czyli badanie kształtu porów występujących na liniach papilarnych 

(Ryc. 1.3); 

 krawędzioskopię, która zakłada identyfikację na podstawie kształtu krawędzi 

listewek papilarnych; 

 badanie charakterystycznych cech nabytych, np. brodawek, blizn, zmian 

zanikowych, nadżerek pracowniczych, schorzeń bakteryjnych i grzybiczych, 

nowotworowych czy linii białych (wskutek naturalnych procesów starzenia się, 

tkanka łączna pod skórą opuszek palców ubywa, powodując powstawanie 

licznych bruzd zgięciowych) [2, s. 31]. 

 
Ryc. 1.3 Źródło: http://anilaggrawal.com/ij/vol_001_no_001/paper003.html (stan: 29.03.2018r.) 

4.2. Model ACE-V 

Skrótowiec ACE-V oznacza kolejno każdy etap badań daktyloskopijnych, 

tj. analizę (ang. analysis), porównanie (comparison), ocenę (evaluation) i weryfikację 

(verification). Termin ten wprowadził David Ashabaugh. Obecnie jest on elementem 

standardów grupy SWGFAST. Pod względem historycznym zasadność tej metody 

została wyrażona w 2005 roku wyrokiem sądowym w sprawie Stan Massachusetts 

vs Terry L. Petterson [19]. Metodologia ACE-V wykorzystuje i jest ściśle powiązana 

ilością jak i jakością cech występujących w danym materiale [20, s. 39]. Jak 

podkreśla literatura ACE-V nie jest metodą liniową, ponieważ możliwy jest powrót 

do każdej poprzedniej fazy, jednak trzy pierwsze fazy należy rozpatrywać oddzielnie 

[21, s. 255]. Faza analizy zakłada  ocenę śladu pod kątem widoczności każdego 

z poziomów. Na tym etapie odbitka jest poddawana badaniu celem określenia jego 

http://onin.com/fp/level123.html
http://anilaggrawal.com/ij/vol_001_no_001/paper003.html
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wartości identyfikacyjnej dla dalszych faz procesu. Jeżeli w tej fazie zostanie 

wykazane, że materiał nie nadaje się do dalszej identyfikacji proces zostanie 

przerwany i zostanie sporządzony stosowny protokół. Zgodnie z wytycznymi, 

ekspert musi opisać i brać pod uwagę czynniki wpływające na widoczność linii 

papilarnych na odbitce w sposób pierwotny lub wtórny:  

 aspekty obejmujące stan skóry, np. blizny czy brodawki; 

 elementy mechanizmu powstawania śladu: siła nacisku na podłoże, przesunięcie 

się podłoża lub dłoni, ślady wielokrotnie nawarstwione; 

 ustalenie czy ślad zawiera jakiekolwiek zanieczyszczenia np. krew, sadza, farba; 

 zdefiniowanie techniki jaką ślad został ujawniony: optyczna, mechaniczna, 

fizyczna, chemiczna; 

 sposób zabezpieczenia śladu do celów procesowych; 

 skonkretyzowanie rodzaju podłoża, np. gładkie, porowate, plastyczne, twarde; 

 wpływ czynników środowiska na deformacje śladu [18, s. 4]. 

Wymienione faktory wpływają bezpośrednio na założenie adekwatności jakości 

do ilości cech występujących na materiale dowodowym, przez co biegły musi je 

uwzględnić na każdym późniejszym etapie badań. W wyniku tego stadium, biegły 

określa przydatność do następnego szczebla badania poprzez określenie obszaru na 

ujawnionym śladzie daktyloskopijnym i ilości cech wraz z korelatą ich jakości, 

tj. czytelnością danych cech na kolejnych poziomach. Następnym etapem (faza 

porównania) jest zestawienie obok siebie materiału dowodowego z porównawczym. 

W tym celu zostaje wyznaczony obszar, który będzie podlegał konfrontacji. W razie 

braku cech pozwalających na porównanie tylko danego wycinka śladu daktylo-

skopijnego, musi zostać porównana cała odbitka linii papilarnych zabezpieczona na 

miejscu zdarzenia z odbitką pobraną od osoby. Biegły zaczyna porównanie od 

sprawdzenia zbieżności materiałów pod kątem detali poziomu pierwszego. Po 

ustaleniu zbieżności wspomnianego poziomu zostaje wyznaczony obszar 

o najbardziej adekwatnej liczbie cech do ich jakości. Następnie w tym obszarze są 

porównywane cechy poziomu drugiego, w tym wyznaczane są także minucje 

w stosownej ilości do jakości śladu. Jeżeli udało się wyznaczyć poziom trzeci, to też 

istnieje możliwość jego porównania. Konsekutywnie po porównaniu w toku 

ekspertyzy przychodzi czas na ocenę, którą biegły formułuje na podstawie dwóch 

wcześniejszych faz. W ramach tego procesu ekspert może wydać następujące 

kategorie opinii: 

 wykluczająca (identyfikacja negatywna); 

 potwierdzająca tożsamość materiału dowodowego i porównawczego (identyfikacja 

pozytywna); 

 niewykluczająca (biegłemu nie udało się dokonać pozytywnej lub negatywnej 

identyfikacji). 

Zwieńczeniem tego procesu jest faza weryfikacji, gdzie wspomniane wcześniej 

materiały zostaną zbadane w procesie ACE przez innego niezależnego biegłego [22, 

s. 260]. 
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4.3. Dylemat adekwatności jakości do ilości w ekspertyzie 

Adekwatność cech, na podstawie których można dokonać identyfikacji jest 

wynikiem stosunku ilości do jakości. Wraz ze wzrostem jakości cech, maleje ich 

wymagana liczba i na odwrót. Jakość jest wyznaczana na podstawie widoczności 

i wyraźności cech danych poziomów (Ryc. 1.4). Należy jednak pamiętać, że dany 

stopień jakości może odnosić się generalnie do całej odbitki linii papilarnych, jednak 

może być zawężony tylko do jakiegoś obszaru, na którym występuje wystarczająca 

ilość cech. Natomiast ilość jest prostym wyznaczeniem liczby minucji na danym 

fragmencie. 

 
Ryc. 1.4 Zródło: SWGFAST- Document #10, Standards for Examining Friction Ridge, Impressions and 

Resulting Conclusions, (Latent/Tenprint) 

Ułatwieniem w klasyfikacji stosowności ilości do jakości jest wykres zapro-

ponowany przez grupę SWGFAST. Stosunek ten odzwierciedla wykres (Ryc. 1.5), 

gdzie linia pozioma określa ilość cech, tj. minucji, które reprezentują drugi poziom 

detali w ujęciu holistycznym ekspertyzy daktyloskopijnej, a pionowa jakość. 

W pierwszym obrębie oznaczonym literą A relacja między jakością, a wolumenem 

minucji nie gwarantuje pewnej identyfikacji. Natomiast obszar między dwoma 

krzywymi, tj. B odznacza się już możliwością dokonania identyfikacji. Dopiero 

strefa oznaczona literą C pozwala na pewną identyfikację [18, s. 6-7]. Graf ten ma 

zastosowanie w fazie analizy, gdzie określa przydatność danej odbitki 

w identyfikacji, zaś w stadium oceny pozwala wyznaczyć zakres między opinią 

kategorycznie dokonującą identyfikacji, a wykluczeniem takowej [18, s. 8]. 



Ślad daktyloskopijny jako dowód w polskim procesie karnym na tle standardów wprowadzonych 

w Stanach Zjednoczonych Ameryki 

 

29 

 

Ryc. 1.5. Źródło: SWGFAST- Document #10, Standards for Examining Friction Ridge, Impressions and 

Resulting Conclusions, (Latent/Tenprint) 

5. Nowoczesne technologie w obszarze daktyloskopii 

Przeprowadzenie ekspertyzy porównawczej w świetle przyjętych standardów 

znacznie różni się dla Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki, jednak w pewnych 

kwestiach oba modele są zgodne. Mowa tu przede wszystkim o trendach jakie 

uwidaczniają się w metodach ujawniania śladów. Co do zasady ujawnianie śladów 

daktyloskopijnych odbywa się na miejscu zdarzenia przez odpowiednio wykwali-

fikowanego funkcjonariusza. W uzasadnionych przypadkach do czynności ujaw-

niania śladów może zostać powołany specjalista, którego pozycję należy odróżnić od 

biegłego. Kodeks postępowania karnego w art. 205 § 1 expressis verbis określa, że 

gdy dokonanie oględzin wymaga czynności technicznych, w szczególności; 

pomiarów obliczeń, zdjęć, utrwalenia śladów, można do udziału w nich wezwać 

specjalistów. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że specjalista nie może sporządzić opinii. 

Poza sferą ujawniania śladów na miejscu zdarzenia występują przypadki, gdzie 

wizualizacja śladów z uwagi na występujące trudności wymaga wiadomości 

specjalnych. Takie badania są przeprowadzane przez biegłego i przybierają formę 

opinii wizualizacyjnej lub wizualizacyjno-porównawczej [1, s. 175]. 

Właśnie sfera metod ujawniania obfituje w mnogość rozwiązań, które są spójne 

tak samo dla obu przedstawionych w niniejszej pracy standardów. Co jednak 

najważniejsze sfera ta przeżywa dynamiczny rozwój i ukazuje współczesne trendy 

pośród ogółu badań daktyloskopijnych. Właśnie dzięki tym technikom specjaliści lub 

na późniejszym etapie postępowania biegli mogą ujawnić ślady, które kilkanaście lat 

temu nie były możliwe do wizualizacji. 

W szerokim gronie coraz bardziej wyspecjalizowanych metod ujawniania 

trudnych śladów daktyloskopijnych najbardziej należy położyć nacisk na:  

 ujawnianie przy pomocy kamery RUVIS; 

 transfer uprzednio ujawnionych śladów do badań genetycznych. 
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Większość śladów daktyloskopijnych jest ujawniana na miejscu zdarzenia 

poprzez metody, które w jakimś stopniu ingerują w substancję, która została Nanie-

siona na podłoże. Mowa tu przede wszystkim o metodach fizycznych, chemicznych 

i fizyko-chemicznych. W trakcie wizualizacji śladu niezmiernie ważne jest 

odpowiednie zachowanie kolejności stosowania metod ujawniania. W przypadku, 

gdy jedna metoda nie przynosi zamierzonego rezultatu, stosuje się kolejną metodę, 

lecz niezachowanie kolejności wyznaczonej przez naukę techniki kryminalistyki 

w toku tego procesu może spowodować nieodwracalną degradację materiału. 

Świetnym przykładem jest zastosowanie dla ujawnienia śladu metody chemicznej 

w postaci ninhydryny, a potem zastosowanie proszku daktyloskopijnego. Tak 

przeprowadzony proces ujawniania śladu spowoduje, że odbitka linii papilarnych 

straci właściwości adhezyjne, a tym samym proszek daktyloskopijny nie przywrze do 

śladu [22, s. 30] Jest to tylko jeden z wielu przykładów. Ponadto nawet 

nieprawidłowe zastosowanie odpowiedniej metody, np. poprzez użycie zbyt dużej 

ilości proszku może także spowodować degradację materiału. Problem ten 

szczególnie dotyczy oględzin miejsca zdarzenia, gdzie nie panują idealne warunki, 

a także liczy się szybkość przeprowadzenia czynności procesowej w postaci 

oględzin. Kolejnym czynnikiem, który wpływa na proces ujawniania śladu, jest 

doświadczenie osoby ujawniającej ślad. Tak kumulujące się czynniki powodują, że 

nietrudno o przypadkową degradację materiału. 

Jednak rozwój techniki kryminalistyki spowodował odkrycie kamery RUVIS 

(Ryc 1.6, ang.reflected ultraviolet imaging system). Dzięki temu systemowi 

specjalista jest w stanie ujawnić ślad daktyloskopijny bez stosowania metod 

degradujących ślad lub w jakikolwiek inny sposób wpływających na jego strukturę. 

Działanie tego urządzenia opiera się o projekcję światła UV. Promieniowanie 

ultrafioletowe występuje w trzech rodzajach długości: 

 UV-A – długość fali w zakresie od 320 do 400nm; 

 UV-B – długość fali w zakresie od 280 do 320nm; 

 UV-C – długość fali w zakresie od 180 do 280nm [23, s. 151]. 

Większość powierzchni nieporowatych absorbuje promienie UV lub je całkowicie 

odbija. Kamera RUVIS poprzez użycie krótkich fal UV-C o długości 254nm oraz 

odpowiednich soczewek przepuszcza światło UV w ten sposób, że powierzchnia 

przedmiotu, na której znajduje się ślad daktyloskopijny będzie go odbijać, natomiast 

substancja potowo-tłuszczowa będzie go absorbować [23, s. 152]. Tak widoczny ślad 

w kamerze RUVIS będzie widoczny jako znacznie bardziej ciemny niż podłoże. 
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Ryc. 1.6. Źródło:http://www.sirchie.com/blog/how-police-find-latent-fingerprintspart-5ruvis/#.W4blA84zaUk 

(stan: 28.08.2018r.) 

Mechanizm powstania śladu daktyloskopijnego polega na odwzorowaniu się 

układu linii papilarnych poprzez naniesienie na daną powierzchnię substancji 

potowo-tłuszczowej w charakterze śladu nawarstwionego. Przedmiotowa substancja 

potowo-tłuszczowa powstaje w wyniku mieszania się wydzielin z gruczołów 

potowych i łojowych. Wewnętrzna powierzchnia dłoni zawiera tylko gruczoły potowe, 

natomiast owłosiona powierzchnia skóry, gruczoły łojowe i potowe. Mieszanina ta 

powstaje w wyniku kontaktu wewnętrznych części dłoni z owłosionymi powłokami 

skórnymi [1, s. 52]. Ujawnienie śladu daktyloskopijnego na miejscu zdarzenia wiąże 

się najczęściej z użyciem proszków daktyloskopijnych, które mają uwidocznić 

pozostawiony, nawarstwiony ślad substancją potowo-tłuszczową.  

Przez wiele lat materiał dowodowy w postaci odbitek linii papilarnych nie mógł 

być traktowany jako wystarczający dla celów profilowania genetycznego. Jednak 

w ostatnich latach w wyniku wieloletnich analiz stworzono odpowiednią metodę 

izolacji i powielania DNA, tzw. trace DNA, dla potrzeb której wystarczają już 

znikome ilości DNA [24, s. 1-14]. Wystarczającą ilością dla takich badań jest nawet 

10 komórek nabłonka przeniesionych wraz z substancją potowo-tłuszczową, a co za 

tym idzie ślad daktyloskopijny jest wystarczającym źródłem dla profilowania 

genetycznego [25, s. 59]. Jednak pojawia się w tym miejscu problem z kontaminacją 

materiału dowodowego. Jak się okazuje aplikatory i pędzle stosowane na miejscach 

różnych zdarzeń są częstokroć zanieczyszczone innym materiałem genetycznym, 

który może być dalej przenoszony [25, s. 60]. Niestety sterylizacja aplikatorów do 

proszków daktyloskopijnych po każdych oględzinach mogłaby przysparzać 

problemy w praktyce jak i duże koszty, dlatego w kierunku zaradzenia tej kwestii 

powinien zmierzać współczesny nurt badań nakierowany na wtórne wykorzystanie 

ujawnionego śladu daktyloskopijnego. 

6. Wnioski  

Zarówno Polskie standardy jak i wprowadzone w Stanach Zjednoczonych 

Ameryki zakładają wydanie opinii biegłego poprzez analizę jakościowo-ilościową. 

Jednak w Polsce co do zasady mamy wyznaczoną sztywną ramę 12 minucji, 
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natomiast w USA zależność liczby minucji jest kształtowana płynnie w zależności od 

jakości, co pozwala przyjąć nawet mniejszą liczbę w przypadku wysokiej jakości. 

Polska daktyloskopia opiera się w zasadzie o to co w Stanach Zjednoczonych 

nazywane jest poziomem dwóch detali. Oczywiście w naszym porządku prawnym 

i nauce kryminalistyki analiza minucji jest poprzedzona identyfikacją grupową, 

tj. wyznaczeniem wzoru, linii Galtona. Łatwo można tutaj dostrzec podobieństwo do 

przyjętego w USA poziomu pierwszego identyfikacji. Elementem, który niewąt-

pliwie rzuca się w oczy to  większa elastyczność i plastyczność takiego kanonu 

badań, jednak pojawia się wtedy problem, czy w tym wypadku nie może czasem 

dojść do nadużycia władzy przez biegłego. Problem ten w Polsce rozwiązany jest 

prosto narzuconym rygorystycznie elementem ilościowym minucji.  

Jednakże rozbieżności w kwestiach standardów badań porównawczych nie 

wpływają na metody ujawniania śladów. Te wydają się zachowywać spójność co do 

różnych krajów czy porządków prawnych. Uwarunkowanie jedności metod ujaw-

niania materiału dowodowego wynika z faktu, że poszczególne metody powstają 

w różnych zakątkach świata, a dane służby czerpią je nawzajem od siebie i wymie-

niają się nimi. Świadczyć może o tym fakt skonstruowania kamer RUVIS przez 

japońską Policję, a dziś są wykorzystywane przez służby m.in. w Stanach Zjedno-

czonych Ameryki czy Polsce [23, s. 152]. Podkreślić należy, że stosowanie danej 

metody zależy tylko od jej skuteczności, której wyznacznikiem jest przecież wizua-

lizacja danego śladu i uzyskanie jak najlepszego jakościowo materiału dowodowego. 

W tym względzie trendy we współczesnej daktyloskopii są jasno zarysowane,  

a w swym rozwoju zmierzają do zwiększenia skuteczności wizualizacji śladów 

trudnych, wcześniej niedostępnych ze względu na brak odpowiednich środków 

i techniki. Jednocześnie wszelkie metody ujawniania powinny być jak najmniej 

destruktywne i kontaminujące materiał dowodowy, albowiem nie można zapominać 

o jego wtórnym wykorzystaniu, np. w badaniach genetycznych. 
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Ślad daktyloskopijny jako dowód w polskim procesie karnym na tle standardów 

wprowadzonych w Stanach Zjednoczonych Ameryki 

Streszczenie  

Historia daktyloskopii sięga już ponad 120 lat. Swoim zakresem początkowo obejmowała tylko 

zagadnienia związane z identyfikacją sprawców przestępstw. W obecnej dobie postępu cywilizacyjnego 

daktyloskopia służy nam wszystkim, np. przy paszportach biometrycznych czy telefonach. Pomimo 

upływu lat badania daktyloskopijne nadal stanowią większość ekspertyz laboratoriów krymina-

listycznych, a co za tym idzie – odgrywają pierwszoplanową rolę jako dowód w większości procesów 

karnych. Jednakże od pozostawionego śladu daktyloskopijnego do materiału dowodowego jest daleka 

droga, proces ten obejmuje szereg standardów i wytycznych. Fachowość i rzetelne przeprowadzenie 

owych standardów rzutuje na ocenę materiału dowodowego. 

Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie problematyki związanej z dowodem w postaci badań 

daktyloskopijnych w polskim procesie karnym, a także komparatystyką do standardów wprowadzonych 

w Stanach Zjednoczonych. 

Dokonana analiza porównawcza w sposób jasny i klarowny ukazuje trendy, do których dążą 

współczesne badania daktyloskopijne, przekładające się na jakość materiału dowodowego w procesie 

karnym. 

Słowa kluczowe: daktyloskopia, proces karny, dowód, ślad, identyfikacja. 
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Latent fingerprint as evidence in polish criminal process with comparison 

to standards implemented in United States of America 

Abstract  

The history of fingerprinting dates back over 120 years. It’s scope initially included only issues related 

to the identification of offenders. In the present day of civilization progress, dactyloscopy serves us all, 

for example with biometric passports and telephones. Despite the passage of years, dactyloscopic tests 

continue to constitute the majority of expert forensic laboratories and, consequently, play a leading role 

as evidence in most criminal trials. 

However, there is a long way to go from the fingerprint to the evidence, this process includes a number 

of standards and guidelines. Professionalism and reliable performance of these standards have an impact 

on the assessment of the evidence. 

The aim of this publication is to present the issues related to the evidence in the form of fingerprint 

research in the Polish criminal trial, as well as comparative studies to the standards introduced in the 

United States.  

The comparative analysis carried out clearly and clearly shows the trends to which contemporary 

dactyloscopic research strives, translating into the quality of evidence in the criminal trial. 

Keywords: fingerprints, criminal process, evidence, trace. 
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Zniewaga 

1. Uwagi wstępne 

Przestępstwo zniewagi zostało unormowane w at. 216 Kodeksu karnego z 1997 

roku, Rozdziale XXVII zatytułowanym „Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności 

cielesnej” [10]. Typ czynu zabronionego w postaci zniewagi znalazł swoje miejsce 

również w Kodeksie karnym z 1932 roku jak również Kodeksie karnym z 1969 roku. 

W Kodeksie karnym z 1932 roku mianowicie przestępstwo to regulowane było 

w Rozdziale XXXVIII zatytułowanym „Zniewagi” poprzez następującą treść art. 

256: kto obraża godność osobistą innej osoby w jej obecności, albo choćby pod jej 

nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby obraza do tej osoby dotarła 

podlega karze aresztu do roku lub grzywny. Ponadto uregulowano zarówno retorsję 

jak i prowokację, poprzez treść § 2 o treści: jeżeli obrazę wywołało wyzywające 

zachowanie się obrażonego lub jeżeli obrażony odpowiedział obrazą wzajemną lub 

naruszeniem nietykalności cielesnej sąd może sprawcę od kary uwolnić [8]. 

Konstrukcja art. 256 § 2 Kodeksu karnego z 1932 roku pokrywa się z treścią 

obowiązującego obecnie de lege lata art. 216 § 3 Kodeksu karnego z 1997 roku.  

W Kodeksie karnym z 1969 roku przestępstwo zniewagi zostało umieszczone 

w art. 181 Rozdziału XXXIV zatytułowanym „Przestępstwa przeciwko czci 

i nietykalności cielesnej”. Treść art. 181 Kodeksu karnego z 1969 roku była 

następująca: kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej 

nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do tej osoby dotarła 

podlega karze pozbawienia wolności do roku, ograniczenia wolności albo grzywny. 

W § 2 niniejszego przepisu uregulowano natomiast retorsję oraz prowokację: jeżeli 

zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się znieważonego albo jeżeli znieważony 

odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może 

odstąpić od wymierzenia kary. [9] Zwrócić uwagę należy, iż § 1 Kodeksu karnego 

z 1969 roku przewidywał prócz kary ograniczenia wolności oraz grzywny również 

karę pozbawienia wolności do roku. Zakres normy sankcjonującej art. 181 § 1 

Kodeksu karnego z 1969 roku był więc szerszy od zawartej w art. 256 § 1 Kodeksu 

karnego z 1932 roku oraz obowiązującego obecnie art. 216 § 1 Kodeksu karnego 

z 1997 roku.  

W art. 216 Kodeksu karnego z 1997 roku regulacja znieważenia rozbudowana 

została o typ kwalifikowany w § 2 opisany następująco: kto znieważa inną osobę za 

pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do roku [10] Retorsja oraz prowokacja 

unormowana w § 3 art. 216 Kodeksu karnego pokrywa się natomiast z uregulo-

waniem § 2 art. 181 Kodeksu karnego z 1969 roku.  

Przyczyn penalizacji znieważania doszukiwać się należy w manifestowanej przez 

ustawodawcę potrzebie rozszerzenia ochrony godności człowieka (czci 

                                                                
1 patrycja_wojtowicz@wp.pl, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. 
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wewnętrznej). Przyjąć bowiem można dwie postaci czci człowieka; cześć zewnętrzną 

– rozumianą niejako w formie domniemania, iż prezentuje on cechy uczciwości oraz, 

iż nie posiada żadnych innych, jakie mogłyby go dyskwalifikować oraz cześć 

wewnętrzną – godność, która ma być chroniona przed niepożądanymi zachowaniami 

i ocenami innych w stosunku do wartości, jakie ten człowiek swoją osobą prezentuje 

[4]. Przepis art. 216 Kodeksu karnego z 1997 roku zapewnić ma ochronę godności 

osobistej każdej osoby, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie i status społeczny. 

Istotę czci można sprowadzić do potrzeby wzajemnego poszanowania się przez 

członków społeczeństwa oraz wzajemnej oceny jako indywidualności [3]. Bardzo 

istotne jest, iż osoba znieważana nie musi odczuwać faktu jej znieważenia. 

Przyjmuje się bowiem, iż o zaistnieniu zniewagi decydują kryteria obiektywne. 

W związku z tym jak najbardziej możliwe jest znieważenie osoby, która ze względu 

na swój stan psychiczny nie jest zdolna do rozpoznania znaczenia czynu. Osoba 

psychicznie chora, dotknięta upośledzeniem umysłowym lub też innego rodzaju 

zakłóceniami czynności psychicznych również może zostać znieważona. Możliwe 

jest również znieważenie dziecka, które nie jest w stanie jeszcze pojąć ani zrozumieć 

znaczenia słów użytych w celu znieważenia. W takiej okoliczności bowiem to 

rodzice mogą w imieniu małoletniego wytoczyć oskarżenie przeciwko sprawcy. 

Zatem przyjąć należy, iż możliwe jest znieważenie każdego człowieka, bez względu 

na to, czy jest on zdolny do percepcji samej zniewagi [5].  

Poza regulacją art. 216 Kodeksu karnego pozostaje natomiast znieważenie osoby 

zmarłej. Jako takie można jednakże kwalifikować znieważenie osoby zmarłej 

w sytuacji, gdy sprawca poprzez ten czyn zmierza do znieważenia osoby żyjącej. 

Możliwe jest natomiast znieważenie zwłok, prochów ludzkich bądź miejsca spo-

czynku zmarłego na podstawie art. 262 § 1 Kodeksu karnego z 1997 roku. Na 

podstawie art. 216 Kodeksu karnego z 1997 roku niemożliwe jest również zniewa-

żenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Narodu Polskiego lub Rzeczypospolitej 

Polskiej, głowy obcego państwa, znaków państwowych, przedmiotu czci religijnej 

lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, 

grupy ludności lub poszczególnej osoby ze względu na przynależność narodową, 

etniczną, rasową, wyznaniową, lub ze względu na jej nie wyznaniowość jak również 

pomnika lub innego miejsca urządzonego w celu upamiętnienia wydarzenia 

historycznego lub uczczenia osoby, przełożonego przez żołnierza ani podwładnego 

przez żołnierza. Powyższe bowiem uregulowane są w innych skonkretyzowanych 

przepisach Kodeksu karnego z 1997 roku. 

Nie należy zapomnieć o gwarancji konstytucyjnej, tj. art. 30 oraz 47 Konstytucji 

RP. Konstytucyjna gwarancja ochrony czci jednostki oraz przyrodzonej i niezby-

wanej godności zostaje przeniesiona na grunt treści art. 216 Kodeksu karnego z 1997 

roku. Przy tym słusznie należy zauważyć, iż granice pomiędzy zachowaniem 

mającym obiektywnie charakter znieważenia a zachowaniem pozbawionym tychże 

cech powinna zostać wyznaczona również przy uwzględnieniu standardów swobody 

wypowiedzi, gwarantowanej poprzez art. 54 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 10 

Europejskiej Konwencji Praw Człowieka [3]. 
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2. Podmiot przestępstwa znieważenia 

Podmiotem przestępstwa stypizowanego w art. 216 Kodeksu karnego może być 

każdy człowiek, jaki jest zdolny do ponoszenia odpowiedzialności karnej. Będzie 

nim więc osoba, która ukończyła lat 17 w związku z tym, iż art. 10 § 2 k.k. nie 

przewiduje odpowiedzialności karnej za popełnienie tego typu czynu zabronionego 

przez osobę, która ukończyła lat 15. [2] 

Do odpowiedzialności karnej na podstawie art. 216 Kodeksu karnego nie może 

zostać pociągnięta osoba objęta immunitetem adwokackim, radcowskim bądź 

prokuratorskim. Nadużycie w postaci zniewagi uczynione granicach określonych 

przez odpowiednie ustawy, w ramach wykonywanego zawodu i obowiązków służbo-

wych nie będzie bowiem uznane za wypełniające znamiona typu czynu zabronionego 

z art. 216 Kodeksu karnego. Osoby objęte immunitetem adwokackim, radcowskim 

bądź prokuratorskim mogą odpowiadać jedynie dyscyplinarnie. Możliwe jest 

natomiast pociągnięcie takiej osoby do odpowiedzialności za czyn znieważenia przez 

osobę niebędącą stroną, jej pełnomocnikiem lub obrońcą, kuratorem, biegłym, 

świadkiem, tłumaczem oraz osobę, która w przyszłości nie uzyska statusu strony. 

Taki czyn bowiem będzie wiązał się zarówno z odpowiedzialnością dyscyplinarną 

jak i karną i będzie ścigany z oskarżenia prywatnego [3].  

3. Ustawowe znamiona typu czynu zabronionego 

3.1. Znamiona strony przedmiotowej 

 W przepisie art. 216 k.k. stypizowano jedną postać czynności sprawczej. Jest nią 

znieważenie. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 07 maja 2008 

roku, przestępstwo zniewagi polega na użyciu słów obelżywych lub sformułowanie 

zarzutów obelżywych lub ośmieszających, postawionych w formie niezracjona-

lizowanej. O uznaniu określonych sformułowań za znieważające decydują 

w pierwszym rzędzie ogólnie przyjęte normy obyczajowe [1]. Znieważenie 

rozumiane przy tłumaczeniu słownikowym, jako obrażenie kogoś, rzucanie obelg na 

kogoś, ubliżanie, uwłaczanie bądź uchybianie komuś jest w ujęciu normatywnym 

niewystarczające. Jako takie należy bowiem rozumieć znieważenie jako zachowanie 

godzące w cześć człowieka a zwłaszcza w jego godność przy czym decydujące 

znaczenie dla uznania takiego zachowania za znieważenie będzie ocena, czy 

w powszechnym uznaniu zachowanie to można uznać za obelżywe i pogardliwe. To 

normy obyczajowe będą zatem decydowały o fakcie uznania zachowania za 

znieważenie [7]. 

Znaczenie drugorzędne będzie miało samo odczucie osoby znieważanej. 

Subiektywna ocena, iż dane zachowanie należałoby uznać za znieważenie przy 

ustaleniu, iż obiektywnie za takie uznać go nie można nie będzie przesądzało o bycie 

przestępstwa. Niemniej jednak w sytuacji, gdy znieważany nie zdaje sobie sprawy 

z charakteru zachowania bądź nawet nie czuje się przez nie urażony nie wyłącza jego 

przestępności. W związku bowiem z tym, iż ustawa nie przewiduje wymogu 

subiektywnego przekonania o charakterze zachowania bądź wiedzy lub samego 

zrozumienia – mimo wszystko będzie ono kwalifikowane jako znieważenie, jeśli 

obiektywne kryteria na to wskażą. Idąc dalej, jak mowa była o tym wcześniej, ze 

względu na brak wymogu subiektywnego przekonania o przestępności czynu, 
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znieważonym może być zarówno dziecko, jak i osoba upośledzona umysłowo lub też 

obcokrajowiec, który nie rozumie choćby pod jego adresem użytych słów. [3]. 

Mogą oczywiście nastąpić sytuacje, w których uzasadnionym będzie wzięcie pod 

uwagę kryterium związanego z obyczajnością konkretnego środowiska. Słusznie 

bowiem w literaturze zaznacza się, iż nie we wszystkich kręgach użycie konkretnego 

słowa będzie poczytywane jako znieważające. Przykładowo słowo „rzeźnik” użyte 

w celu określenie wykonywanego zawodu za takie uznane być nie może, a w oko-

liczności użycia go w stosunku do osoby wykonującej zawód lekarza chirurga już 

takim właśnie się stanie. Takie przykłady niewątpliwie można mnożyć, co skłania 

w efekcie do wniosku, iż precyzyjne, jednoznaczne i wyczerpujące opisanie 

zachowań, słów, gestów, jakie kwalifikowane miałyby być jako znieważenie jest 

niemożliwe. Forma znieważenia może bowiem być bardzo różnorodna. Ostateczna 

ocena i kwalifikacja konkretnej sytuacji, konkretnego przypadku to składowa między 

innymi ustalenia zarówno zażyłości znieważanego i znieważającego jak również 

środowiska, z jakiego obie te osoby się wywodzą. [2] 

Najczęściej zniewaga przyjmuje postać słowa mówionego bądź pisanego. Nie jest 

to jednak katalog zamknięty. Znieważyć kogoś można w różnoraki sposób, choćby 

poprzez rysunek, list o obraźliwej treści, obraźliwy gest, utwór demonstrujący 

pogardę dla innej osoby[7]. Nieprzyzwoite znaki, gesty, propozycje lub miny 

kierowane do osoby potraktowanej w danej okoliczności jako obiekt seksualny 

również winny zostać uznane za znieważenie, jeśli przyjmują postać pogardliwego 

i obraźliwego stosunku do pokrzywdzonego. Jest jak najbardziej możliwe utworzenie 

katalogu słów, jakie kwalifikowane są obelżywe i pogardliwe, niemniej jednak nie 

należy go zamykać. Pewne słowa współcześnie mogą utracić swój pogardliwy 

charakter, podczas gdy w przeszłości stanowiły pewnego rodzaju obelgę lub obrazę [5] 

Zważyć należy, jak przyjmuje się w literaturze przedmiotu, iż możliwe jest popeł-

nienie czynu zabronionego  w postaci znieważenia w formie usiłowania nieudolnego. 

Za takie można by uznać użycie słowa, któremu osoba je wypowiadająca przypisuje 

negatywny wydźwięk, a w gruncie rzeczy słowo to tego wydźwięku nie posiada. Za 

przykład w tym miejscu można podać użycie słowa „Żyd”, przy przyjęciu, iż osoba 

je wypowiadająca przyjęła taki system wartości, w którym ma ono negatywne 

znaczenie. Jako takie jednak negatywnego znaczenia wskazane słowo nie ma. 

W takim przypadku uzasadnionym byłoby uznać takie zachowanie za usiłowanie 

nieudolne popełnienia przestępstwa znieważenia, bowiem został użyty środek 

nienadający się w gruncie rzeczy do jego popełnienia. W przypadku natomiast, gdy 

sprawca używa słowa, którego znaczenia sam nie rozumie należy zakwalifikować 

czyn jako popełniony pod wpływem błędu co do okoliczności stanowiącej znamię 

czynu zabronionego. Fakt ten przesądza o wyłączeniu umyślności naruszenia 

godności drugiej osoby, co kolejno doprowadza do uznania, iż taka wypowiedź 

winna pozostać niekaralna [4]. 

Jednolite jest stanowisko w literaturze, iż przestępstwo znieważenia można 

popełnić jedynie poprzez działanie. Nie wystarczy bowiem bierne zachowanie 

sprawcy sprowadzające się na przykład na niewyciągnięciu dłoni na przywitanie. 

Znieważenie musi przybrać formę działania podjętego w kierunku pokrzywdzonego. 

Popełnienie tego czynu w formie zaniechania natomiast nie jest możliwe. Podnosi 
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się, iż o zaniechaniu możemy mówić wówczas, gdy na sprawcy ciąży szczególny 

prawny obowiązek podjęcia konkretnego działania, którego jednak nie podejmuje. 

Mimo wszystko, na gruncie omawianego przestępstwa zniewagi zaznacza się, iż 

trudno jest mówić o jakimkolwiek normatywnym systemie, będącego podstawą 

obowiązku podjęcia konkretnego działania [5].  

W treści przepisu art. 216 § 1 k.k. przewidziano trzy formy popełnienia czynu 

zabronionego w postaci zniewagi. Mianowicie, może ona mieć miejsce w obecności 

pokrzywdzonego (zniewaga bezpośrednia), pod nieobecność pokrzywdzonego 

(zaocznie) lecz publicznie (zniewaga pośrednia i publiczna) oraz pod nieobecność 

pokrzywdzonego i niepublicznie lecz z zamiarem, by zniewaga do pokrzywdzonego 

dotarła (zniewaga pośrednia i niepubliczna). Oznacza to, iż osoba działając bez 

zamiaru, by zniewaga dotarła do osoby znieważanej oraz czyniąc zniewagę niepub-

licznie nie popełnia czynu zabronionego gdyż nie dochodzi do wypełnienia znamion 

ustawowych przestępstwa zniewagi.[7] 

Najmniej wątpliwości budzi zniewaga uczyniona pod obecność osoby zniewa-

żanej. Zniewaga skierowana nawet nie bezpośrednio w kierunku pokrzywdzonego 

lecz pod jej obecność oraz obiektywnie za taką uznana będzie wypełniać znamiona 

czynu zabronionego stypizowanego w art. 216 k.k.  Obecność bowiem w tym 

przypadku ma oznaczać bezpośredniość odbioru informacji. [długosz]. Znieważony 

ma być zatem bezpośrednim odbiorcą zniewagi. Musi on więc znajdować się 

fizycznie w miejscu, gdzie dochodzi do znieważenia jego osoby. W związku 

z powyższym do znieważenia może również dojść podczas rozmowy telefonicznej, 

byleby osoba znieważana w niej uczestniczyła w chwili dokonania znieważenia 

i stała się odbiorcą zniewagi. [5] 

Pośrednio zniewagi można dopuścić się natomiast pod nieobecność osoby 

znieważanej lecz publicznie, to znaczy poprzez skierowanie zniewagi konkretnej 

osoby do osoby trzeciej. Obraźliwe treści kierowane wobec osoby znieważanej 

muszą być czynione wobec szerokiej i bliżej nieokreślonej grupy osób. Ważne przy 

tym, by informacja w jakiś sposób przekazana a będąca zniewagą mogła dotrzeć do 

wiadomości publicznej a jej treść musi być zrozumiana przez jej ewentualnych 

odbiorców [3]. 

Znieważenie osoby pod jej nieobecność i niepublicznie lecz z zamiarem, by 

zniewaga do osoby znieważanej dotarła ma miejsca wtedy, gdy treści znieważające 

nie mogą dotrzeć do osoby znieważanej w tym samym czasie, w którym zostają 

przekazane. Niemniej jednak ważne jest, by znieważający miał zamiar by treści 

znieważające do tej osoby dotarły bądź poprzez przekazanie mu ich bądź 

przetłumaczenie ich treści [5]. 

Nie jest możliwe natomiast przypisanie odpowiedzialności karnej sprawcy, który 

owszem – wypowiada i tworzy treści znieważające, jednakże zostają one przekazane 

osobie znieważanej wbrew jego woli. W takiej sytuacji należy mówić o ekscesie 

osoby, która pośredniczy w przekazaniu tych treści [3]. 

3.2. Znamiona strony podmiotowej 

Spornym jest w literaturze ustalenie, czy zniewagi można dokonać wyłącznie 

z zamiarem bezpośrednim. Juliusz Makarewicz przyjął bowiem, iż możliwe jest 

dokonanie tego czynu również w zamiarze ewentualnym w związku z wymogiem 
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wyłącznego ustalenia animus iniuriandi.[4]. Andrzej Marek natomiast uważa, iż 

zniewaga jest przestępstwem o charakterze bezwzględnie intencjonalnym. Należa-

łoby przyjąć, iż do popełnienia czynu zabronionego w postaci zniewagi dochodzi 

w okoliczności, gdy sprawca godzi się z tym, iż treści przez niego prezentowane 

mogą w jakiś sposób naruszyć godność drugiego człowieka. [7]. Takie rozwiązanie, 

tj. przyjęcie iż przestępstwa zniewagi dopuścić się można zarówno w zamiarze 

bezpośrednim jak i ewentualnym wydaje się jednak najbardziej uzasadnione [2].  

4. Typ kwalifikowany 

W § 2 art. 216 k.k. przewidziano typ kwalifikowany przestępstwa znieważenia. 

O takiej kwalifikacji czynu przesądzać ma wobec niniejszego przepisu fakt 

uczynienia zniewagi poprzez środki masowego komunikowania. Zgodnie z postano-

wieniem Sądu Najwyższego z dnia 07 maja 2008 roku, przez środki masowego 

komunikowania należy rozumieć wszystkie środki, których działanie sprowadza się 

do masowego przekazywania rozmaitych treści, czyli do środków tych należy 

zaliczyć nie tylko prasę drukowaną, radio i telewizję, ale także książki, plakaty, filmy 

oraz internet [6].  

Typ kwalifikowany przestępstwa znieważenia kategoryzowany jest zatem 

względem użytego środka do jego popełnienia. Niewątpliwie ustawodawca miał 

słuszność w utworzeniu tego typu kwalifikowanego, gdyż konieczność ochrony 

człowieka przed obraźliwymi zachowaniami, jego godności oraz wartości, jakie 

prezentuje nie podlega żadnej wątpliwości. Doniosłość środków masowego komuni-

kowania natomiast ma wydźwięk powodujący nierówną walkę o ich ochronę, co spo-

wodowało uzasadnioną reakcję ustawodawcy. Społeczna szkodliwość czynu zabro-

nionego w postaci zniewagi za pomocą środków masowego komunikowania jest 

znacznie wyższa niż w przypadku popełnienia tego czynu w typie podstawowym [3].  

5. Sankcja karna 

W pierwszej kolejności, gdy mowa o zagrożeniu karą i środkami karnymi za 

popełnienie czynu zabronionego w postaci znieważenia, wskazać należy przewi-

dziane w § 3 art. 216 k.k. dwie okoliczności możliwości odstąpienia od wymierzenia 

kary mianowicie prowokację i retorsję.  

W przypadku zniewagi wywołanej wyzywającym zachowaniem się znieważanego 

mówić należy o prowokacji [2]. Prowokacja jest zachowaniem poprzedzającym czyn 

osoby znieważającej, to znaczy musi czasowo go wyprzedzać. Innymi słowy 

prowokacja to świadoma i naganna zaczepka uczyniona w kierunku osoby, która 

kolejno dopuszcza się znieważenia w reakcji na tę zaczepkę. Wyraźnie wskazuje na 

związek przyczynowo – skutkowy słowo użyte w treści przepisu § 3 art. 216 k.k., tj. 

„wywołało”. Niemniej jednak czas reakcji nie musi być krótki. Bowiem 

w niektórych okolicznościach decydującym będzie upływ dłuższego czasu. Dla 

przykładu, wyzywające zachowanie się sąsiada, które trwa od dłuższego czasu może 

właśnie po jego upływie spowodować konkretną reakcję osoby dopuszczającej się 

w wyniku tego zniewagi.  

Natomiast z retorsją mamy do czynienia w sytuacji, gdy do zniewagi już doszło, 

a osoba wobec której jej dokonano, zareagowała albo zniewagą wzajemną lub 

naruszeniem nietykalności cielesnej. Nie ma obowiązku zachowania tożsamości 
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zachowań osoby znieważającej i osoby odpowiadającej na zniewagę. Może ona 

bowiem użyć zarówno środka tego samego rodzaju, tj. zniewagi wzajemnej jak 

również dopuścić się naruszenia nietykalności cielesnej osoby znieważającej 

w obronie godności własnej osoby. [3] 

Za popełnienie czynu w postaci zniewagi przewidziano karę grzywny albo karę 

ograniczenia wolności. W przypadku popełnienia czynu zabronionego w postaci 

zniewagi przy użyciu środków masowego komunikowania przewidziano również 

nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża lub inny cel 

społeczny, jaki pokrzywdzony wskaże. Przy czym nawiązkę można orzec wyłącznie 

na jeden ze wskazanym podmiotów w przepisie. Regulacja dotycząca orzeczenia 

nawiązki na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża lub inny cel 

społeczny poza odpowiednim zwiększeniem dolegliwości oddziaływania karnego ma 

na celu pozwolenie na poczucie satysfakcji pokrzywdzonego przestępstwem 

znieważenia [1]. 

6. Zbieg przepisów i przestępstw 

Przepis art. 216 k.k. może pozostawać w zbiegu rzeczywistym z innymi 

przepisami. Między innymi, w okoliczności, gdy znieważający dopuści się czynu 

zniewagi uczynionej w kierunku dwóch osób jednocześnie, to znaczy w jednej 

wypowiedzi w sposób pogardliwy odniesie się na przykład zarówno do matki jak 

i córki, to należy przyjąć, iż popełnia jedno przestępstwo w związku z art. 11 § 2 k.k.  

Kolejno, w okoliczności, gdy sprawca dopuszcza się czynu zabronionego z art. 

135 § 2 k.k. (publiczne znieważenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) 

i zniesławienia z art. 212 § 2 lub § 2 k.k. – będzie odpowiadał na odstawie obu 

zbiegających się przepisów. Zastosowanie w takim przypadku znajdzie regulacja 

kwalifikacji kumulatywnej z art. 11 § 2 k.k.  

Następnym przykładem będzie popełnienie czynu z art. 216 k.k. w zbiegu 

z przestępstwem zniesławienia z art. 212 k.k. Przykładowo sprawca będzie 

rozpowiadał wśród wspólnych znajomych o koleżance, iż delikatnie ujmując nie 

prowadzi się odpowiednio. Dojdzie w tym przypadku do kumulatywnej kwalifikacji 

z art. 11 § 2 k.k. W okoliczności, gdy okazałoby się, iż sprawca jest w stanie 

udowodnić prawdziwość swych twierdzeń, bezprawność całego czynu sprawcy 

zostanie wyłączona ze względu na kontratyp z art. 213 § 1 k.k. (nie ma przestępstwa 

określonego w art. 212 § 1 k.k., jeżeli zarzut uczyniony niepublicznie jest 

prawdziwy).  

Może dojść do kwalifikacji kumulatywnej na podstawie art. 11 § 2 k.k. 

w sytuacji, gdy sprawca przestępstwa znieważenia z art. 216 k.k. równocześnie 

dopuszcza się naruszenia nietykalności cielesnej, tj. czynu zabronionego określonego 

w art. 217 k.k.  

Możliwe jest popełnienie czynu zabronionego z art. 216 k.k. oraz przestępstwa 

z art. 190 § 1 k.k. (groźby karalnej) lub też art. 191 § 1 lub § 2 k.k. (groźba 

uszkodzenia ciała wypowiadana z użyciem znieważających słów). W niniejszym 

przypadku również, na podstawie art. 11 § 2 k.k. dochodzi do kumulatywnej 

kwalifikacji.  
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W zbiegu z art. 216 k.k. może pozostawać również przepis art. 233 § 1 k.k. 

(składanie fałszywych zeznań). Jest bowiem możliwe, iż sprawca składając zeznania 

nieprawdziwe użyje sformułowań znieważających inną osobę. [3]. 

7. Podsumowanie 

Ze względu na złożoność przestępstwa znieważenia z art. 216 k.k. kwalifikacja 

konkretnego zachowania jako wypełniające znamiona tego typu czynu zabronionego 

nie jest niewątpliwie łatwa. Współcześnie, w dobie ogólnego dostępu do środków 

masowego komunikowania oraz zdawać by się mogło, wszechobecnej nienawiści 

i pogardy dla osób posiadających odmienne zdanie w konkretnej kwestii bądź 

odróżniającej się wyznawanymi wartościami, przypisać jego popełnienie w bardzo 

wielu przypadkach.  

Przyznać należy, iż brak poszanowania drugiego człowieka oraz pewnego rodzaju 

społeczne przyzwolenie na wzajemną zniewagę określonych grup społecznych nie 

prowadzi do tego, co miał w zamierzeniu ustawodawca. Analizując choćby znamiona 

strony przedmiotowej przestępstwa zniewagi można by w życiu codziennym wymie-

nić niezliczone przypadki, w których istnieje możliwość przypisania popełnienia tego 

czynu. Niewątpliwie wpływ na taki stan faktyczny ma życie polityczne, w które 

obecnie angażuje się coraz więcej osób. Publiczna manifestacja swoich poglądów, 

przy jednoczesnym pogardliwym i obraźliwym sposobie wypowiadania się o swoich 

„przeciwnikach” przybiera na sile z każdym dniem.  

Poza powyższym, również w kontaktach towarzyskich często dochodzi do 

znieważenia. Wbrew pozorom czasem bardzo wysoki stopień zażyłości świadczyć 

może o dolegliwości zniewagi. Im bliższe bowiem stosunki między ludźmi tym 

bardziej zniewaga godzi w osobę znieważoną. Ocena, czy dane zachowanie winno 

zostać zakwalifikowane jako zniewaga wymaga w związku z tym rozpatrzenia wielu 

okoliczności. Niemniej jednak, w dobie możliwości swobodnego wyrażania swojego 

zdania oraz dostępności do najróżniejszych portali społecznościowych, ochrona 

godności powinna zostać dodatkowo wzmocniona przy uzasadnionej niedopusz-

czalności anonimowości sprawców.  
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Zniewaga 

Streszczenie 

W dobie gwarancji wolności słowa, nieograniczonego dostępu do środków masowego przekazu bardzo 

często dochodzi do przekroczenia granic w wyrażeniu własnego zdania. Ochronę przed takim 

zjawiskiem ma dawać art. 216 k.k., pozwalający na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawcę 

dopuszczającego się przestępstwa znieważenia. Niemniej jednak, aby tak się stało, muszą zostać 

wypełnione ustawowe znamiona czynu zabronionego. Nie każde bowiem zachowanie można 

kwalifikować jako znieważenie. Autorka niniejszej pracy ma na celu analizę znamion typu czynu 

zabronionego w postaci znieważenia z art. 216 k.k. przy równoczesnej próbie uporządkowania kategorii 

zachowań, jakie winny być kwalifikowane jako tego typu przestępstwo. Przywołanie przestępstwa 

znieważenia służyć ma przede wszystkim zwróceniu uwagi na kwestię obiektywnego uznania 

zachowania za znieważenie a przy tym kwestię granic, w jakich za to przestępstwo należy uznawać 

dane zachowanie.  

Słowa kluczowe: zniewaga, godność, pogarda. 

Insult 

Abstract 

At the time of freedom of speech, unlimited access to mass media, it is common that the rules of 

expressing opinion are breached. Article 216 of the Polish Penal Code is supposed to protect from this 

phenomenon and it enables the perpetrator to be brought to criminal liability for an insult. Nevertheless, 

to make it happen, the criteria of a prohibited act have to be fulfilled. Not each act can be classified as 

an insult. The author of this work aims at analysing the features of a prohibited act in the form of an 

insult (article 216 of the Polish Penal Code) and organising categories of acts which ought to be 

classified as this type of crime. The example of an insult is expected to draw attention to objective 

defining an act as an insult and also defining its borders.  

Keywords: insult, dignity, disdainfulness. 
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Wybrane zagadnienia związane z prawem do obrony 

w polskim procesie karnym  

1. Wprowadzenie 

Współcześnie mianem procesu karnego można określić, kierując się definicją 

sformułowaną przez S. Waltosia i P. Hofmańskiego, jako „zespół prawnie 

uregulowanych czynności, których celem jest wykrycie przestępstwa i jego sprawcy, 

osądzenie go za to przestępstwo i ewentualne wykonanie kary, środków karnych oraz 

środków zabezpieczających” [1, s. 20]. Należy jednak zaznaczyć, iż proces karny nie 

jest jedynie zbiorem ściśle określonych reguł bądź schematów, ale jest też 

odzwierciedleniem problemów społecznych oraz odpowiedzią na zaspokojenie 

poczucia sprawiedliwości społecznej. Jedną z najważniejszych funkcji procesu 

karnego jest zapewnienie sprawiedliwego rozstrzygnięcia. Aby do niego dopro-

wadzić, konieczne są normy, które ustalają kolejność czynności, regulują prawa 

i obowiązki uczestników postępowania, a także zapewniają rzetelność i uczciwość 

w działaniu organów prowadzących proces. Nieodłączną częścią urzeczywistnienia 

tej idei jest zagwarantowanie każdemu, przeciwko komu zostały podjęte czynności 

organów ścigania możliwości i środków do kwestionowania legalności oraz 

zasadności oskarżenia. Gwarancję powyższych uprawnień stanowi prawo do obrony. 

Jak pisał na łamach „Palestry” H. Ettinger, „obrona jest uważana nie tylko za 

zasadniczą gwarancję praw każdego oskarżonego, bez względu na charakter śledztwa 

i moc dowodów, lecz przede wszystkim za niezbędny czynnik i nieodzowny warunek 

prawidłowego wymiaru sprawiedliwości” [2, s. 152]. W związku z powyższym 

prawo do obrony jest nie tylko fundamentem demokratycznego państwa prawnego, 

ale także urzeczywistnieniem podstawowych praw człowieka i obywatela. 

Można sądzić, że omówienie zasygnalizowanej instytucji z punku widzenia jej 

miejsca oraz funkcjonowania w polskim systemie prawnym, pozwoli na określenie 

jej doniosłej roli w każdym stadium postępowania oraz zrozumienia jej podsta-

wowego charakteru. Wydaje się, iż niniejsze rozważania pozwolą udzielić odpo-

wiedzi na takie zagadnienia jak chociażby materialne granice prawa do obrony oraz 

przybliżą problematykę nowelizacji kodeksu postępowania karnego z 2016 roku. 

2. Pojęcie i źródła prawa do obrony 

Ochrona praw jednostki w procesie karnym nie jest jedynie domeną ustawo-

dawstwa krajowego. Określają one oczywiście szczegółowy zakres uprawnień, 

jednak akty prawa międzynarodowego zapewniają szczególny poziom gwarancji, 

których prawodawstwo krajowe musi przestrzegać i być z nim zgodne ze względu na 

obowiązującą hierarchię źródeł prawa. Jak trafnie zauważa P.Wiliński, „szczególną, 

dualistyczną rolą gwarancji międzynarodowych w odniesieniu do oskarżonego jest, 

po pierwsze, wywieranie wpływu na prawo krajowe w celu jego kształtowania 

                                                                
1 janasgosia@gmail.com, Kierunek Prawo, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski. 
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zgodnie ze standardami rzetelnego procesu, po drugie zaś , w razie naruszenia praw 

oskarżonego, prawo międzynarodowe wyposaża go w środki służące ochronie jego 

interesów i żądania poszanowania tego, co mu się należy” [3, s. 124]. Oczywiście 

wykorzystanie instrumentów przewidzianych przez prawo międzynarodowe może 

nastąpić dopiero po wyczerpaniu krajowych środków ochrony praw i wolności. 

Fundamentalne znaczenie ma Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podsta-

wowych Wolności, sporządzona w Rzymie 4 listopada 1950 roku. W kontekście 

przytoczonych rozważań, podstawowe znaczenie dla oskarżonego ma treść art. 6 

tejże Konwencji, mianowicie traktuje on o sprawiedliwym i publicznym rozpatrzeniu 

sprawy w rozsądnym terminie przez bezstronny, niezawisły sąd. Natomiast 

uprawnienia zawarte w dalszej części przepisu uznaje się za prawa oskarżonego, 

które tworzą tzw. minimum praw oskarżonego. Wśród nich wymienić należy m.in. 

prawo do niezwłocznego otrzymania szczegółowej informacji, w zrozumiałym 

języku, o istocie i treści stawianych zarzutów oraz wniesionego oskarżenia – art.6 

ust. 3 lit. a, prawo do bronienia się osobiście lub przez ustanowionego obrońcę – art. 

6 ust. 3c oraz domniemanie niewinności art. 6 ust. 2. Prawa osoby oskarżonej 

podobnie kształtuje także Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich z dnia 19 

grudnia 1966 roku. Określa uprawnienia, które umożliwiają oskarżonemu 

wykonywanie prawa do obrony takie jak: prawo do wolności – art. 9 ust. 1, prawo 

aresztowanego do informacji o powodach zatrzymania i stawianych zarzutach – art. 9 

ust. 2, prawo do procesu w rozsądnym czasie – art. 9 ust.3. Największe znaczenie ma 

jednak art. 14, gdyż zgodnie z nim każdy ma prawo do rzetelnego i publicznego 

procesu przed właściwym i bezstronnym sądem – ust.1. Oskarżonemu przysługuje 

również domniemanie niewinności – ust.2. Ponadto Pakt zakazuje ponownego 

ścigania karnego za czyn, który został już oskarżonemu zarzucony we wcześ-

niejszym postępowaniu – art. 14 ust. 7.  

Na gruncie krajowego porządku prawnego, Konstytucja Rzeczypospolitej 

Polskiej  jest aktem o najwyższej randze i stanowi źródło wiedzy o założeniach 

systemu państwa. Ujęcie w przepisach ustawy zasadniczej zasady prawa do obrony 

powoduje, iż nabiera ona szczególnej wagi dla całego systemu prawnego nie tylko 

dla norm karnoprocesowych. Zgodnie z art. 42 ust. 2 Konstytucji RP „każdy, przeciw 

komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich 

stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach 

określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu”. Charakterystykę prawa do 

obrony formułuje L. Garlicki. Określa on konstytucyjny przedmiot prawa do obrony 

jako wymóg odpowiedniego ukształtowania procedury karnej, stwarzający 

oskarżonemu możliwość występowania w charakterze pełnoprawnego uczestnika 

procesu karnego [4, s. 371]. W świetle powyższych argumentów można twierdzić za 

D. Dudkiem, iż prawo do obrony jest „prawem do ochrony jednostki przed 

wszelkimi ingerencjami w sferę wolności i praw, jakimi zagraża bądź ze swej natury 

powoduje proces karny. Jest to zatem prawo do obrony człowieka, a nie jego roli czy 

statusu w procesie karnym” [5, s. 202]. 

 Zasada prawa do obrony w sposób bezpośredni została ujęta w art. 6 k.p.k., 

w brzmieniu oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do 

korzystania z pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć. Przytoczony przepis 
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wyraża samą istotę omawianej zasady, jednakże nie oddaje w pełni jej zakresu, 

którego należy szukać w całej ustawie procesowej. Brak zwartego katalogu upraw-

nień oskarżonego, skompilowanego, np. w jednym artykule, jest związany z różnymi 

stadiami procesu i ich odmiennymi funkcjami na każdym etapie postępowania. 

W związku z tym osobie oskarżonej bądź podejrzanej musi przysługiwać adekwatny 

środek realizacji przysługujących jej praw. Celem przykładu należy podać takie 

przepisy jak: art. 4 k.p.k. – obowiązek uwzględniania okoliczności przemawiających 

na korzyść oskarżonego, art. 74§1 k.p.k., – prawo do biernego zachowania się, art 

175 k.p.k. – prawo składania i odmowy składania wyjaśnień. Kierując się kryteriami 

formalnymi można wyróżnić zakres podmiotowy, temporalny i przedmiotowy prawa 

do obrony. Biorąc pod uwagę zakres podmiotowy to powyższa zasada dotyczy 

każdego oskarżonego, a więc osoby, przeciwko której wniesiono oskarżenie do sądu, 

a także osoby, co do której prokurator złożył wniosek o warunkowe umorzenie 

postępowania (art. 71§2). Prawo to zgodnie z art. 71§3 k.p.k obejmuje także 

podejrzanego, a więc osobę, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu 

zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut 

w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego ( art. 71§1 

k.p.k.). Ponadto obejmuje również skazanego nieprawomocnie. Zgodnie z kryteriami 

czasowymi, prawo do obrony przysługuje powyższym podmiotom na każdym etapie 

postępowania karnego, choć te uprawnienia mogą się od siebie różnić w zależności 

od etapu procesu karnego. Wydaje się, że można przyjąć, iż prawo to przysługuje 

jednostce od momentu przedstawienia jej zarzutów (art. 313§1 k.p.k.) albo doko-

nania czynności faktycznych o takim znaczeniu (art. 308§1 i 2 k.p.k.). Obowiązuje 

do zakończenia procesu karnego, jednakże nie chodzi tu tylko o prawomocne 

wydanie orzeczenia, ale także o sytuacje, gdzie istnieje potencjalnie możliwość 

zmiany orzeczenia na niekorzyść oskarżonego. Według kryterium przedmiotowego 

rozróżnia się uprawnienia realizowane przez oskarżonego osobiście, uprawnienia 

realizowane przez jego obrońcę lub ustawowych przedstawicieli oraz zachowania 

organów procesowych. Te ostatnie nie wchodzą w zakres wyznaczony prawem do 

obrony, ale mają wpływ na zakres jej realizacji. Przejawem tego jest choćby 

określenie warunków porozumiewania się oskarżonego z obrońcą w postępowaniu 

przygotowawczym (art. 73§2-4 k.p.k.) [6, s. 256-258]. Gwarancję należytego 

wykorzystania środków przysługujących oskarżonemu w ramach prawa do obrony 

stanowią reguły ne peius, które umożliwiają mu swobodny wybór linii obrony bez 

obawy, jakie skutki wywoła złożenie środka odwoławczego.  

W świetle przytoczonych rozważań można zauważyć, iż prawo do obrony jest nie 

tylko jedną z naczelnych zasad procesu karnego, ale także konstytucyjną zasadą 

demokratycznego państwa prawnego. Zapewnia właściwą realizację celów postępo-

wania karnego oraz poszanowanie niezbywalnych praw i wolności jednostki. 

3.  Formy realizacji prawa do obrony w procesie karnym 

W doktrynie można wyróżnić obronę w znaczeniu materialnym, czyli działalność 

wykonywaną przez oskarżonego i innych uprawnionych, tak aby oskarżony nie 

poniósł kary niesłusznie lub nieadekwatnie do popełnionego przez niego czynu oraz 

obronę w znaczeniu formalnym, która jest rozumiana jako prawo oskarżonego do 

korzystania z pomocy obrońcy, a więc możliwość ustanowienia obrońcy z wyboru 
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lub posiadania obrońcy z urzędu [7, s. 145]. Obrona materialna może stanowić 

również obronę merytoryczną jako obronę przed zarzutem lub jedynie obroną 

procesową polegającą na podnoszeniu zarzutów procesowych korzystnych dla osoby 

oskarżonej. Można wyróżnić też obronę czynną związaną z aktywnym uczesz-

nictwem oskarżonego w procesie lub obronę bierną jako powstrzymywanie się od 

dostarczania dowodów przeciwko sobie. Nie sposób wyznaczyć granicy między 

obroną materialną a formalną. Podkreślić jednak należy subsydiarny charakter 

obrony formalnej względem materialnej. Obrońca nie tylko stanowi przeciwwagę dla 

prokuratora reprezentującego aparat państwowy, ale co bardziej istotne dla samego 

oskarżonego, który z reguły nie ma profesjonalnego przygotowania i wiadomości, 

czuwa nad prawidłową realizacją przysługujących mu praw i zapewnia efektywne 

działanie. Aby oskarżony mógł skutecznie podjąć działania obronne przed stawia-

nymi zarzutami, należy go pouczyć, a więc przekazać informacje o przysługujących 

mu uprawnieniach. Celem pouczenia o prawach jest chęć złagodzenia skutków 

nieznajomości prawa [8, str. 85]. Oskarżony występuje w procesie jako strona i jego 

pełnoprawny uczestnik, skutkuje to realizacją zasad równości broni i kontra-

dyktoryjności.  

W postępowaniu przygotowawczym, gdzie są ograniczone zasady kontra-

dyktoryjności, jawności czy równości stron, prawo do obrony nabiera szczególnego 

znaczenia. Instytucją, która jest z nim ściśle powiązana jest przedstawienie zarzutów 

z art. 313 k.p.k. Jest ona szczególnie ważna, ponieważ dostarcza jednostce 

informacji, że będzie toczone przeciwko niej dalsze postępowanie oraz umożliwia 

przygotowanie linii obrony do przeciwko podanym zarzutom. Przedstawienie 

zarzutów powoduje postawienie jednostki w zupełnie nowej roli, staje się ona 

bowiem podejrzanym, a wobec tego organy procesowe mają prawo wkroczyć w jej 

sferę prywatną i dokonywać przesłuchiwań, przesłuchiwań, a nawet zastosować 

środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec powyższego 

niedopuszczalne jest nieprzedstawianie zarzutów i dokonywanie wobec takiej osoby 

czynności śledczych, gdyż stanowi to poważne naruszenie prawa do obrony. 

Natomiast wyrazem realizacji tego prawa jest obowiązek przesłuchania podejrzanego 

bezpośrednio po przedstawieniu mu zarzutów. Taka osoba ma wówczas możliwość 

odniesienia się do stawianych mu zarzutów może również odmówić składania 

wyjaśnień. Od tej pory nie można jej przesłuchiwać w żadnym innym charakterze, 

w szczególności w charakterze świadka [9, s. 563]. Kolejną instytucją bezpośrednio 

związaną z prawem do obrony jest instytucja zamknięcia śledztwa z art. 321 k.p.k. 

Umożliwia ona podejrzanemu zapoznanie się i weryfikację zgromadzonego 

materiału dowodowego, co gwarantuje dostęp do informacji o treści zarzutów [10, 

s. 565]. Skierowanie aktu oskarżenia do sądu i jego przyjęcie powoduje zmianę roli 

jednostki w postępowaniu karnym z podejrzanego na oskarżonego oraz przyznaje mu 

istotne uprawnienia w zakresie prawa do obrony. Mianowicie prawo do odpowiedzi 

na akt oskarżenia (art. 338§2 k.p.k.) oraz inicjatywę dowodową po stronie 

oskarżonego. Jednakże kulminacyjnym punktem, w którym zasada prawa do obrony 

daje swój najpełniejszy wyraz jest rozprawa główna. Na niej oskarżonego chroni 

domniemanie niewinności, wobec czego nie musi on dostarczać dowodów na swoją 

niewinność, a także nie musi sam siebie oskarżać. Ma on także prawo do zgłaszania 
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wniosków dowodowych i udziału w czynnościach dowodowych oraz do zadawania 

pytań świadkom. W granicach obrony formalnej należy uwzględnić prawo oskar-

żonego do ustanowienia obrońcy lub wnoszenie o obrońcę z urzędu, gdy osoba 

oskarżona nie jest w stanie ponieść kosztów procesu. Głównym celem tego prawa 

jest zapewnienie oskarżonemu pomocy w skutecznej realizacji jego uprawnień 

procesowych.  

Reasumując oskarżony w procesie karnym posiada szerokie uprawnienia wyni-

kające z zasady prawa do obrony, które czynią go podmiotem w sporze. 

Niedopuszczalne jest ograniczenie tych uprawnień, chyba że jest to regulowane 

ustawowo, a do oskarżonego należy wybór środków, jakimi będzie odpierał zarzuty 

w postępowaniu. 

4. Problematyka realizacji prawa do obrony w świetle nowelizacji 

kodeksu postępowania karnego z 2016 roku 

Ustawa z dnia 11 marca 2016 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania 

karnego, obowiązująca od dnia 15 kwietnia 2016 roku poczyniła pewne zmiany 

w procedurze karnej.  

 Do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej z 2013 roku, tj. do 1 lipca 2015 

roku, art. 80 k.p.k. miał następujące brzmienie: „Oskarżony musi mieć obrońcę przed 

sądem okręgowym jako sądem pierwszej instancji, jeżeli zarzucono mu zbrodnię lub 

jest pozbawiony wolności. W takim wypadku udział obrońcy w rozprawie głównej 

jest obowiązkowy, a w rozprawie apelacyjnej i kasacyjnej, jeżeli prezes sądu lub sąd 

uzna to za konieczne”. Z dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej z 2013 r. 

i wprowadzeniem art. 80a k.p.k., art. 80 k.p.k. uzyskał nowe brzmienie, które nie 

zostało zmienione ustawą nowelizującą z 2016 roku. W tym brzmieniu obowiązuje 

do tej pory, mianowicie: „Oskarżony musi mieć obrońcę w postępowaniu przed 

sądem okręgowym, jeżeli zarzucono mu zbrodnię. W takim wypadku udział obrońcy 

w rozprawie głównej jest obowiązkowy”. Natomiast art. 80a stanowił, iż na wniosek 

oskarżonego, który nie ma obrońcy z wyboru prezes sądu, sąd lub referendarz 

sądowy wyznacza w postępowaniu sądowym obrońcę z urzędu. Z kolei 

z uzasadnienia projektu ustawy nowelizującej z 2016 roku, wynika, że uchylenie art. 

80a k.p.k. (obowiązującego od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej z 2013 r., 

to jest od 1 lipca 2015 roku), który wprowadził powszechną dostępność obrońcy 

z urzędu, ustawodawca uzasadnił przywróceniem sądowi aktywnej roli w docieraniu 

do prawdy materialnej, co skutkować ma wystarczającą ochroną interesów oskar-

żonego. Warto zauważyć, że nastąpiło ograniczenie obrony obligatoryjnej oskarżo-

nego w postępowaniu przed sądem okręgowym. Wyeliminowano kryterium 

pozbawienia wolności a pozostawiono jedynie kryterium przedmiotowe, czyli 

stawiany zarzut. Miało to być jednak rekompensowane poprzez dodanie art. 80a. 

Jednakże w wyniku nowelizacji z 2016 roku, ustawodawca uchylił art. 80a, nie 

zmieniając jednocześnie brzmienia art. 80 k.p.k., co w konsekwencji doprowadziło 

do obniżenia poziomu gwarancji w tym zakresie. Analizując kwestie prawa do 

obrony nie sposób nie wspomnieć o nowelizacji, także z 2016 roku, odnoszącej się 

do przestępstwa składania fałszywych zeznań z art. 233 k.k. Dodano w nim 

mianowicie, paragraf „1a” w brzmieniu: „Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 

zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną 
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grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności od 

3 miesięcy do lat 5”. Przytoczony paragraf w istotny sposób ingeruje w ten aspekt 

zasady prawa do obrony, który gwarantuje prawo do nieobwiniania samego siebie 

oraz nieobwiniania osoby dla siebie najbliższej, gdyż oskarżony może przyjąć bierną 

postawę w trakcie procesu i podlega ochronie przed koniecznością samooskarżania 

się. Ustawodawca jednak uzasadniał, iż dostateczną ochronę zapewnia art. 183 k.p.k, 

który pozwala świadkowi na uchylenie się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli 

udzielenie na nie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na 

odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Może to budzić 

wątpliwości, gdy osoba zostanie pouczona o obowiązku składania zeznań zgodnie 

z prawdą oraz o treści art. 183§1 k.p.k., a następnie złoży fałszywe zeznania 

i poniesie odpowiedzialność karną za zachowanie zgodne z prawem do obrony, które 

jednakowoż nie zostało prawidłowo zagwarantowane przez organy ścigania [11, s. 12-

26]. W związku z powyższym można zauważyć, iż ze wprowadzonymi stosunkowo 

niedawno zmianami ustawowymi, wiąże się problematyka gwarancji należytej 

realizacji zasady prawa do obrony. Należy objąć refleksją, czy są one zgodne 

z wymogami konstytucyjnymi. 

5. Podsumowanie 

Jak pokazały niniejsze rozważania, prawo do obrony w rozwoju procesu karnego 

stało się gwarancją ochrony i dóbr dla oskarżonego najważniejszych, jest niewąt-

pliwie jednym z praw podstawowych i podstawą rzetelnego wymiaru sprawiedli-

wości. Na gruncie Konstytucji RP oraz ustawodawstwa międzynarodowego, zasada 

prawa do obrony ustanawia prawa oskarżonego, które muszą być przestrzegane, 

a organy procesowe powinny umożliwić mu ich realizację. Z kolei podniesienie 

prawa do obrony do rangi konstytucyjnej świadczy o nadrzędności tego prawa 

w procesie karnym. Można wręcz stwierdzić, iż  jest jedną z najważniejszych zasad 

polskiego procesu karnego i miała wpływ na pewne instytucje procesowe. Swym 

zasięgiem obejmuje całe postępowanie karne od przedstawienia podejrzanemu 

zarzutów do uprawomocnienia się orzeczenia. Można uznać jednak, iż zmienia się 

dynamicznie nie tylko wraz z przechodzeniem stadiów postępowania, ale także wraz 

z rozwojem procedury karnej. Wskazane uprawnienia oskarżonego składające się na 

treść prawa do obrony, pokazują jak ściśle są one ze sobą powiązane i jak ważne jest 

ich przestrzeganie, aby prawidłowo funkcjonowały jako całość. Naturalnie prawo do 

obrony nie jest prawem absolutnym i podlega ograniczeniom, które jednak powinny 

znaleźć odzwierciedlenie w ustawie. Natomiast potencjalnym zagrożeniem dla prawa 

do obrony może być chęć zwiększenia efektywności i szybkości postępowania 

kosztem uprawnień oskarżonego. Bowiem próba ograniczenia tego prawa wiąże się 

z ograniczeniem praw jednostki, co jest sprzeczne z zasadami demokratycznego 

państwa prawnego. Zasada prawa do obrony jest niewątpliwie zasadą o doniosłym 

znaczeniu w całym systemie gwarancji procesowych. 
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Wybrane zagadnienia związane z prawem do obrony w polskim procesie 

karnym 

Streszczenie  

Zasada prawa do obrony w procesie karnym stanowi jedno z praw podstawowych jednostki, które 

uregulowane zostało w Konstytucji RP oraz licznym ustawodawstwie międzynarodowym. Opisanie jej 

miejsca oraz źródeł prawa, w których się znajduje pokazuje jej doniosłe znaczenie w polskim systemie 

prawnym. Szerokie przedstawienie uprawnień oskarżonego w zależności od etapu postępowania 

karnego świadczy o dynamice rozwoju oraz wieloaspektowości omawianej zasady. Ukazanie realizacji 

prawa do obrony w świetle nowelizacji potwierdza jak ważna jest dbałość o jej przestrzeganie zarówno 

na gruncie legislacyjnym jak i przez organy państwa. 

Słowa kluczowe: prawo do obrony, proces karny, oskarżony. 

Selected problems of the Right to Defense in Criminal Procedure 

Abstract 

The principle of defense rights in a criminal procedure is one of the fundamental rights of an individual, 

which is regulated in the Constitution of the Republic of Poland and numerous international legislation. 

Describing its place and the sources of the law in which it is located shows its importance in the Polish 

legal system. A broad presentation of the defendant's rights depending on the stage of the criminal 

proceedings shows the dynamics of development and multi-aspect of the discussed principle. 

Presentation of the implementation of the right to defense in the light of the amendment confirms the 

importance of ensuring that it is observed both on the legislative grounds and by the state authorities. 

Keywords: Right to Defense, criminal procedure, defendant. 
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Polski rynek narkotykowy – wybrane zagadnienia 

1. Wstęp 

Przez rynek narkotykowy rozumiany jest najczęściej rynek konsumencki. Są to 

więc środki dostępne dla konsumentów. Na potrzeby opracowania autorka za rynek 

narkotykowy uznała dostępne narkotyki, uzyskane w nielegalny sposób (środki 

zatrzymane przez organy państwowe). Polski rynek narkotykowy jest specyficzny. 

Okazuje się bowiem, że ilość skonfiskowanych środków w Polsce różni się od 

tendencji światowych. To w Polsce produkowano, jedyny taki narkotyk na świecie  

– polską heroinę, zwaną potocznie kompotem. Wytwarzana w Polsce amfetamina, 

w czasach świetności (lata 90) wykazywała czystość nawet 100%. Aktualnie, żadne 

na świecie państwo, nie ma takiego problemu z dopalaczami jak Polska. Mimo 

centralnego położenia w Europie, sytuacja naszego kraju różni się od innych euro-

pejskich. Jednakże niektóre tendencje polskiego rynku narkotykowego pokrywają się 

z tendencjami europejskimi i globalnymi. Z policyjnej analizy rynku narkotykowego 

w Polsce wynika, że najpopularniejszymi narkotykami są niezmiennie marihuana 

i amfetamina, do Polski najczęściej przemycane są z Holandii i Belgii. Duże 

aglomeracje, jak Warszawa i Gdańsk, służą lokalnym dealerom do zaopatrywania się 

w środki odurzające w celu rozprowadzania ich na własnym terytorium. W dalszym 

ciągu Policja ujawnia dużą liczbę nielegalnych upraw konopi innych niż włókniste, 

które są w większości przypadków prowadzone z wykorzystaniem fachowej wiedzy 

i profesjonalnego sprzętu. Narkotyki w dalszym ciągu ujawniane są u przedstawicieli 

różnych grup społecznych. Najczęściej zażywają je ludzie młodzi (od 13 do 30 lat). 

Są to osoby pochodzące zarówno ze środowisk patologicznych, jak też z tzw. 

dobrych domów. Można mówić nawet o swoistej modzie na branie narkotyków 

wśród młodzieży, która zażywa je w sytuacjach stresowych, jak np. egzaminy lub 

problemy rodzinne. Zarówno narkotyki, jak i leki psychotropowe zażywane są 

z większą aktywnością na koniec roku szkolnego oraz podczas wakacji, gdy 

młodzież wyjeżdża poza miejsce zamieszkania [1]. 

2. Polski rynek narkotykowy – aspekty społeczne 

W pierwszej części publikacji autorka postawiła omówić aspekty społeczne 

polskiego rynku narkotykowego, w drugiej zaś aspekty prawne i kryminologiczne. 

Aspekt społeczny stanowią: charakterystyka najczęściej występujących środków, 

czyli wyjaśnienie jakie są najczęściej zatrzymywane narkotyki oraz jakie mają 

właściwości. Jakie jest działanie tych środków, czyli dlaczego konsumenci po nie 

sięgają. Drugim aspektem społecznym są badania empiryczne dotyczące oceny 

szkodliwości narkotyków dostępnych na polskim rynku w opinii potencjalnych 

konsumentów. 

                                                                
1 milena.zajkowska@gmail.com, doktorantka, Zakład Kryminologii, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, 

Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku. 
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2.1. Charakterystyka najczęściej występujących narkotyków  

Aby skutecznie omówić wybrane zagadnienia polskiego rynku narkotykowego 

należy scharakteryzować najczęściej występujące środki. Autorka scharakteryzowała 

najczęściej konfiskowane narkotyki w latach 2011-2016 w Polsce i na świecie. Dane 

dotyczące ilości konfiskat zostały zawarte w tabeli nr 11. 

Marihuana – jeden z najbardziej rozpowszechnionych narkotyków w Polsce i na 

świecie. Są to suszone liście konopi wyglądające jak pietruszka lub oregano. Naj-

częstszą formą zażywania jest palenie, najczęściej w postaci skręta (czasami miesza 

się marihuanę z tytoniem), w fifce lub w fajce wodnej. Marihuana zawiera około 400 

różnych substancji chemicznych, w tym najważniejszą jest THC (delta-9-tetrahydro-

cannabinol), która dostaje się do krwioobiegu przez drogi oddechowe, do których 

trafia dym. Bezpośrednim efektem zażycia jest odprężenie, euforia, poprawa humoru 

oraz poczucie, że czas płynie wolniej. Większe dawki mogą powodować halu-

cynację, poczucie paniki, niepokoju oraz dezorientację. Regularne palenie silnie 

uzależnia psychicznie, osłabia pamięć i koncentrację, może powodować problemy 

z płodnością, utrudniać uczenie się. Przy dłuższym stosowaniu zanika motywacja 

życiowa, brakuje potrzeby osiągania celów życiowych, spowalnia się myślenie, 

koordynacja ruchowa, wydłużona jest reakcja i zdolność prawidłowej oceny sytuacji 

[2]. „W porównaniu z innymi kanabinolami marihuana ma dość słabe działanie, 

ponieważ zawartość tetrahydrokanabinolu (THC) wynosi od 1 do 15%” [3]. Zgodnie 

z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 

ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w Polsce można stosować marihuanę 

w celach medycznych [4]. 

Amfetamina – drugi pod względem popularności narkotyk w Polsce. Najczęściej 

występuje w postaci bezwonnego proszku o gorzko-cierpkim smaku. W zależności 

od zanieczyszczeń i użytych składników może występować w kolorze białym lub 

beżowym, często mieszana jest z innymi substancjami o podobnym wyglądzie (talk, 

mleko w proszku, glukoza), przez to jej czystość wynosi ok. 6-10% (taką czystość 

ma amfetamina czarnorynkowa, w laboratorium można uzyskać nawet 100% czystą 

amfetaminę). Może występować również w postaci różowych tabletek lub 

kryształków. Przyjmowana jest doustnie, dożylnie, wciągana przez nos, wcierana w 

dziąsła czy dodana do drinków (im bardziej bezpośrednia forma wprowadzania do 

organizmu tym szybsze działanie). Jest to środek silnie pobudzający, który działa na 

organizm wywołując przypływ energii, pod jej wpływem występuje poprawa 

nastroju, wzmożona aktywność, poczucie większej wydolności organizmu. Amfe-

tamina zmniejsza potrzebę łaknienia oraz snu. Powoduje rozszerzenie źrenic, 

przyspiesza tętno oraz ciśnienie krwi, może wywoływać zawroty głowy, suchość 

w ustach, zwiększa wydalanie moczu. Przy dłuższym zażywaniu i większych 

dawkach może wystąpić słowotok, silne pocenie się, zachowania agresywne czy 

znaczne pobudzenie psychoruchowe. Długotrwałe zażywanie powoduje uzależnienie 

psychiczne, większą tolerancję na środek, mogą pojawiać się objawy psychotyczne, 

takie jak urojenia, omamy, a nawet samobójstwa w stanie psychozy. Brak łaknienia 

spowodowany przyjmowaniem środka prowadzi do wychudzenia. Większe dawki 

mogą spowodować niewydolność krążenia, wylew krwi do mózgu, niewydolność 
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nerek, odwodnienie i przegrzanie organizmu [2, 5]. W niektórych krajach amfe-

taminę stosuje się w terapii ADHD i narkolepsji, ponieważ zwiększa koncentrację, 

polepsza funkcję wykonawcze i czuwania oraz wzmaga nadpobudliwość 

psychoruchową [6]. 

Metamfetamina – pochodna amfetaminy, działa szybciej i silniej niż amfetamina 

oraz jest o wiele bardziej szkodliwa. Występuje w postaci przezroczystych krysz-

tałków przypominających lód lub w postaci proszku o takich samych cechach jak 

amfetamina. Może być palona, wdychana przez nos, przyjmowana dożylnie lub 

doustnie. Powoduje zniesienie zmęczenia, intensywne pobudzenie, euforię, 

zmniejszenie łaknienia, hipertermię, przyspieszenie oddychania. Może powodować 

depresję i psychozy, agresję, brak łaknienia, osłabienie koncentracji, zmienność 

nastroju. Metamfetamina bardzo szybko uzależnia psychicznie i fizycznie. W wyniku 

jej przyjmowania mogą wystąpić zaburzenia układu krążenia, tachykardia, bóle 

w klatce piersiowej, nieodwracalne uszkodzenie drobnych naczyń mózgowych, 

prowadzących do udaru mózgu. Skutki długotrwałego stosowania mogą przy-

pominać objawy schizofrenii, a w głębokiej depresji często występują samobójstwa 

[2, 7]. Narkotyk występuje również pod inną nazwą: Speed. [3] Naukowcy, 

wspierani przez amerykański Narodowy Instytut ds. Nadużywania Narkotyków, 

dowiedli, że działanie metaamfetaminy zaburza funkcjonowanie dwóch obszarów 

mózgu, odpowiedzialnego za kontrolę ryzykownego zachowania oraz ośrodka 

wpływającego na podtrzymywanie nawyków. Metaamfetamina osłabia ośrodek 

odpowiedzialny za ryzykowane działania oraz wzmacnia ośrodek odpowiedzialny za 

podtrzymywanie nawyków. Te obszary mózgu stanowią jedne z ważniejszych miejsc 

przy leczeniu farmakologicznym uzależnienia [8]. 

Dopalacze – nowe narkotyki, w prawie: środki zastępcze; produkty o zróżnico-

wanym składzie, które łączy jedna wspólna cecha: zawierają substancje psycho-

aktywne działające na układ nerwowy człowieka w podobny sposób do dotychczas 

znanych narkotyków. Substancje te są zarówno syntetyczne (czyli produkowane 

przez człowieka), jak i pozyskiwane z roślin. Dopalacze zawierają niezwykle groźne 

substancje dla zdrowia i życia osoby, która je zażyje. Mimo tego, że na ich 

opakowaniach widnieje napis: „Produkt nie jest przeznaczony do spożycia”, sprzeda-

wany jest z taką intencją. W grupie „dopalaczy” znajdują się substancje o różnym 

działaniu. Możemy je podzielić na trzy typy: 1) o działaniu pobudzającym,  

2) o działaniu halucynogennym oraz 3) o działaniu reklamowanym jako zbliżony do 

marihuany. Większość dopalaczy charakteryzuje się tym, że już w niewielkich 

dawkach działają na ośrodkowy układ nerwowy. Można je więc łatwo przedaw-

kować, co prowadzi do poważnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychice-

nego, a nawet śmierci [9]. 

Kokaina – otrzymywana jest z liści krzewu koki, ma podobny mechanizm 

działania jak amfetamina, lecz jest silniejsza [2]. Ponad połowa światowej produkcji 

narkotyku odbywa się w Kolumbii, farmerzy po zebraniu liści koki rozdrabniają je 

i polewają nawozem do zmiękczenia liści, następnie umieszczane są w beczkach 

i zalewane benzyną. W ten sposób uzyskuje się wyekstrahowaną substancję 

psychoaktywną w liściach i jej zawartość to ok. 2% [10]. Wzmacnia swoje działanie 

w połączeniu z alkoholem. Kokaina występuje najczęściej jako biały proszek 
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o gorzkim smaku, zwykle nie występuje w czystej postaci, jest łączona np. z glukozą, 

laktozą czy amfetaminą, aby zwiększyć ciężar dawki. Pasta kokainowa, otrzy-

mywana jako pierwotny produkt liści koki występuje rzadziej, ale połączona z sodą 

oczyszczoną daje crack. Forma ta jest o wiele bardziej uzależniająca, ale też tańsza 

i bardziej zanieczyszczona, występuje w formie białych lub jasnobrązowych płatków 

lub kamyczków. Metodą przyjmowania cracku jest jego palenie (w specjalnych 

fajkach, wymieszanych z tytoniem lub marihuaną, w fajce wodnej lub poprzez 

wdychanie oparów podgrzewanego na folii aluminiowej cracku). Kokainę w postaci 

proszku najczęściej wciąga się przez nos za pomocą rurek, słomek lub banknotów, 

może być spożywana doustnie, wcierana w dziąsła, palona czy wstrzykiwana jako 

roztwór. Narkotyk ma silne działanie stymulujące ośrodkowy układ nerwowy. 

Przyspiesza akcję serca, powoduje wzrost ciśnienia krwi, czy wzmożoną potliwość. 

Daje uczucie silnej euforii, poczucia mocy i energii, poprawia nastrój, usuwa 

zmęczenie, podnosi próg odczuwania bólu, zmniejsza apetyt, redukuje potrzebę snu. 

Kokaina jest substancją o krótkim okresie działania, dlatego używana jest z dużą 

częstotliwością. Przy dużych dawkach mogą wystąpić zawroty głowy, drżenie rąk, 

niepokój, podejrzliwość, stany psychotyczne, paniczny lęk, omamy. Efekty działania 

cracku są podobne, jednak bardziej intensywne, a co za tym idzie częściej występują 

efekty negatywne. Kokaina powoduje bardzo silne uzależnienie psychiczne, 

zwłaszcza u osób palących crack. Spożywanie narkotyku może powodować 

zaburzenia układu pokarmowego, obniżenie odporności na infekcje, nadciśnienie, 

choroby płuc, uszkodzenie przegrody nosowej u osób przyjmujących narkotyk przez 

nos, zaburzenia pracy serca. Przy krótkotrwałym zażywaniu kokaina pobudza 

seksualnie, jednak w przypadku uzależnienia powoduje impotencję u mężczyzn oraz 

brak popędu płciowego u kobiet i mężczyzn. W wyniku zażywania kokainy może się 

rozwinąć psychoza, urojenia prześladowcze czy omamy – charakterystyczne dla 

kokainistów uczucie pełzania robaków pod skórą. Przedawkowanie może być 

przyczyną zgonu [2]. 
Heroina – na nielegalnym rynku może występować w kilku rodzajach, w postaci 

drobnego proszku w kolorze od białego do brązowego, w postaci brązowych bądź 
różowych granulek lub proszku pod nazwą brown sugar oraz tzw. polska heroina 
„kompot”, w postaci lekko oleistego płynu w kolorze od słomkowego do brązowego 
[2]. Jest substancją uzyskiwaną z przetworów maku lekarskiego, jest to opioid, 
inaczej zwany opiatem. Heroina najczęściej przyjmowana jest trzema sposobami, 
wciągana przez nos, wdychana z oparów z podgrzewanej folii aluminiowej, 
w zastrzykach dożylnie, rzadko domięśniowo. Zażywana w formie iniekcji działa 
bardzo szybko. Bywa często bardzo zanieczyszczona substancjami chemicznymi, 
nieraz bardzo toksycznymi. Opiat tłumi odczuwanie bólu, lęku, gniewu, daje 
poczucie odprężenia i euforii. Spowalnia ruchy i mowę, powoduje senny wyraz 
twarzy, zapadanie sen. Po spożyciu charakterystyczny jest wygląd oczu – zwężone 
źrenice słabo reagujące na światło, szkliste oczy, opadające powieki. Heroina silnie 
uzależnia psychicznie i fizycznie, powoduje szybką tolerancję organizmu na 
narkotyk. Pogarsza się zdrowie fizyczne i psychiczne, zmniejsza się łaknienie, 
pojawia się upośledzone wchłanianie i zaburzenia jelitowe, co prowadzi do 
nadmiernego wychudzenia. Występuje pogorszenie pamięci, osłabienie woli, 
impotencja, obniżenie popędu płciowego, spadek ambicji. Umieralność w grupie 
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heroinistów jest bardzo duża, z powodu przedawkowania, niewydolności 
oddechowej, żółtaczki, AIDS, gruźlicy [2]. Zawartość czystej substancji zawartej 
w heroinie może wahać się od 2-3 % (ekstremalnie niska wartość) do 98% 
(ekstremalnie wysoka zawartość). Agencja Żywności i Leków (ang. FDA – Food and 
Drug Administration) w 2005 r. przeprowadziła badania według których heroina 
sprzedawana na ulicach wykazała zawartość czystej substancji wahającą się od 7,3 
do 75% [11]. 

Morfina – (gr. Morfeusz) alkaloid półsyntetyczny otrzymywany jest z makówek 
i łodyg maku o zastosowaniu medycznym. Stanowi główny składnik opium. Morfina 
jest znanym środkiem przeciwbólowym stosowanym m.in. przy chorobach nowo-
tworowych. Przez narkomanów zażywana jest jako substancja łagodząca stany głodu 
narkotycznego. Występuje w postaci fiolek, ampułek, tabletek i jako bezbarwny 
roztwór. Małe dawki nieznacznie hamują czynności umysłowe człowieka, a bodźce 
ze świata zewnętrznego trudniej przenikają do świadomości. Morfina powoduje 
także stan błogości, euforii, znosi uczucie głodu i zmęczenia. Stosowana przewlekle 
przyczynia się do powstania uzależnienia (morfinizmu), uszkadza narządy 
i wywołuje w nich zaburzenia przemiany materii. Nagłe przerwanie zażywania 
prowadzi do tzw. głodu morfinowego przejawia się niepokojem, nudnościami, 
wymiotami, bólami mięśniowymi, przyspieszoną czynnością serca. Uzależnienie od 
morfiny ma charakter osobniczy, może wystąpić już po kilkukrotnym przyjęciu 
dawki terapeutycznej, a u innych osób uzależnienie następuje po dłuższym czasie 
zażywania. Ma krótszy okres oddziaływania niż heroina” [12]. 

Ecstasy (MDMA) – środek syntetyczny o budowie zbliżonej do amfetaminy. 
Najczęściej w postaci tabletek i kapsułek o różnych kolorach i kształtach, często 
z wytłoczonymi wzorkami (np. serc, słońca, ptaków, motyli, logo znanych aut, 
z napisami Love, E, UFO). Wewnątrz kapsułek znajduje się biały lub różowy 
proszek, o składzie, który nie jest całkowicie znany, mogą się w nim znajdować 
pewne ilości innych narkotyków, np. pochodne amfetaminy. Przyjmowane jest 
zwykle doustnie, ale zdarzają się przypadki przyjęcia w drodze inhalacji lub 
dożylnie. Ecstasy ma działania stymulujące i halucynogenne. Małe dawki powodują 
efekt podobny do amfetaminy, większe przypominają działanie LSD. Po zażyciu 
występuje euforia, przypływ energii, uczucie więzi z otoczeniem i miłości do całego 
świata, pobudzenie seksualne. Wyostrzają się zmysły, odbiór kolorów i dźwięków 
staje się silniejszy, znika zmęczenie, senność. Podnosi ciśnienie krwi, przyspiesza 
tętno i oddech, rozszerza źrenice. Większe dawki mogą powodować nieregularne 
bicie serca, bóle w klatce piersiowej, nudności, zgrzytanie zębami, szczękościsk, 
poczucie lęku, niepokój, napady paniki. Ecstasy uzależnia psychicznie z powodu 
doznawanych przeżyć. W wyniku długotrwałego przyjmowania dochodzi do zmian 
w komórkach nerwowych mózgu, ulegają zniszczeniu neurony regulujące 
zachowania takie jak pobieranie pokarmu, sen, aktywność seksualna, odczuwanie 
bólu. Może wystąpić depresja, mania prześladowcza, agresja, stany lękowe, 
obniżenie sprawności intelektualnej, również w latach późniejszych [2, 13].Forma 
w jakiej występuje Ecstasy jest szczególnie niebezpieczna dla dzieci, ponieważ 
tabletki przypominające cukierki mogą zostać spożyte przez przypadek, co może 
doprowadzić nawet do śmierci takiego dziecka. 
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2.2. Badania empiryczne – opinia społeczeństwa na temat szkodliwości 

narkotyków 

W świetle przedstawionych danych autorka postanowiła zbadać, jak wygląda 

opinia społeczna dotycząca szkodliwości narkotyków wśród potencjalnych konsu-

mentów. Wyniki zostały przedstawione poniżej. 

2.2.1. Metody badań empirycznych 

Przedmiotem badań była zbiorowość społeczna zamieszkująca tereny 

przygraniczne (granica polsko-białoruska).  

Celem badawczym było sprawdzenie oceny szkodliwości narkotyków w opinii 

badanych. 

Problemem badawczym badań było pytanie: Czy i w jaki zakresie mieszkańcy 

mają świadomość szkodliwości narkotyków? 

Hipotezą badawczą byłaa teza: Badani mają niewielką świadomość dotyczącą 

szkodliwości narkotyków. 

Narzędziem badawczym wykorzystanym w pracy był kwestionariusz ankiety. 

Kwestionariusz składał się z dwóch części: metryczki oraz ogólnych informacji 

o narkotykach. W ankiecie zadano 10 pytań, dotyczących ogólnych informacji na 

temat szkodliwości narkotyków i działań profilaktycznych przeprowadzanych 

w okolicy miejsca zamieszkania. 

Badania zostały przeprowadzone między 11 a 22 marca 2017 r. Wzięło w nim 

udział 40 osób. Badanymi byli mieszkańcy terenów przygranicznych. Do przepro-

wadzenia badań przygotowano dwa narzędzia badawcze: ankietę środowiskową oraz 

ankietę CAWI (dostępną na portalu internankiety.pl pod linkiem: https://www. 

interankiety.pl/i/pDOMrK60). 30 osób wypełniło ankietę środowiskową, 10 osób 

ankietę CAWI. Ankieta środowiskowa została przeprowadzona głównie 

w miasteczku Lipsk, wsi Skieblewo (powiat augustowski, gmina miejsko-wiejska 

Lipsk) i innych miejscowościach, w odległości do 30 km (niekiedy ponad 30 km) od 

granicy polsko-białoruskiej. Obie ankiety zawierały te same pytania. Kwestionariusz 

ankiety zawierał 10 pytań, w tym 6 dotyczyło charakterystyki respondentów 

biorących udział w badaniu. Ankieta środowiskowa była przeprowadzona w domach 

respondentów, nie zostało narzucone żadne ograniczenie czasowe. Badani chętnie 

wypełniali kwestionariusze, mieli wiele pytań. Badania przeprowadzono solidnie, 

wyjaśniając cel badań i zapewniając anonimowość i dyskrecję. 

2.2.2. Ocena szkodliwości narkotyków w świetle wyników badań 

empirycznych przeprowadzonych wśród mieszkańców terenów 

przygranicznych 

Badania dotyczące opinii mieszkańców terenów przygranicznych dotyczących 

szkodliwości narkotyków przeprowadzono wśród chętnych 40 osób. Poniższe tabele 

przedstawiają cechy badanej populacji. 
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Tabela 1. Płeć badanych osób 

Płeć Liczba Procent 

Kobieta 18 45% 

Mężczyzna 22 55% 

Ogółem 40 100% 

Źródło: Badania własne 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że 18 osób (45%) stanowiły 

kobiety, a 22 (55%) mężczyźni. 

Tabela 2. Płeć i wiek 

                        Płeć 

Wiek 
Kobieta Mężczyzna Ogółem 

Poniżej 20 lat 1 2 3 

% 5,5% 9% 7,5% 

20-31 lat 7 6 13 

% 38,9% 27,2% 32,5% 

31-40 lat 3 2 5 

% 16,6% 9% 12,5% 

41-50 lat 4 5 9 

% 22,2% 22,7% 22,5% 

51 i więcej 3 7 10 

% 16,6% 31,8% 25% 

Razem 100% 100% 100% 

Źródło: Badania własne 

Największa część badanych kobiet – 7 (38,9%) była w przedziale wiekowym  

20-31 lat. Na drugim miejscu były kobiety w przedziale wiekowym 41-50 lat, tj. 

4 badane (22,2%), niewiele mniej, bo po 3 kobiety (16,6%) stanowiły badane 

w przedziale 31-40 i 51 i więcej lat. Najmniej, bo tylko 1 kobieta (5,55%) była 

w wieku poniżej 20 lat. Większość respondentek stanowiły osoby młode i wieku 

średnim. 

Wśród badanych mężczyzn przeważali ci, w wieku 51 lat i więcej – 7 badanych 

(31,8%). Na drugim miejscu znaleźli się badani w wieku 20-31 lat – 6 osób (27,2%). 

Nieco mniej, bo 5 osób (22,7%) stanowili mężczyźni w wieku 41-50 lat. Najmniejszą 

liczbę stanowili panowie w wieku poniżej 20 lat i między 31, a 40 lat, było ich 2 

w każdej kategorii (9%). Większość respondentów stanowili badani w średnim 

i młodym wieku. 

Ogólnie, wśród wszystkich badanych osób najliczniejszą grupę stanowili badani 

z grupy wiekowej 20-31 lat (32,5%). Mniej, bo 10 osób (25%) stanowiły osoby 

w wieku 51 i więcej lat. Niewiele mniej, bo 9 osób (22,5%) stanowili badani w 

wieku 41-50 lat. 5 osób (12,5%) stanowiły osoby w wieku 31-40 lat. Najmniejsza 

grupa badanych – 3 osoby (7,5%), to osoby w wieku poniżej 20 lat.  
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Tabela 3. Płeć i wykształcenie badanych osób 

                      Płeć 

Wykształcenie 
Kobieta Mężczyzna Ogółem 

Podstawowe 1 4 5 

% 5,5% 18,1% 12,5% 

Gimnazjalne 1 2 33 

% 5,5% 9,1% 7,5% 

Zasadnicze 

zawodowe 
2 5 7 

% 11,1% 22,7% 17,5% 

Średnie 9 9 18 

% 50% 40,1% 45% 

5 3 2 7 

% 27,7% 9,1% 17,5% 

Razem 100% 100% 100% 

Źródło: Badania własne 

Spośród badanych kobiet, najwięcej – 9 z nich (50%) posiadało średnie wykształ-

cenie. Mniej, bo 5 respondentek (27,7%) miało wykształcenie wyższe. Jedynie 2 

badane (11,1%) posiadały wykształcenie zasadnicze zawodowe. Najmniej, ponieważ 

po 1 z nich (5,5%) uzyskały wykształcenie gimnazjalne i podstawowe.  

Spośród badanych mężczyzn również przeważały osoby ze średnim wykształ-

ceniem – 9 osób (40,1%). 5 z nich (22,7%) ukończyło szkołę zawodową, niewiele 

mniej, bo 4 respondentów (18,1%) odpowiedziało, iż ich wykształcenie to 

wykształcenie podstawowe. Najmniej osób, bo po 2 (9,1%) posiada wykształcenie 

gimnazjalne i wyższe.  

Prawie połowa badanych, bo 18 osób (45%) odpowiedziało, że ukończyło szkołę 

średnią. Tyle samo osób, 7 (17,5%) ukończyło szkołę zasadniczą zawodową lub 

wyższą. 5 osób (12,5%) zdobyło wykształcenie podstawowe. Jedynie 3 osoby (7,5%) 

miały wykształcenie gimnazjalne. 

Tabela 4. Płeć i miejsce zamieszkania badanych osób 

                                                      Płeć  

Miejsce zamieszkania 
Miasto Wieś Razem 

Kobieta 7 11 18 

% 38,8% 61,2% 100% 

Mężczyzna 11 11 22 

% 50% 50% 100% 

Ogółem 18 22 40 

% 45% 55% 100% 

Źródło: Badania własne 

Spośród badanych kobiet większość, bo aż 11 (61,2%) mieszka na wsi. Pozostałe 

respondentki – 7 (38,8%) mieszkają w mieście. 
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Wśród badanych mężczyzn połowa z nich, czyli 11 (50%) mieszka w mieście, 

druga połowa na wsi.  

Ogółem większość badanych osób, bo aż 22 (55%) mieszka na wsi, pozostała 

część, czyli 18 osób (45%), mieszka w mieście. 

Tabela 5. Płeć i odległość od granicy państwa 

                             Płeć 

Odległość 
Kobieta Mężczyzna Ogółem 

Do 5 km 1 2 3 

% 5,5% 9% 7,5% 

6-10 km 2 2 4 

% 11% 9% 10% 

11-15 km 3 6 9 

% 16,6% 27,3% 22,5% 

16-20 km 3 3 6 

% 16,6% 13,6% 15% 

21-30 km 3 5 8 

% 16,6% 22,8% 20% 

Powyżej 30 km 6 4 10 

% 33,3% 18,2% 25% 

Razem 100% 100% 100% 

Źródło: Badania własne 

Większość badanych kobiet – 6 (33,3%) mieszka w odległości powyżej 30 km od 

granicy. 3 respondetki (16,6%) określiło, że mieszka w odległości: 11-15 km, 16-20 

km i 21-30 km od granicy państwa. Dwie (11%) z badanych kobiet odpowiedziało, 

że mieszkają w odległości 6-10 km od granicy, a tylko jedna (5,5%), że jest to 

odległość do 5 km.  

Większość mężczyzn, tj. 6 (27,3%) wskazała natomiast odległość 11-15 km. 

Niewielu mniej, bo 5 badanych (22,8%) określiło odległość 21-30 km. 4 mężczyzn 

(18,2%) mieszka w odległości ponad 30 km od granicy. Natomiast 3 respondentów 

(13,6%) wskazało odległość 16-20 km. Po dwóch badanych (9%) mieszka 

w odległości 6-10 i poniżej 5 km od granicy. 

Większość badanych, tj. 10 osób (25%), mieszka w odległości powyżej 30 km od 

granicy państwa. Niewiele mniej, bo 9 osób (22,5%) określiło odległość swojego 

miejsca zamieszkania na 11-15 km. 8 badanych (20%) wskazało odległość 21-30 km. 

Następnie 6 osób (15%) odpowiedziało, że mieszka w odległości 16-20 km. Kilka 

osób, tj. 4 (10%) określiło odległość na 6-10 km. Najmniej badanych, bo tylko 3 

(7,5%) z nich wskazało odległość do 5 km. 

 W związku z tym, że badanie było wykonywane wśród mieszkańców Lipska 

(odległość od granicy ok. 14 km, w linii prostej około 10 km) i okolic rozbieżności 

w ocenie odległości respondentów wynikać mogą z braku wiedzy na temat 

rzeczywistej odległości miejsca zamieszkania od granicy państwa. 
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Tabela 6. Płeć i aktywność zawodowa 

                           Płeć 

 

Aktywność zawodowa 

Kobieta Mężczyzna Ogółem 

Uczeń/student 3 3 6 

% 16,6% 13,6% 15% 

Pracujący w zawodzie, 

który wymaga częstego 

przekraczania granicy 

0 2 2 

% 0% 9% 5% 

Pracujący w 

gospodarstwie 

domowym/ w domu 

5 5 10 

% 27,8% 22,7% 25% 

Pracujący inny niż wyżej 

wymienione 

 

8 6 14 

% 44,4% 27,3% 35% 

Bezrobotny 1 4 5 

% 5,5% 18,2% 12,5% 

Emeryt/rencista 1 2 3 

% 5,5% 9% 7,5% 

Razem 100% 100% 100% 

Źródło: Badania własne 

Większość badanych kobiet, tj. 8 (44,4%) pracuje w zawodzie innym niż: zawód 

wymagający częstego przekraczania granicy, praca w domu, gospodarstwie 

domowym. Na drugim miejscu aktywności zawodowej znajduje się praca w domu, 

ew. gospodarstwie domowym, w którym pracuje 5 badanych (27,8%). 3 kobiety 

(16,6%) określiły swój status zawodowy jako uczeń lub student. Jedna respondentka 

(5,5%) jest obecnie bezrobotna, a jedna na emeryturze lub rencie. Żadna z badanych 

nie pracuje w zawodzie wymagającym częstego przekraczania granicy.  

Podobnie, jak w przypadku kobiet, większość mężczyzn, tj. 6 (27,3%) pracuje 

w zawodzie innym niż wymienione w ankiecie. Niewiele mniej, bo 5 respondentów 

(22,7%) pracuje w gospodarstwie domowym. Kilku z badanych, tj. 4 (18,2%) jest 

bezrobotnych. Trzech badanych (13,6%) nadal uczy się lub studiuje. Dwóch 

mężczyzn (9%) jest na emeryturze lub rencie, a dwóch pozostałych (9%) pracuje 

w zawodzie, który wymaga częstego przekraczania granicy. 

Zgodnie z badaniami, większość badanych, bo aż 14 (35%) pracuje w zawodzie 

innym niż wymienione w kwestionariuszu. Na drugim miejscu znajduje się praca 

w domu lub gospodarstwie domowym, wykonuje ją 10 badanych (25%). Część 

badanych, tj. 6 osób (15%), nadal uczy się lub studiuje. Niewiele mniej, bo 5 osób 

(12,5%) jest obecnie bezrobotnych. Trzy osoby (7,5%) są obecnie na emeryturze lub 

rencie. Najmniej badanych osób, tylko 2 (5%) pracuje w zawodzie wymagającym 

częstego przekraczania granicy. 
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2.2.3. Analiza wyników badań 

W tabelach nr 7 – 9 przedstawiono wyniki badań. Przeanalizowano odpowiedzi 

na pytania postawione w ankiecie.  

Tabela 7. Trafność podziału na narkotyki „twarde” i „miękkie” w opinii badanych 

Źródło: Badania własne 

Większość badanych, tj. 31 osób (77,5%) sądzi, że nie powinno być podziału na 

narkotyki „miękkie” i „twarde”, ponieważ narkotyk to narkotyk i każdy jest 

niebezpieczny dla zdrowia, a podział na „miękkie” i „twarde” może zachęcać do 

próbowania „miękkich narkotyków”. Kilka osób, tj. 8 (20%) uważa, że istniejący 

podział jest odpowiedni. Jedna osoba (2,5%) podało inną odpowiedź: „zgadzam się 

z obiema odpowiedziami”. 

Tabela 8. Najbardziej szkodliwe narkotyki w opinii badanych 

Które, według opinii badanych, z narkotyków są najbardziej szkodliwe? Liczba odpowiedzi 

Marihuana 5 

Amfetamina 13 

Kokaina 11 

Heroina 22 

Dopalacze 30 

Inne 6 
* Liczby nie sumują się do 100%, ponieważ badani udzielali więcej niż jedną odpowiedź. 

Źródło: Badania własne 

Większość odpowiedzi, bo aż 30 wskazuje, że to dopalacze są najbardziej 

szkodliwym środkiem. Nieco mniej, bo 22 odpowiedzi dotyczy heroiny. Nieco 

mniej, bo 13 odpowiedzi wskazało amfetaminę. Niewiele miej, bo 11 odpowiedzi 

sugeruje, że kokaina jest najbardziej szkodliwa. Podano również 6 innych 

odpowiedzi: „Wszystkie są niebezpieczne i szkodliwe”, „Nie znam się, wszystkie”, 

„Alkohol i leki nieznanego pochodzenia”, „Wszystkie są trucizną”, „Chyba 

wszystkie”, „Skażone alkohole, typu spirytus”. Najmniej odpowiedzi, bo jedynie 5 

wskazuje, że to marihuana jest najbardziej szkodliwa.  
  

Czy według opinii badanych, podział na narkotyki 

„twarde” i „miękkie” jest odpowiedni? 
Liczba odpowiedzi % 

Tak, ponieważ nie każdy narkotyk jest tak samo 

szkodliwy 
8 20% 

Nie, narkotyk to narkotyk i każdy jest 

niebezpieczny dla zdrowia, a podział na 

„miękkie” i „twarde” może zachęcać do 

próbowania „miękkich narkotyków” 

31 77,5% 

Inne 1 2,5% 

Razem 40 100% 
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Tabela 9. Działania profilaktyczne, informacyjne dotyczące szkodliwości narkotyków prowadzone w okolicy 

miejsca zamieszkania badanych w opinii badanych 

Czy okolicy miejsca zamieszkania badanych prowadzone są 

działania profilaktyczne, informacyjne dotyczące szkodliwości 

narkotyków? 

Liczba 

odpowiedzi 
% 

Tak 25 62,5% 

Nie 15 37,5% 

Razem 40 100% 

Źródło: Badania własne 

Większość badanych odpowiedziało, iż ma świadomość, że w okolicy podejmo-

wane są działania profilaktyczne. Odpowiedziało tak 25 badanych (62,5%). 

Pozostała część respondentów, czyli 15 (37,5%) uważa, że w okolicy nie są 

prowadzone żadne badania.  

Tabela 10. Sposób prowadzenia działań profilaktycznych w opinii badanych 

W jaki sposób, według badanych, są prowadzone działania 

profilaktyczne? 
Liczba odpowiedzi 

W szkole 23 

W pracy 1 

W miejscach publicznych 3 

W formie plakatów 13 

W formie spotkań informacyjnych 8 

Inne 4 

* Liczby nie sumują się do 100%, ponieważ badani udzielali więcej niż jedną odpowiedź. 

Źródło: Badania własne 

Podsumowując, większość odpowiedzi, bo aż 23 świadczy o tym, że badani 

wiedzą o działaniach profilaktycznych w szkole. Część odpowiedzi (13) wskazuje na 

plakaty o charakterze, profilaktycznym bądź informacyjnym. Osiem odpowiedzi 

dotyczy spotkań informacyjnych dotyczących szkodliwości narkotyków. Podano 

również 4 inne odpowiedzi: „O szkodliwości narkotyków mówi się, gdy dojdzie do 

tragedii”, „Jeśli coś się wydarzy z udziałem narkotyków, wtedy więcej się mówi”, 

„Jak dojdzie do tragedii z udziałem narkotyków to i w kościele się mówi”, 

„W szpitalach”. Tylko jedna odpowiedź dotyczy działań profilaktycznych prowa-

dzonych w miejscu pracy.  

2.2.4. Podsumowanie wyników badań 

Zgodnie z wynikami badań stwierdzić można, że większość respondentów 

stanowili mężczyźni, ale nie była to przewaga znacząca. Najwięcej badanych było w 

wieku 21-30 lat oraz 51 lat i więcej. Najwięcej osób zdobyło wykształcenie średnie. 

Respondenci pochodzili głównie ze wsi, ale niewiele mniej osób zamieszkiwało 

miasto. Najwięcej badanych deklarowało odległość od granicy na więcej niż 30 km, 

jednak wiele odpowiedzi zawierało odległość 11-15 km. W większości mieszkańcy 

terenów przygranicznych pracowali w innym zawodzie niż proponowane 

w kwestionariuszu, ale wielu z nich zajmowało się gospodarstwem domowym. 
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Większość badanych uważało, że podział na narkotyki „twarde” i „miękkie” nie 

jest odpowiedni, bo każdy narkotyk jest szkodliwy, a taki podział może zachęcać do 

próbowania „miękkich” narkotyków. Co ciekawe, większość badanych za najbar-

dziej niebezpieczne środki uważało dopalacze, heroinę i amfetaminę. O ile wybór 

dopalaczy nie dziwi (było o nich głośno w telewizji, każdy praktycznie słyszał 

o ofiarach śmiertelnych dopalaczy; oraz faktycznie są bardzo niebezpieczne ze 

względu na nieznany skład) to wybór heroiny jest już zaskakujący. Jest to oczywiście 

zgodne z prawdą, bo heroina (czy inne opiaty) jest najbardziej wyniszczającym 

narkotykiem. Zgodnie z tym, hipoteza: Badani mają niewielką świadomość 

dotyczącą szkodliwości narkotyków, nie potwierdziła się. 

Jest to budujące, że nawet osoby, które o narkotykach nie mają większego 

pojęcia, mają taką wiedzę. Dziwi to, tym bardziej, że niewiele osób wie o działaniach 

profilaktycznych dotyczących szkodliwości narkotyków. Dodatkowo, o ile ktoś ma 

już takie informacje, okazuje się, że działania były w większości przeprowadzane 

w szkole. Przypominając, wiek respondentów to głównie 21-30 lat (dawno skończyli 

szkołę, więc nie są na bieżąco z działaniami profilaktycznymi) lub 51 lat i więcej 

(dzieci takich ludzi również dawno już skończyły szkołę, więc także nie są na 

bieżąco). 

3. Polski rynek narkotykowy – aspekty prawne i kryminologiczne 

Jako aspekty prawne i kryminologiczne polskiego rynku autorka przedstawiła 

ilość środków zatrzymywanych w Polsce, a także podała dane dotyczące tendencji 

światowych, by wskazać czy, i w jaki sposób, polski rynek narkotykowy różni się od 

globalnego. Dodatkowo opisała, jak wygląda dystrybucja, produkcja i przemyt 

środków odurzających w Polsce. Wyjaśniła więc, jak wygląda polski rynek 

narkotykowy i jego źródła.  

Marihuana, haszysz, konopie indyjskie i olej konopny, nazwane w tabeli 11 

Kannabionolami stanowią największą część skonfiskowanych środków odurza-

jących. W 2014 roku zatrzymano najwięcej takich środków, tj. 3 520 kg. Była to 

liczba dwukrotnie wyższa niż w roku poprzednim. W latach 2011-2016 najmniejszą 

ilość środków zatrzymano w roku 2011, tj. 1 584 kg. W przypadku marihuany, 

można było spodziewać się stałej, podobnej ilości skonfiskowanych środków na 

przestrzeni podanych lat. Nie odnotowano znacząco większego zainteresowania 

kanabinolami, można więc domniemywać, iż większa ilość zatrzymanych konopi 

świadczy o skutecznej pracy Policji, Straży Granicznej i Służby Celno-Skarbowej, 

gdyż to właśnie te organy ujawniły największą ilość narkotyków. 

W przypadku amfetaminy największa ilość została skonfiskowana w roku 2016, 

tj. 1 052 kg, najniższa w roku 2011, tj. 545 kg. Tendencja wzrostowa jest wyraźnie 

zauważalna. Potwierdzają to raporty policyjne, według których Polska jest jednym 

z głównych producentów amfetaminy w Europie (obok Belgii i Holandii) [14]. 

Metamfetamina jest w Polsce stosunkowo mało popularna. Ilość skonfisko-

wanych środków waha się między kilka a kilkadziesiąt kilogramów. Najmniejszą 

ilość narkotyku, tj. 6 kg, zatrzymano w 2012 r. Jednakże, w roku 2013 

skonfiskowano rekordową ilość narkotyku, tj. 3 795 kg. W związku z brakiem 

jakiejkolwiek informacji w mediach na temat rekordowej ilości zatrzymanej 

metamfetaminy domniemywać można kilka wariantów. W roku 2013 zatrzymano 
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wiele osób z mniejszymi ilościami narkotyku. Zsumowanie poszczególnych ilości 

środka dało wysoki wynik. Inną możliwością jest wszczęte postępowanie karne, 

a wynik postępowania nie jest prawomocny. Dla dobra śledztwa organy państwowe 

nie mogły podać informacji o skonfiskowanych środkach. Istnieje również 

możliwość błędu w Raporcie o stanie bezpieczeństwa z roku 2013, jednak aż tak 

duża pomyłka jest mało prawdopodobna. 

Tabela 11. Środki odurzające i prekursory zabezpieczone w latach 2009-2016 przez Policję, Straż Graniczną, 

Służbę Celną, Żandarmerię Wojskową i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Polsce 

Środki zatrzymane 

przez polskie 

służby 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Kannabinole2 1584 kg 1848 kg 1753 kg 3520 kg 3351 kg 2938 kg 

Amfetamina 545 kg 876 kg 746 kg 917 kg 699 kg 1052 kg 

Metaamfetamina 14 kg 6 kg 3795 kg 42 kg 52 kg 24 kg 

Dopalacze 
676 kg 

899 szt. 

68 kg 

1134 

szt. 

235 kg 

13809 

szt. 

19 kg 

16296 szt. 

461 kg 

5459 

szt. 

328 kg 

23452493 

szt. 

Kokaina 88 kg 341 kg 28 kg 47 kg 232 kg 463 kg 

Opiaty3 
7 kg 

4717 ml 

36 kg 

3594 ml 

6 kg 

332 ml 
519 kg 4 kg 15 kg 

Ecstasy4 

81072 

szt. 

 

35438 

szt. 

2 kg 

47290 

szt. 

2 kg 

75515 szt. 

52 kg 

126137 

szt. 

87 kg 

168834 szt. 

292 kg 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport o stanie bezpieczeństwa 2016, s. 133-134; Raport o stanie 

bezpieczeństwa w Polsce 2014, s. 137; Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce 2013, s. 146; Raport o stanie 

bezpieczeństwa w Polsce 2012, s.155; Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce 2011, s. 145; Raport o stanie 

bezpieczeństwa w Polsce 2010, s. 133; Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce 2009, s. 89.  

W latach 2011-2016 dużym problemem stały się dopalacze. Skonfiskowane ilości 

wahały się między 19 a 676 kg oraz 899 a 23 452 493 sztuk. Ilość ponad 23 

milionów sztuk skonfiskowanych w roku 2016 wyraźnie wskazuje na tendencję 

rosnącą. Najpopularniejszym sposobem zakupu tego typu substancji jest Internet, ale 

funkcjonują także sklepy stacjonarne. Według szacunków Ministerstwa Zdrowia 

w połowie 2010 r. na terenie Polski działało ponad 1000 sklepów z tzw. dopalaczami 

[15]. 

Kokaina, ze względu na wysoką cenę, nie jest powszechnym narkotykiem 

w Polsce, jednak analizując dane z tabeli nr. 1 można zauważyć, iż tendencja się 

zmienia. Najmniejszą ilość substancji, tj. 28 kg, zatrzymano w 2013 r., najwyższą, tj. 

463 kg w roku 2016. Jeżeli uzna się, że kokaina jest „narkotykiem celebrytów”, czy 

też „środkiem klasy wyższej” to można uważać, że bogacące się społeczeństwo, 

spośród wielu możliwości nielegalnego rynku, chętnie sięgnie po kokainę. 

                                                                
2 Marihuana, haszysz, konopie indyjskie, olej konopny/olej haszyszowy. 
3 Heroina i morfina. 
4 Ecstasy, MDMA, MDA, XTC. 
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Opiaty nie są w Polsce rozpowszechnione, ze względu na cenę i działanie. 

Najmniejszą ilość, tj. 4 kg, skonfiskowano w 2015 r, najwyższą, tj. 519 kg, w 2014 r. 

i stanowi rekordową ilość. Spowodowane było to m.in. rekordową ilością 

zatrzymanej heroiny przez Służbę Celną, tj. 96 kg w czasie jednego zatrzymania 

[16]. Od roku 2013 nie zanotowano zatrzymania polskiej heroiny, tzw. „kompotu”. 

Nie można jednoznacznie wskazać tendencji zatrzymań tego narkotyku, gdyż, z roku 

na rok, na zmianę, rośnie i maleje. 

Ecstasy również nie jest najpopularniejszym narkotykiem w Polsce, jednak 

polskie służby konfiskują ten narkotyk. Jego ilość waha się między 2 a 292 kg i 35 

438 a 168 834 szt. Najniższą ilość skonfiskowano w latach 2011 i 2012, najwyższą 

zaś w 2016 r. Dane wskazują wyraźną tendencję wzrostową. 

Jak wynika z podanych informacji liczba skonfiskowanych narkotyków rośnie. 

Może to świadczyć zarówno o zwiększonym popycie na dane środki jak 

i skuteczniejszej pracy organów ścigania.  

Konfiskata narkotyków w latach 2011-2016 w Polsce wyglądała następująco 

(zgodnie z danymi zawartymi w tabeli 11):  

 w 2011 r. najwięcej skonfiskowano mariuhuany i jej pochodnych (1 584 kg), 

najmniej heroiny i morfiny (7 kg, 4 717ml); 

 w roku 2012 największą ilość zatrzymanych narkotyków stanowiła marihuana 

i jej pochodne (1 848 kg), najmniejszą metamfetamina(6 kg); 

 w 2013 r. najwięcej skonfiskowano metamfetaminy (3 795 kg), najmniej 

heroiny i morfiny (6 kg, 332 ml); 

 w roku 2014 zatrzymano rekordowe ilości narkotyków, w porównaniu do lat 

wcześniejszych, najwięcej skonfiskowano marihuany i jej pochodnych (3 520 

kg), najmniej metamfetaminy (42 kg); 

 w 2015 r. najwięcej zatrzymano kannabinoli (3 351 kg), najmniej opiatów (4 kg); 

 w roku 2016 zatrzymano najwięcej dopalaczy (ponad 23 mln sztuk), najmniej 

opiatów (15 kg). 

Należy jednak pamiętać, że autorka podała najczęściej zatrzymywane środki, nie 

można więc stwierdzić, że spośród wszystkich zatrzymanych narkotyków w Polsce 

najrzadziej zatrzymywano heroinę, gdyż istnieje wiele środków, których zatrzymano 

niewielkie ilości. Ze względu na ich niewielkie ilości nie omówiono ich w niniejszej 

publikacji. 

Kolejną częścią publikacji stanowi omówienie tendencji globalnych. W tabeli 

nr 12 umieszczono informacje na temat ilości środków odurzających skonfisko-

wanych na świecie, następnie opisano te tendencje. 

Marihuana, haszysz, konopie indyjskie i olej konopny, stanowią, tak jak w Polsce, 

największą część skonfiskowanych środków odurzających. W 2011 roku zatrzymano 

najwięcej takich środków, tj. 7 330 t. Zauważalna jest stała tendencja zatrzymań, 

utrzymująca się w ilości około 7 000 ton rocznie. Największy spadek zatrzymanych 

środków zanotowano w 2012 r., tj. 6 773 t., jednakże w kolejnych latach 

obserwowano, sukcesywnie, niewielki wzrost. 
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Tabela 12. Środki odurzające i prekursory zabezpieczone w latach 2009-2016 na świecie 

Środki zatrzymane na świecie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Kannabinole5 7330 t. 6773 t. 7034 t.  7180t. 7317 t. b.d. 

Amfetamina 20 t. 12 t. 32 t. 46 t. 52 t. b.d. 

Metaamfetamina 88 t. 114 t. 88 t. 108 t. 132 t. b.d. 

Dopalacze 8 t. 52 t. 24 t. 34 t. 18 t. b.d. 

Kokaina 635 t. 684 t. 657 t. 661 t. 864 t. b.d. 

Opiaty6 154 t. 124 t. 117 t. 105 t. 90 t. b.d. 

Ecstasy7 3 t. 4 t. 4 t. 9 t. 6 t. b.d. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: World Drug Report 2017, s. 55, World Drug Report 2016, s. 53, 

World Drug Report 2015, s. 51, World Drug Report 2014, s. 56, World Drug Report 2013, s. 60, World Drug 

Report 2012, s. 73, World Drug Report 2011, s. 48. 

W przypadku amfetaminy największa ilość została skonfiskowana w roku 2015, 

tj. 52 .t, najniższa w roku 2012, tj. 12. Podobnie jak w przypadku marihuany, 

zauważalny jest bardzo duży spadek w roku 2012, a także sukcesywny wzrost z roku 

na rok w latach kolejnych. Co ciekawe, w przeciwieństwie do sytuacji polskiej 

amfetamina jest jednym z rzadziej zatrzymywanych środków. 

Ilość skonfiskowanej metamfetaminy waha się między 88 t. (lata 2011 i 2013), 

a 132 t. (rok 2015). Zgodnie z danymi zawartymi w tabeli 12 ilość zatrzymanych 

środków z roku na rok, raz spada, raz maleje. Utrzymuje się średnio w granicach 

100-110 t. 

W przeciwieństwie do sytuacji polskiej, dopalacze nie stanowią tak dużej części 

zatrzymanych środków na świecie. Ich ilość waha się między 8 (2011 r.) a 52 t. 

(2012 r.). Wykazuje tendencje raczej spadkową. Może to świadczyć o tym, że 

konsumenci „zachłysnęli się” nowym środkiem dostępnym na rynku, jednak po kilku 

pierwszych kontaktach wrócili do „tradycyjnych narkotyków”. 

Ilość zatrzymanej kokainy waha się między 635 (2011 r.) a 864 t. (2015 r.) 

i stanowi niemal idealny przykład tendencji wzrostowej. Przyczyny takiego zjawiska 

są pewnie analogiczne do przyczyn polskich. 

Opiaty są na świecie dość popularnym narkotykiem, zwłaszcza w Azji. Nie dziwi 

więc ilość skonfiskowanej heroiny i morfiny. Ilość ta wahała się między 90 (2015 r.) 

a 154 t. (2011 r.). Tendencja jest wyraźnie spadkowa. Sytuacja ta może być 

spowodowana likwidacją niemal 20% ilości upraw maku w Afganistanie [17]. 

Ilość zatrzymanego Ecstasy wahała się między 3 (2011 r.) a 9 t. (2014 r.). Do 

roku 2014 wykazywała tendencję stałą, jednak w roku 2014 zaobserwowano nagły 

wzrost ilości zatrzymanego narkotyku o ponad połowę. Obserwuje się również 

wzrost ilości zatrzymań innych „pobudzaczy”, możliwe jest więc, że jest popyt na 

tego rodzaju narkotyki. Prawdopodobne jest również to, że w roku 2014 organy 

ścigania skupiły się na klubach, dyskotekach, jako miejscach w których szukano 

narkotyków i efektem były takie ilości konfiskat. 

                                                                
5 Marihuana, haszysz, konopie indyjskie. 
6 Heroina i morfina. 
7 Ecstasy, MDMA, MDA, XTC. 
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Konfiskata narkotyków w latach 2011-2016 na świecie wyglądała następująco 

(zgodnie z danymi zawartymi w tabeli 12): niezależnie od roku, najwięcej 

skonfiskowano marihuany i jej pochodnych, najmniej Ecstasy, MDMA, MDA, XTC. 

3.1. Polski rynek narkotykowy i jego źródła 

W kolejnej części opracowania postanowiono wskazać przestępstwa związane 

z polskim rynkiem narkotykowym. Uznano, że przestępstwami związanymi z ryn-

kiem środków odurzających są przestępstwa związane z dystrybucją, produkcją 

i przemytem narkotyków. Intencją autorki było bowiem wskazanie jak nie tylko jak 

wygląda rynek narkotykowy, ale także jakie są jego źródła.  

3.1.1. Mechanizm przestępstw związanych z dystrybucją narkotyków
8
 

Od wielu lat głównym miejscem dystrybucji narkotyków, są miejsca publiczne. 

Są to często ulice, bloki mieszkalne, placówki edukacyjne, tereny przyległe do 

centrów handlowych, przystanki komunikacji miejskiej, lokale rozrywkowe, 

dyskoteki oraz pustostany i miejsca odosobnione, takie jak np. parki. Do kontaktów 

pomiędzy dealerem a konsumentem niejednokrotnie służą telefony komórkowe, 

komunikatory internetowe, portale społecznościowe, a przekazywane informacje są 

przesyłane w sposób zakamuflowany i znane tylko zainteresowanym stronom. 

Dystrybutorzy posiadają w obrocie od kilku do kilkuset gramów narkotyku. Zazwyczaj 

nie przechowują narkotyków w miejscu zamieszkania. Do ukrycia środków 

wykorzystują schowki na klatkach schodowych, w piwnicach, garażach lub 

w samochodach. Hurtownicy substancje psychoaktywne często przechowują u znajo-

mych osób lub w wynajętych mieszkaniach. Często kupujący nie ma bezpośredniego 

wizualnego kontaktu ze sprzedającym. Po zamówieniu narkotyku sprzedający 

wskazuje miejsce, w którym o określonej godzinie kupujący ma zostawić określoną 

sumę pieniędzy, zdarza się również, że płaci przelewem. Następnie dealer pozostawia 

zamówione środki odurzające w umówionym miejscu [18]. 

Dystrybucją narkotyków zajmują się zarówno grupy przestępcze, osoby wielo-

krotnie karane za tego typu przestępstwa, a także osoby dotychczas niekarane, które 

uzyskały środki odurzające z własnej produkcji (np. marihuanę), a następnie 

rozprowadzają je, zwłaszcza na początku, głównie wśród znajomych. Handlem 

narkotykami zajmują się osoby z różnych środowisk społecznych i w różnym wieku. 

Zorganizowane grupy przestępcze, zajmujące się przestępczością narkotykową są 

natomiast hermetyczne i ostrożne, co utrudnia ich rozpracowanie. Lokalni dealerzy 

często zaopatrują się poza granicami Polski, zakładają własne uprawy lub zlecają 

prowadzenie upraw innym osobom, co zdarza się coraz częściej. Zjawisko handlu 

narkotykami związane jest bezpośrednio z bardzo dużym popytem na środki 

odurzające, jak również z uwagi na szybki i duży przychód dealerów [18]. 

  

                                                                
8 Jako przestępstwa związane z dystrybucją narkotyków autorka przyjęła wybrane przestępstwa z ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Dz. U. Nr 179, poz. 1485 (ze zm.). Są to: handel (art. 

59), udzielanie (art. 58), wprowadzanie do obrotu (art. 56). 
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3.1.2. Struktura i dynamika przestępstw związanych z dystrybucją 

narkotyków 

W kolejnej części opracowania przedstawiono strukturę i dynamikę przestępstw 

związanych z dystrybucją narkotyków. Wskazano, ile takich przestępstw 

stwierdzanych jest rocznie oraz jak zmieniała się ich ilość. Porównano również ilość 

przestępstw związanych z dystrybucją do liczby przestępstw narkotykowych. 

Tabela 13 Przestępstwa związane z dystrybucją narkotyków stwierdzone przez Policję w latach 2011-2016 

Przestępstwa 

stwierdzone 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ogółem 

Art. 59 – handel 18410 18706 13656 11554 9007 9164 80497 

Art. 58 – udzielanie 13240 13193 12163 8693 6625 6849 60763 

Art. 56 ust. 1 i 2  

– wprowadzanie do 

obrotu 

1081 823 1466 1399 672 835 6276 

Art. 56 ust. 3  

– wprowadzanie do 

obrotu znacznych 

ilości 

2403 2572 1892 1939 1399 1149 11354 

Łącznie 35134 35294 29177 23585 17703 17997 158890 

Źródło: Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce 2016, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Warszawa 2017, 

s. 129-130; Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce 2009, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Warszawa 

2010, s. 89. 

Przestępstwo handlu narkotykami z art. 59 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 

było, w badanym okresie, najczęściej popełnianym czynem zabronionym związanym 

z dystrybucją środkami odurzającymi. Największą liczbę przestępstw (18 706) 

stwierdzono w roku 2012, można podejrzewać, że wzrost stwierdzonych przestępstw 

spowodowany był organizacją Euro 2012 przez Polskę. Napływ dużej liczby 

turystów pozwolił na zdobycie nowych konsumentów. Z drugiej strony, z pewnością 

pojawiło się w Polsce wielu zagranicznych dealerów. Najniższą liczbę przestępstw 

(9 007) stwierdzono w 2015 r. Przestępstwo handlu narkotykami w latach 2011-2016 

stanowiło 51,42% przestępstw związanych z dystrybucją oraz 21,4% przestępczości 

narkotykowej. Wykazuje ono, w przeciwieństwie do przestępczości narkotykowej, 

tendencję spadkową (patrz wykres 1).  

Przestępstwo udzielania środka odurzającego określa art. 58 ustawy o przeciw-

działaniu narkomanii. Największą liczbę przestępstw (13 240) stwierdzono w roku 

2011. Najniższą liczbę przestępstw (6 625) odnotowano w 2015 r. Przestępstwo 

udzielania środka odurzającego w latach 2011-2016 stanowiło 37,76% przestępstw 

związanych z dystrybucją oraz 15,72% przestępczości narkotykowej. Wykazuje ono 

tendencję spadkową,  

Przestępstwo wprowadzania do obrotu środków odurzających z art. 56 ust. 1 i 2 

ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii było najrzadziej popełnianym czynem 

zabronionym związanym z dystrybucją środkami odurzającymi. Największą liczbę 

przestępstw (1 466) stwierdzono w 2013 r. Najniższą liczbę przestępstw (672) 

odnotowano w roku 2015. Przestępstwo wprowadzania do obrotu środków odurza-
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jących w latach 2011-2016 stanowiło 3,76% przestępstw związanych z dystrybucją 

oraz 1,57% przestępczości narkotykowej. Wykazuje ono tendencję spadkową. 

Przestępstwo wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających 

określa art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Największą liczbę 

przestępstw (2 572) stwierdzono w roku 2012. Najniższą liczbę przestępstw (1 149) 

odnotowano w roku 2016. Przestępstwo wprowadzania do obrotu znacznych ilości 

środków odurzających w latach 2009-2016 stanowiło 6,22% przestępstw związanych 

z dystrybucją oraz 2,59% przestępczości narkotykowej. Wykazuje ono tendencję 

spadkową. 

W latach 2011-2016 najczęściej popełnianym przestępstwem związanym z dys-

trybucją narkotyków był handel. Najrzadziej popełniano przestępstwo wprowadzenia 

do obrotu środka odurzającego. 

 

Wykres 1. Przestępstwa związane z dystrybucją narkotyków na tle przestępczości narkotykowej w Polsce 

w latach 2009-2016Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce 

2016, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Warszawa 2017, s. 129-130; Raport o stanie bezpieczeństwa w 

Polsce 2009, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Warszawa 2010, s. 89. 

Przestępczość narkotykowa w latach 2011-2016 wykazywała tendencję rosnącą. 

Do roku 2013 wskazywała wzrost, od 2013 r. zaobserwowano spadek. Przestępczość 

dystrybucji środków odurzających w latach 2011-2016 wykazywała tendencję 

spadkową. W latach 2011-2012 wzrastała, a od 2013 r. zaobserwowano spadek 

przestępczości. 

35134 35294 

29177 
23585 

17703 17997 

62725 

72083 
76358 74535 72375 

68288 

0 

10000 

20000 

30000 

40000 

50000 

60000 

70000 

80000 

90000 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dystrybucja narkotyków 

Przestępczość narkotykowa 

Liniowy (Dystrybucja narkotyków) 

Liniowy (Przestępczość narkotykowa) 



 

Milena Zajkowska 

 

70 

Wykres 1 przedstawia graficzny obraz danych zawartych w tabeli 3. Dodatkowo 
ukazuje dystrybucję narkotyków na tle przestępczości narkotykowej. Wynik 
przedstawia się następująco:  

 w roku 2011 przestępstwa dystrybucji środków odurzających stanowiły 56,01% 
przestępczości narkotykowej; 

 w roku 2012 przestępstwa dystrybucji środków odurzających stanowiły 48,96% 
przestępczości narkotykowej; 

 w roku 2013 przestępstwa dystrybucji środków odurzających stanowiły 38,2% 
przestępczości narkotykowej; 

 w roku 2014 przestępstwa dystrybucji środków odurzających stanowiły 31,6% 
przestępczości narkotykowej; 

 w roku 2015 przestępstwa dystrybucji środków odurzających stanowiły 24,5% 
przestępczości narkotykowej; 

 w roku 2016 przestępstwa dystrybucji środków odurzających stanowiły 26,4% 
przestępczości narkotykowej. 

Średnio, w latach 2011-2016 dystrybucja narkotyków stanowiła 37,61% 
przestępczości narkotykowej. Największy udział dystrybucji w przestępczości 
narkotykowej zaobserwowano w 2011 r., tj. 56,01%, najniższy w roku 2015, tj. 
24,5%. Widoczna jest tendencja spadkowa udziału dystrybucji w przestępczości 
narkotykowej.  

3.1.3. Produkcja i uprawa narkotyków 

W Polsce produkcja (w opracowaniu również: wytwarzanie) i uprawa narkotyków 
polega na uprawie środków pochodzenia roślinnego, produkcji środków synte-
tycznych. W przypadku uprawy narkotyków, Polska, w latach 90 była wiodącym 
producentem „kompotu”, czyli polskiej heroiny, produkowanej z maku. Jednakże 
w związku z zainteresowaniem innymi środkami aktualnie nie odnotowuje się 
nielegalnych upraw maku wysokomorfinowego

9
. Aktualnie, wiodącym środkiem 

odurzającym, uprawianym w Polsce jest marihuana, a dokładniej konopie indyjskie 
[19]. Policja w każdym roku likwiduje duże obszary upraw konopi indyjskich. 
W roku 2016 zlikwidowano 1424 uprawy [1]. Produkcja środków syntetycznych 
obejmuje głównie produkcję amfetaminy. Jest to niezwykle kosztowne przedsię-
wzięcie, ponieważ wyposażenie laboratorium, półprodukty oraz opłacenie pracy 
producenta posiadającego wymaganą wiedzę. Ważną rolę odgrywa więc inwestor. 
To od jego zasobów finansowych zależy jakość zakupionych półproduktów, a także 
jakość finalnego produktu. [20] Policja co roku zamyka kilka, kilkanaście 
nielegalnych laboratoriów. Przykładowo, w roku 2016 zamknięto 26 laboratoriów 
(amfetaminy i metamfetaminy) [1]. Polskie laboratoria charakteryzuje prowadzenie 
produkcji etapowo, w różnych miejscach, przy użyciu niewielkiej ilości półpro-
duktów. Częstym jest zmiana miejsca produkcji, uzależnienie wielkości produkcji od 
odbiorów narkotyku. Grupy polskie produkują narkotyki nie tylko na terenie Polski. 
Polska, obok Holandii, Belgii, USA i Australii uważana jest za największego 
producenta amfetaminy. Część środków trafia na rynek polski, pozostała ilość za 
granicę, w tym głównie do Danii i Szwecji [20]. 

  

                                                                
9 Od roku 1991 w Polsce uprawia się mak niskomorfinowy Przemko. 
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3.1.4. Struktura i dynamika produkcji i uprawy narkotyków 

W kolejnej części publikacji przedstawiono strukturę i dynamikę produkcji 

(wytwarzania) i uprawy narkotyków. Wskazano, ile takich przestępstw 

stwierdzanych jest rocznie oraz jak zmieniała się ich ilość. Porównano również ilość 

przestępstw związanych z produkcją do liczby przestępstw narkotykowych. 

Tabela 14 Przestępstwa związane z produkcją narkotyków stwierdzone przez Policję w latach 2011-2016 

Źródło: Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce 2016, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Warszawa 2017, 

s. 129-130; Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce 2009, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Warszawa 

2010, s. 89. 

Przestępstwo wytwarzania środków odurzających określa art. 53 ust. 1 ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii. Jego największą liczbę (166) stwierdzono w roku 

2016. Najniższą liczbę czynów zabronionych (77) odnotowano w 2011 r. 

Przestępstwo wytwarzania środków odurzających w latach 2011-2016 stanowiło 

6,87% czynów związanych z produkcją oraz 0,18% przestępczości narkotykowej. 

Wykazuje ono, podobnie jak przestępczość narkotykowa, tendencję rosnącą (patrz 

wykres 2).  

Przestępstwo wytwarzania znacznej ilości środków odurzających określa art. 53 

ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jego największą liczbę (166) 

stwierdzono w roku 2016. Najniższą liczbę czynów zabronionych (103) odnotowano 

w 2013 r. Przestępstwo wytwarzania znacznej ilości środków odurzających w latach 

2011-2016 stanowiło 6,74% przestępstw związanych z produkcją oraz 0,17% 

przestępczości narkotykowej. Wykazuje ono tendencję spadkową. 

Przestępstwo uprawy środków odurzających z art. 63 ust. 1 ustawy o przeciw-

działaniu narkomanii jest najczęściej popełnianym czynem zabronionym związanym 

z produkcją środków odurzających. Największą liczbę przestępstw (1 825) 

stwierdzono w 2013 r. Najniższą liczbę czynów zabronionych (1 145) odnotowano w 

roku 2011. Przestępstwo uprawy środków odurzających w latach 2009-2016 

stanowiło 84,09% przestępstw związanych z produkcją oraz 2,17% przestępczości 

narkotykowej. Wykazuje ono tendencję rosnącą. 

Przestępstwa 

stwierdzone 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ogółem 

Art. 53 ust. 1 – 

wytwarzanie 
77 140 166 121 116 129 749 

Art. 53 ust. 2 – 

wytwarzanie 

znacznych ilości 

104 111 103 163 126 166 773 

Art. 63 ust. 1 – 

uprawa 
1145 1772 1825 1780 1579 1816 9917 

Art. 63 ust. 2 – 

uprawa w 

znacznych 

ilościach 

54 83 30 35 9 26 237 

Łącznie 1380 2106 2124 2099 1830 2137 11676 
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Przestępstwo uprawy w znacznych ilości środków odurzających określa art. 63 

ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Największą liczbę czynów zabro-

nionych (83) stwierdzono w roku 2012. Najniższą liczbę przestępstw (9) odnotowano 

w roku 2015. Przestępstwo uprawy w znacznych ilości środków odurzających 

w latach 2011-2016 stanowiło 2,29% przestępstw związanych z produkcją oraz 

0,06% przestępczości narkotykowej. Wykazuje ono tendencję rosnącą. 

W latach 2011-2016 najczęściej popełnianym czynem zabronionym związanym 

z produkcją narkotyków była uprawa środków odurzających. Najrzadziej popełniano 

przestępstwo uprawy w znacznych ilościach. 

 

Wykres 2. Przestępstwa produkcji i uprawy narkotyków na tle przestępczości narkotykowej w Polsce  

w latach 2009-2016. Źródło: Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce 2016, Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych, Warszawa 2017, s. 129-130; Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce 2009, Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych, Warszawa 2010, s. 89. 

Przestępczość narkotykowa w latach 2011-2016 wykazywała tendencję rosnącą. 

Do roku 2013 wskazywała wzrost, od 2013 r. zaobserwowano spadek. Przestępczość 

produkcji środków odurzających w latach 2011-2016 wykazywała tendencję rosnącą. 

W latach 2011-2013 wzrastała, następnie w latach 2014-2015 spadała, a od 2016 

zaobserwowano wzrost przestępczości. 

Wykres 2 przedstawia graficzny obraz danych zawartych w tabeli 14. Dodatkowo 

ukazuje produkcję i uprawę narkotyków na tle przestępczości narkotykowej. Wynik 

przedstawia się następująco:  
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 w roku 2011 przestępstwa produkcji i uprawy środków odurzających stanowiły 
2,2% przestępczości narkotykowej; 

 w roku 2012 przestępstwa produkcji i uprawy środków odurzających stanowiły 
2,92% przestępczości narkotykowej; 

 w roku 2013 przestępstwa produkcji i uprawy środków odurzających stanowiły 
2,78% przestępczości narkotykowej; 

 w roku 2014 przestępstwa produkcji i uprawy środków odurzających stanowiły 
2,82% przestępczości narkotykowej; 

 w roku 2015 przestępstwa produkcji i uprawy środków odurzających stanowiły 
2,53% przestępczości narkotykowej; 

 w roku 2016 przestępstwa produkcji i uprawy środków odurzających stanowiły 
3,13% przestępczości narkotykowej. 

Średnio, w latach 2011-2016 produkcja narkotyków stanowiła 2,73% przestęp-
czości narkotykowej. Największy udział produkcji w przestępczości narkotykowej 
zaobserwowano w 2016 r., tj. 3,13%, najniższy w roku 2011, tj. 2,2%. Widoczna jest 
tendencja rosnąca udziału produkcji w przestępczości narkotykowej. 

3.1.5. Przemyt narkotyków 

„Dotychczas scharakteryzowane szlaki i kierunki przemytu środków odurzają-
cych i substancji psychotropowych dotyczyły:  

 marihuany, trafiającej do Polski w wyniku wewnątrzwspólnotowego nabycia na 
terytorium Holandii, Niemiec oraz Czech; 

 metamfetaminy, wytwarzanej na terytorium Polski przez członków zorganizo-
wanych grup przestępczych pochodzenia wietnamskiego z prekursorów 
i środków chemicznych pochodzących z Czech; 

 tzw. hiszpańskiego szlaku przemytniczego narkotyków pochodzenia konopnego 
(marihuana, haszysz) trafiających drogą morską z Maroka na terytorium 
Hiszpanii, Włoch lub Portugalii i następnie drogą lądową przez terytorium 
Francji, Niemiec, Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy do Rosji; 

 organizacji na terenie Polski nielegalnych upraw konopi innych niż włókniste 
z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb lokalnego rynku; 

 kokainy i narkotyków syntetycznych przemycanych do Polski z terytorium 
Holandii; 

 nielegalnego wprowadzania do obrotu niedozwolonych środków leczniczych 
(anaboliki, viagra) z wykorzystaniem przesyłek cargo w międzynarodowej 
komunikacji lotniczej; 

 traktowania terytorium Polski jako kraju tranzytowego narkotyków na kierunku 
wschodnim, gdzie głównym rynkiem docelowym jest Rosja; 

 organizowanie na terytorium Polski nielegalnych laboratoriów narkotykowych 
i upraw konopi innych niż włókniste przez zorganizowane grupy przestępcze 
pochodzące również z krajów azjatyckich” [1]. 

3.1.6. Struktura i dynamika przemytu narkotyków 

W kolejnej części publikacji przedstawiono strukturę i dynamikę przemytu 
narkotyków. Wskazano, ile takich przestępstw stwierdzanych jest rocznie oraz jak 
zmieniała się ich ilość. Porównano również ilość przestępstw przemytu do liczby 
przestępstw narkotykowych. 
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Tabela 15 Przestępstwa przemytu stwierdzone przez Policję w latach 2009-2016  

 

Źródło: Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce 2016, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Warszawa 2017, 

s. 129-130; Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce 2009, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Warszawa 

2010, s. 89. 

Przestępstwo przemytu określa art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii. Największą liczbę czynów zabronionych (705) stwierdzono w roku 

2013. Najniższą liczbę przestępstw (497) odnotowano w 2011 r. Przestępstwo 

przemytu środków odurzających w latach 2011-2016 stanowiło 70,22% czynów 

zabronionych związanych z przemytem oraz 0,86% przestępczości narkotykowej. 

Wykazuje ono tendencję stałą (patrz wykres 3).  

Przestępstwo przemytu znacznej ilości środków odurzających określa art. 55 ust. 

3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Największą liczbę czynów zabronionych 

(265) stwierdzono w roku 2014. Najniższą liczbę przestępstw (219) odnotowano w 

2013 r. Przestępstwo przemytu znacznej ilości środków odurzających w latach 2011-

2016 stanowiło 29,78% przestępstw związanych z produkcją oraz 0,37% przestęp-

czości narkotykowej. Wykazuje ono tendencję stałą.  

Przestępczość narkotykowa w latach 2011-2016 wykazywała tendencję rosnącą. 

Do roku 2013 wskazywała wzrost, od 2013 r. zaobserwowano spadek. Przestępczość 

przemytu środków odurzających w latach 2011-2016 wykazywała tendencję stałą. 

Liczba przestępstw wahała się między 738 a 924. 

Wykres 3 przedstawia graficzny obraz danych zawartych w tabeli 5. Dodatkowo 

ukazuje przemyt narkotyków na tle przestępczości narkotykowej. Wynik przedstawia 

się następująco:  

 w roku 2011 przestępstwa przemytu środków odurzających stanowiły 1,2% 

przestępczości narkotykowej; 

 w roku 2012 przestępstwa przemytu środków odurzających stanowiły 1,17% 

przestępczości narkotykowej; 

 w roku 2013 przestępstwa przemytu środków odurzających stanowiły 1,21% 

przestępczości narkotykowej; 

 w roku 2014 przestępstwa przemytu środków odurzających stanowiły 1,2% 

przestępczości narkotykowej; 

 w roku 2015 przestępstwa przemytu środków odurzających stanowiły 1,1% 

przestępczości narkotykowej; 

 w roku 2016 przestępstwa przemytu środków odurzających stanowiły 1,1% 

przestępczości narkotykowej. 

Przestępstwa 

stwierdzone 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ogółem 

Art. 55 ust. 1 i 2 

– przemyt 
497 581 705 632 565 528 3508 

Art. 55 ust. 3  

– przemyt 

znacznych ilości 

255 262 219 265 236 210 1447 

Łącznie 752 843 924 897 801 738 4955 
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Średnio, w latach 2011-2016 przemyt narkotyków stanowił 1,16% przestępczości 

narkotykowej. Największy udział przemytu w przestępczości narkotykowej 

zaobserwowano w 2013 r., tj. 1,21%, najniższy w latach 2015-2016, tj. 1,1%. 

Widoczna jest tendencja rosnąca udziału produkcji w przestępczości narkotykowej. 

 

Wykres 3. Liczba stwierdzonych przestępstw przemytu i przemytu znacznych ilości w latach 2009-2016 

Źródło: Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce 2016, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Warszawa 2017, 

s. 129-130; Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce 2009, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Warszawa 

2010, s. 89. 

4. Podsumowanie 

Na polski rynek narkotykowy składa się głównie marihuana i jej pochodne. 

Powoduje ona poprawę humoru i poczucie odprężenia, jednak regularne palenie 

może uzależniać i szkodzić zdrowiu. Innymi, najczęściej konfiskowanymi środkami 

są: amfetamina, metamfetamina, dopalacze, kokaina, heroina, Ecstasy. Większość 

z nich (pomijając heroinę) to środki pobudzające. Heroina natomiast ma działanie 

otępiające i uspokajające. Nadużywanie narkotyków prowadzi do uzależnienia,  

a w niektórych wypadkach nawet do śmierci. W wyniku przeprowadzonych badań 

można stwierdzić, że potencjalni konsumenci mają świadomość szkodliwości 

wynikającej z zażywania narkotyków, jednak działania profilaktyczne mające na celu 

zwiększanie wiedzy dotyczącej środków odurzających są niewystarczające. Zarówno 

w Polsce jak i na świecie najczęściej konfiskowanymi środkami są kannabinole, czyli 

marihuana i jej pochodne. W 2016 r. miała miejsce rekordowa ilość zatrzymanych 
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dopalaczy, co może świadczyć o zmieniającym się rynku narkotykowym w Polsce. 

Na świecie najrzadziej konfiskuje się Ecstasy, w Polsce zaś, w zależności od roku, 

opiaty i metamfetaminę. Należy jednak zaznaczyć, że w analizie ujęto jedynie naj-

częściej konfiskowane środki, a nie wszystkie występujące na rynku. W opracowaniu 

przyjęto, iż polski rynek narkotykowy i jego źródła stanowią przestępstwa związane 

z dystrybucją, produkcją i przemytem narkotyków. W latach 2011-2016, spośród 

wymienionych przestępstw, dominowały czyny zabronione związane z dystrybucją 

narkotyków, ponieważ stanowiły 37,61% przestępczości narkotykowej. Produkcja 

wynosiła 2,73%, a przemyt 1,16% przestępczości narkotykowej. W przypadku 

czynów zabronionych związanych z dystrybucją środków odurzających najczęściej 

odnotowanym przestępstwem był handel narkotykami w roku 2012, stwierdzono 

bowiem 18 706 przestępstw. Najczęściej popełnianym czynem zabronionym związa-

nym z produkcją była uprawa środków odurzających w roku 2013. Stwierdzono 

bowiem 1 825 przestępstw. Najczęściej popełnianym czynem zabronionym związa-

nym z przemytem był przemyt (ilości niższych niż znaczne) w roku 2013, 

stwierdzono bowiem 705 przestępstw. 
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Składam serdeczne podziękowania mojej promotor Pani prof. dr hab. Katarzynie 

Laskowskiej za opiekę naukową, wyrozumiałość, cierpliwość oraz za wszelką pomoc 
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Polski rynek narkotykowy – wybrane zagadnienia 

Streszczenie 
W pracy przedstawiono obraz polskiego rynku narkotykowego. Zdefiniowano najczęściej występujące 
środki w Polsce oraz ukazano jakie substancje w RP i na świecie są najczęściej zatrzymywane. 
Wyjaśniono, jak wygląda zjawisko dystrybucji, produkcji oraz przemytu narkotyków oraz jaka jest 
struktura i dynamika tych przestępstw. Pracę wzbogacono o badania empiryczne. Wykorzystano 
następujące metody badawcze: metodę analizy orzecznictwa, metodę dogmatyczną, metodę analizy 
piśmiennictwa, metodę analizy badań statystycznych, metodę empiryczną, tj. ankietę CAWI oraz 
ankietę środowiskową. Badanie przeprowadzono wśród mieszkańców terenów granicznych Polski 
i Białorusi, w związku z zainteresowaniem, czy społeczeństwo terenów przygranicznych, szczególnie 
narażonych na przemyt, posiada widzę na temat narkotyków i ich szkodliwości. Postawiono hipotezę, iż 
badani mają niewielką świadomość dotyczącą szkodliwości narkotyków. W wyniku przeprowadzonych 
badań hipoteza nie potwierdziła się, dodatkowo okazało się, że badani nie wiedzą o działaniach profi-
laktycznych prowadzonych w okolicy, dotyczących szkodliwości narkotyków. Należałoby zwiększyć 
ilość działań profilaktycznych. Niniejsza praca może również stanowić wstęp do szerszych badań, 
przeprowadzonych np. w każdym województwie graniczącym z innym państwem.  
Słowa kluczowe: narkotyki, przemyt, dystrybucja, produkcja, przestępczość. 

Polish drug market – selected issues 

Abstract 
The article presents the situation on the Polish drug market. The most frequently occurring drugs in 
Poland were defined and then was explained what substances in the Republic of Poland and in the world 
are most often confiscate. Then was explains what the phenomenon of distribution, production and drug 
trafficking looks like, and what is the structure and dynamics of these crimes. The publication was 
enriched with empirical research. The following research methods were used: the method of case law 
analysis, the dogmatic method, the literature analysis method, the statistical analysis method, the 
empirical method, like CAWI survey and the household drop-off survey. The empirical research was 
conducted among the residents of border areas of Poland and Belarus, in connection with the interest, 
whether the society of border areas, particularly vulnerable to smuggling, has a view about drugs and 
their harmfulness. It has been hypothesis that respondents have little awareness about the harmful 
effects of drugs. As a result of the research, the hypothesis was not confirmed, additionally it turned out 
that the respondents do not know about prophylactic activities carried out in the near area regarding the 
harmfulness of drugs. The number of preventive actions should be increased. This publication may also 
be an introduction to wider research, for example, on any Polish border with another state. 
Keywords: drug, crime, drug trafficking, drug smuggling, drug manufacturing. 
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Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego  

w trybie art. 185a Kodeksu Postępowania Karnego 

1. Wstęp 

Oglądając serwisy informacyjne, niemal codziennie docierają do nas doniesienia 

o tym, że dzieci stają się ofiarami okrutnych przestępstw. Nagłówki gazet: „Wujek 

gwałcił ją przez osiem lat”, „Czternastolatka zgwałcona na Opolszczyźnie” nie budzą 

już zaskoczenia w społeczeństwie, lecz sprzeciw i chęć walki ze sprawcami czynów 

zabronionych na szkodę dzieci.  

W Polsce żyje około 6 milionów dzieci [1] i aż 10 tysięcy z nich staje się rocznie 

ofiarami różnego rodzaju przestępstw[2]. W obowiązującym Kodeksie karnym są 

przestępstwa, które mogą być popełnione tylko na szkodę małoletnich, ale dzieci 

mogą stać się ofiarami także innych przestępstw [3]. Do tej pierwszej grupy należy 

zaliczyć takie przestępstwa jak: dzieciobójstwo (art. 149 kk), seksualne wyko-

rzystanie stosunku zależności lub krytycznego położenia (art. 199 § 2 kk), seksualne 

wykorzystanie małoletniego przez nadużycie zaufania lub udzielenie korzyści (art. 

199 § 3 kk), czynności seksualne z małoletnim poniżej lat 15 (art. 200), nawiązanie 

kontaktu z dzieckiem za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci 

telekomunikacyjnej w celu popełnienia przestępstwa z art. 197 § 3 pkt 2 lub art. 200 

(art. 200a kk), propagowanie zachowań pedofilskich (art. 200b kk), pornografia 

dziecięca (art. 202 § 3 – § 4c kk), rozpijanie małoletniego (art. 208 kk), porzucenie 

(art. 210 kk). Natomiast do innych przestępstw, których ofiarami mogą stać sie 

również małoletni zalicza się: zabójstwo (art. 148 kk), narażenie na bezpośrednie 

niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 kk), 

zgwałcenie (art. 197 kk), seksualne wykorzystanie niepoczytalności lub bezbronności 

(art. 198 kk), kazirodztwo (art. 201 kk), zmuszanie do uprawiania prostytucji (art. 

203 kk), stręczycielstwo, kuplerstwo, sutenerstwo (art. 204 kk), znęcanie się (art. 207 

kk), niealimentacja (art. 208 kk), uprowadzenie lub zatrzymanie (art. 211 kk), 

uporczywe nękanie (art. 190a § 1 kk), kradzież tożsamości (art. 190a § 2 kk), 

utrwalanie wizerunku nagiej osoby (art. 191a kk).  

Wyżej wskazana liczba dzieci stających się ofiarami przestępstw nie jest liczbą 

zupełną. Oznacza to, że nie znamy i nigdy nie poznamy rzeczywistej liczby tych 

dzieci, ponieważ popełnienie przestępstwa na szkodę małoletniego nie zawsze jest 

zgłaszane organom ścigania. Można wskazać kilka przyczyn tego zjawiska. Po 

pierwsze, przestępstwo nie zostaje zgłoszone ze względu na to, że rodzice bardzo 

często nie wierzą swoim dzieciom, uważają bowiem, że dziecko naoglądało się zbyt 

dużo telewizji lub gdzieś coś usłyszało i zmyśla, ponieważ ich ojciec, ojczym lub 

ulubiony wujek nie mógł przecież zrobić im krzywdy [4]. Drugim powodem jest to, 

że matka dowiedziawszy się, że jej córka była wykorzystywana przez jej 
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konkubenta, zaczyna traktować swoją córkę jako rywalkę, odwraca się od niej, 

a nawet, może ją porzucić [5]. Kolejnym powodem niezgłaszania przestępstwa na 

szkodę dziecka jest to, że sprawcy szantażują swoje ofiary, grożąc, że jeśli 

komukolwiek o tym powiedzą to mamie czy tacie tego dziecka stanie się krzywda, 

a jeśli tym sprawcą jest ukochany tata dziecka, to szantażuje on dziecko, mówiąc, że 

nie może ono nikomu powiedzieć o ich „tajemnicy” bo pójdzie on za to do więzienia. 

Ostatnią przyczyną niezgłaszania przestępstwa na szkodę małoletniego organom 

ścigania, jest to, że dzieci nie zawiadamiają o tym rodziców, gdyż same nie wiedzą, 

że czyn jakiego dopuścił się sprawca jest przestępstwem [6].  

2. Sposoby przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego 

Jeżeli dojdzie do zgłoszenia przestępstwa na szkodę dziecka, przed organami 

ścigania i wymiaru sprawiedliwości powstanie konieczność podjęcia decyzji 

o przesłuchaniu małoletniego. W literaturze podnoszone są różne stanowiska co do 

możliwości i potrzeby przesłuchiwania dzieci oraz wartości dowodowej ich zeznań. 

Te twierdzenia są formułowane zarówno przez prawników jak i psychologów [7]. J. 

Bossowski twierdził, że nie można przywiązywać wagi do zeznań dzieci, przed 

ukończeniem przez nie 7 roku życia, ze względu na naiwność w pojmowaniu zjawisk 

życiowych, nieograniczone niebezpieczeństwo sugestii oraz zbyt szczupły zasób 

słów i pojęć. Nie mniej jednak z tym stanowiskiem nie należy się w żaden sposób 

zgodzić [8]. Po pierwsze, już Hans Gross w 1905r. stwierdził, że każdy świadek jest 

zjawiskiem psychicznym i jako takie powinien być zbadany, jego zeznanie może 

mieć wartość, może być całkowicie fałszywe, mimo jego najlepszej woli [9]. Po 

drugie, z danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w 2017r. 

w trybie art. 185a Kodeksu Postępowania Karnego (dalej jako: KPK) zostało 

przesłuchanych 8802 małoletnich. Z roku na rok liczba przesłuchań małoletnich 

pokrzywdzonych wzrasta, co może świadczyć o tym, że organy wymiaru sprawied-

liwości doceniają wartość dowodową zeznań małoletnich. 

W polskim procesie karnym istnieją dwa tryby przesłuchania małoletniego  

– ogólny i szczególny. Tryb ogólny uregulowany w art. 177 KPK jest najczęściej 

wykorzystywany w przesłuchiwaniu małoletnich pokrzywdzonych w procesie 

karnym [10]. Zgodnie z tym przepisem, każda osoba wezwana w charakterze 

świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania. Przesłuchanie w tym trybie 

może nastąpić z użyciem urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie 

tej czynności na odległość, z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu 

i dźwięku. W postępowaniu przed sądem w czynności w miejscu przebywania świadka 

bierze udział referendarz sądowy, asystent sędziego lub urzędnik zatrudniony 

w sądzie, w okręgu którego świadek przebywa. Ponadto, jeżeli świadek nie może się 

stawić na wezwanie z powodu choroby, kalectwa lub innej niedającej się pokonać 

przeszkody, można przesłuchać go w miejscu jego pobytu. W tym trybie liczba 

przesłuchań małoletniego pokrzywdzonego nie jest limitowana przepisami prawa, 

a przesłuchanie przeprowadza organ, który prowadzi postępowanie, czyli 

w postępowaniu przygotowawczym prokurator lub Policja, a na etapie postępowania 

sądowego – sąd.  
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Tryb ogólny będzie stosowany wobec małoletniego pokrzywdzonego, który ma 

być przesłuchany w charakterze świadka, a nie zachodzą przesłanki do przesłuchania 

go w szczególnym trybie opisanym w art. 185a KPK.  

Tryb szczególny uregulowany w art. 185a KPK bezsprzecznie zasługuje na 

uwagę, ze względu na to, że jest on niejako „parasolem” chroniącym małoletniego 

pokrzywdzonego przed wtórną wiktymizacją. Wtórna wiktymizacja jest to pojęcie 

używane w psychologii do określania sytuacji, w której ofiara doznaje kolejnej 

krzywdy na skutek działania ze strony innych osób, w tym także organów 

procesowych podczas czynności odnoszących się do traumatycznego dla niej 

zdarzenia np. podczas przesłuchania. Artykuł 185a KPK został wprowadzony do 

Kodeksu Postępowania Karnego w 2003 r. jednakże od tamtej pory przeszedł już 

wiele zmian i w obecnym brzmieniu obowiązuje od 2014r. [11] Jest on wyrazem 

szczególnej ochrony małoletnich pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa 

przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Zgodnie z treścią tego przepisu, 

małoletniego można przesłuchać w tym szczególnym trybie jeżeli stał się on ofiarą 

przestępstwa popełnionego z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej lub 

określonego w rozdziałach XXIII, XXV, XXVI Kodeksu karnego, jeżeli w chwili 

przesłuchania nie ukończył on 15 lat a jego zeznania mogą mieć istotne znaczenie 

dla rozstrzygnięcia sprawy. Jednakże, jak wskazuje art. 185a KPK in fine małoletni 

będzie mógł być przesłuchiwany w tym trybie mimo, iż ukończył on 15 lat w chwili 

przesłuchania, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że przesłuchanie w innych 

warunkach mogłoby wywrzeć negatywny wpływ na jego stan psychiczny. 

3. Prawa i obowiązki małoletniego przesłuchiwanego w trybie art. 185a KPK 

Małoletniemu podczas przesłuchania przysługują określone prawa, ale również 

ciążą na nim pewne obowiązki. Do tych praw należy zaliczyć prawo do odmowy 

składania zeznań, prawo do uchylenia się od odpowiedzi na pytanie, prawo do 

przygotowania się do uczestnictwa w przesłuchaniu, prawo do ochrony przed wtórną 

wiktymizacją, prawo do odmowy zeznań lub odpowiedzi na pytanie w sytuacji 

„szczególnie bliskiego stosunku” z oskarżonym. Natomiast do obowiązków należy 

zaliczyć obowiązek stawiennictwa i pozostawania do dyspozycji organu proceso-

wego oraz obowiązek składania zeznań i mówienia prawdy. Prawo do odmowy 

składania zeznań jest najistotniejszym prawem przysługującym świadkowi, a przede 

wszystkim małoletniemu pokrzywdzonemu przesłuchiwanemu w charakterze 

świadka [12]. Celem tego uprawnienia jest z całą pewnością dobro wymiaru 

sprawiedliwości oraz ochrona więzów rodzinnych małoletniego. Zgodnie z treścią 

art. 182 KPK osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić składnia zeznań. Sąd 

Najwyższy w swojej uchwale z dnia 19 lutego 2003r. (sygn. akt sprawy I KZP 48/02) 

stwierdził, że to prawo przysługuje każdemu świadkowi, w tym także małoletniemu 

pokrzywdzonemu przesłuchiwanemu w charakterze świadka. Warto w tym miejscu 

jednakże podkreślić, że skorzystanie z tego uprawnienia nie zwalnia świadka 

z obowiązku stawiennictwa na wezwanie organu. Oznacza to, że nawet jeżeli 

małoletni chciałby skorzystać z przysługującego mu uprawnienia, to musi on stawić 

się na przesłuchanie i oświadczyć sędziemu, że odmawia składania zeznań. Prawo to 

nie ma jednakże charakteru absolutnego, wobec czego przysługuje ono świadkowi 

jedynie odniesieniu do osób najbliższych. małoletni może odmówić składania zeznań 
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jeżeli oskarżony jest dziadkiem, babcią, rodzicem, przysposabiającym lub rodzeń-

stwem [13]. Decyzja od odmowie składania zeznań nie może być podjęta pod przy-

musem i samodzielnie. Nikt nie może z tego prawa skorzystać poza przesłuchi-

wanym małoletnim. Jednakże bardzo trudnym zadaniem i powodującym wiele 

wątpliwości co do sposobu jego przeprowadzenia jest pouczenie małoletniego 

o przysługującym mu prawie. Obowiązek pouczenia ciąży na organie procesowym, 

który przeprowadza przesłuchanie – w tym wypadku zawsze jest to sąd. Bardzo 

ważne jest, aby informacja udzielona została małoletniemu w taki sposób, aby mógł 

on ją zrozumieć. Niestety, brak jest porozumienia między prawnikami a psycho-

logami co do sposobu informowania dziecka o prawie odmowy składania zeznań 

[14]. Prawo do uchylenia się od odpowiedzi na pytanie uregulowanym w art. 183 

KPK, które również przysługuje małoletniemu podczas przesłuchania, polega na 

tym, że może on odmówić odpowiedzi na pytanie, jeżeli mogłoby to narazić jego lub 

osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe. O prawie do odmowy składania zeznań zawsze należy pouczyć 

małoletniego, natomiast o prawie do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytanie 

należy pouczyć wówczas, gdy ujawnią się okoliczności objęte przepisem art. 183 

KPK. Organ procesowy, który przesłuchuje małoletniego nie może się domagać 

podania przyczyn odmowy odpowiedzi na pytanie albo uzależnić uwzględnienia tego 

prawa od podania przyczyn odmowy [15].    

Prawo małoletniego do odmowy zeznań lub odpowiedzi na pytania w sytuacji 

„szczególnie bliskiego stosunku: z oskarżonym jest zbliżone do dwóch wyżej 

omówionych. Jednakże, zasadnicza różnica polega na tym, że małoletni może 

skorzystać z tego uprawnienia jeżeli złoży organowi procesowemu stosowny 

wniosek o zwolnienie ze składania zeznań. Małoletni może skorzystać z tego prawa 

w odniesieniu do osób, z którymi pozostaje w „szczególnie bliskim stosunku”. 

W literaturze wskazuje się, że do tego kręgu osób należy zaliczyć a contrario 

podmioty, których nie można zaliczyć do osób najbliższych według art. 115 § 11 

KK, a z którymi małoletniego łączy szczególna więź emocjonalna. Jeżeli podczas 

przesłuchania sąd zorientuje się, że przesłuchiwanego i oskarżonego łączy 

szczególnie bliski stosunek, powinien pouczyć go o przysługującym mu prawie. 

Jednakże do skorzystania z tego prawa niezbędne jest, aby małoletni złożył stosowny 

wniosek. Organ procesowy po rozpatrzeniu takiego wniosku decyduje, czy 

małoletniego należy zwolnić od składania zeznań czy też nie [12].  

Kolejnym prawem przysługującym małoletniemu w ramach przesłuchania 

w trybie art. 185a KPK jest prawo do przygotowania się do uczestnictwa 

w przesłuchaniu. To uprawnienie jest często pomijane w literaturze, ze względu na 

to, że nie jest ono regulowane ustawowo w polskim porządku prawnym. Kwestię 

przygotowania małoletniego przewiduje natomiast Rozporządzenie Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie sposobu przygotowania 

przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a -185c Kodeksu 

Postępowania Karnego. Ten akt przyznaje małoletniemu prawo do uzyskania specja-

listycznej pomocy polegającej na rozwijaniu i wdrażaniu środków ułatwiających 

dzieciom składanie zeznań, pomoc w komunikowaniu się i uzyskania informacji 

o czynnościach procesowych, w których mają uczestniczyć. Istnienie tego 
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uprawnienia można uzasadnić faktem, że małoletni idący na przesłuchanie nie 

posiada jakiejkolwiek wiedzy na temat czynności w jakiej ma uczestniczyć,  

a w rezultacie jego stres z tym związany jest tak duży, że może go sparaliżować 

podczas przesłuchania i organ procesowy nie uzyska pożądanych informacji 

niezbędnych do skazania sprawcy czynu zabronionego [13].  

W literaturze wymienia się kilka sposobów na przygotowanie małoletniego do 

przesłuchania. Jako pierwszy należy wymienić edukację, która polega na tym, że 

dziecku przed przesłuchaniem są przekazywane informacje na temat jego praw 

i obowiązków podczas tego przesłuchania, przedstawianie osób, które będą brały 

udział w przesłuchaniu oraz udzielanie odpowiedzi na wszystkie ewentualne pytania 

małoletniego [4]. Po drugie małoletni w ramach przygotowania powinien zostać 

poinformowany o czasie przesłuchania. Przekazanie tej informacji powinno nastąpić 

odpowiednio wcześnie. Nie należy dopuścić do sytuacji, w której dziecko dowie się, 

że tego samego dnia ma być przesłuchiwane. Kolejnym sposobem na przygotowanie 

dziecka jest pokazanie mu pokoju przesłuchań. Z literatury wynika, że jest to dla 

dziecka bardzo ważne. W ten sposób będzie się mogło zaklimatyzować w nowym 

miejscu i mogą się pojawić u niego pytania co do wystroju tego pokoju. Realizacja 

przez małoletniego prawa do przygotowania się do przesłuchania niesie korzyści 

zarówno dla przesłuchiwanego jak i organu przesłuchującego, ponieważ przygoto-

wanie zwiększa zdolność dziecka do udzielania bardziej precyzyjnych i wyczer-

pujących wypowiedzi dotyczących zdarzeń które doświadczył [16]. 

Natomiast w odniesieniu do obowiązków, małoletni ma dwa główne obowiązki 

w ramach przesłuchania: obowiązek stawiennictwa i pozostawania do dyspozycji 

organu procesowego oraz składania zeznań i mówienia prawdy. Pierwszy z nich 

polega na tym, że małoletni pokrzywdzony ma stawić się na wezwanie organu 

procesowego i pozostawać do jego dyspozycji tak długo, aż nie zostanie zwolniony. 

Drugi natomiast dotyczy już składania zeznań podczas przesłuchania. Polega on na 

tym, że małoletni, który jest przesłuchiwany w charakterze świadka obowiązany jest 

do składania zeznań i mówienia prawdy. Istnieje jednak problem w odniesieniu do 

obowiązków małoletniego pokrzywdzonego, który polega na tym, że może on nie 

zrozumieć treści pouczenia o tych obowiązkach, a w konsekwencji chcąc dostarczyć 

sędziemu jak najwięcej informacji może on zacząć konfabulować na temat 

wydarzeń, o których zapomniał [17]. 

4. Kryminalistyczno-procesowe aspekty przesłuchania małoletniego 

w trybie art. 185a KPK 

Przesłuchanie małoletniego jest określane w procesie karnym jako jedna z naj-

trudniejszych czynności procesowych [4]. Wobec tego powinno zostać odpowiednio 

i starannie przygotowane. Im lepiej zostanie ono zorganizowane tym zwiększa się 

szansa na to, aby ta czynność przebiegła pomyślnie i dzieci były skłonne do 

dostarczania zeznań organowi procesowemu. Przesłuchujący, czyli sędzia powinien 

rozpocząć przygotowanie przesłuchania od jak najdokładniejszego zaznajomienia się 

z materiałami postępowania w danej sprawie. Następnie może udać się np. na 

miejsce zdarzenia, dokonać oględzin zebranych dowodów rzeczowych, zapoznać się 

z informacjami na temat małoletniego i podjąć próbę scharakteryzowania jego 

osobowości [15]. Kolejnym etapem przygotowania jest opracowanie założeń 
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taktycznych na podstawie już wcześniej ustalonych faktów. Następnie powinien 

zostać stworzony plan przesłuchania, który zawiera: wersję zdarzenia, która ma 

zostać sprawdzona przez organ procesowy, pytania do małoletniego zarówno ogólne 

jak i szczegółowe, miejsce przesłuchania oraz wskazanie biegłego psychologa, 

mającego uczestniczyć w przesłuchaniu [18]. 

W określeniu czasu przesłuchania mieszczą się trzy elementy: pora dnia, odległość 

od zdarzenia, długość przesłuchania. Pora dnia oznacza, że sąd wyznaczając porę 

dnia powinien kierować się porą największej aktywności przesłuchiwanego 

małoletniego. Jest to bardzo ważne ze względu na to, że wybierając godzinę, o której 

dziecko zazwyczaj śpi (jeśli jest to dziecko w wieku np. przedszkolnym), może to 

skutkować tym, że dziecko w czasie przesłuchania będzie ospałe i nie będzie chciało 

współpracować z sądem [20]. Czas trwania przesłuchania jest ważnym elementem. 

Przesłuchanie nie powinno trwać zbyt długo, ponieważ po pierwsze dziecko może 

stać się znudzone i zniecierpliwione (im młodsze dziecko tym szybciej się męczy) 

przez co staje się podatne na sugestię przesłuchującego, a po drugie organ powinien 

mieć świadomość tego, że przesłuchuje dziecko, które bardzo się stresuje 

czynnością, w której uczestniczy [20]. Wobec czego organ procesowy planując 

przesłuchanie powinien brać pod uwagę możliwości dziecka, jego wiek i stopień 

rozwoju, a tym samym umiejętności koncentracji. Natomiast odległość od zdarzenia, 

oznacza, że przesłuchanie nie powinno odbyć się w zbyt dużej odległości czasowej 

od zdarzenia, ponieważ im dalej od zdarzenia tym dziecko pamięta coraz mniej. 

W literaturze wskazuje się, że odległość czasowa między zdarzeniem a przesłu-

chaniem powinna mieścić się w granicach 2-3 do 8 dni. Niestety oczywistym jest, że 

zorganizowanie przesłuchania w takim terminie jest wręcz nie możliwe, po pierwsze 

z tego powodu, że przestępstwa na szkodę dzieci nie są zgłaszane od razu po ich 

popełnieniu o czym była mowa na wstępie, a po drugie w procesie karnym postuluje 

się żeby małoletni byli przesłuchiwani najwcześniej w fazie in personam 

postępowania przygotowawczego, aby wykluczyć ryzyko ponownego przesłuchania 

[21]. Zgodnie z wytycznymi Ministra Sprawiedliwości zawartymi w Rozporządzeniu 

z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania 

przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu Postępowania 

Karnego (dalej jako: Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości), małoletni powinien 

być przesłuchiwany w specjalnie do tego przystosowanym Przyjaznym Pokoju Prze-

słuchań. Pod tym pojęciem, kryją się jednak 3 różne pomieszczenia: poczekalnia, 

pokój przesłuchań i pokój techniczny. Przyjazny Pokój Przesłuchań może być 

prowadzony przez podmiot posiadający osobowość prawną, w szczególności przez 

sąd, instytucję państwową lub samorządową, bądź organizację pozarządową 

zajmującą się pomocą małoletnim. Pokój przesłuchań może wobec tego znajdować 

się na Komisariacie Policji. Jednakże nie zgadzam się z tym rozwiązaniem, ze 

względu na to, że jeśli w sądzie lub na posterunku Policji nie ma oddzielnego 

wejścia, małoletni pokrzywdzony jest zmuszony oczekiwać na przesłuchanie 

w budzącej lęk atmosferze, obserwując codzienną pracę Policji, np. widząc jak 

funkcjonariusze prowadzą agresywnych podejrzanych w kajdankach. Dlatego należy 

wysnuć wniosek, że lokalizacja pokoju przesłuchań powinna być jak najbardziej 

neutralna [22]. Jak zostało wyżej wskazane, pierwszym z trzech pomieszczeń, które 
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składają się na Przyjazny Pokój Przesłuchań jest poczekalnia. Jest to pomieszczenie, 

do którego wchodzi i oczekuje na przesłuchanie małoletni. Powinno być to miejsce 

przyjazne dziecku, pozbawione jakichkolwiek plakatów informujących o cierpieniu 

dzieci. W poczekalni powinny znajdować się chusteczki, woda do picia, ciastka, 

papier do rysowania i kredki [23]. Umożliwi to małoletniemu aktywne spędzanie 

czasu w oczekiwaniu na przesłuchanie. Ponadto w poczekalni nie powinny znajdo-

wać się zabawki i maskotki. Wówczas dziecko mogłoby się rozproszyć zabawą przed 

przesłuchaniem i nie chcieć współpracować z sędzią je przesłuchującym [4].  

Pokój przesłuchań powinien znajdować się w cichym i spokojnym miejscu. 

Z zewnątrz nie powinny docierać żadne odgłosy. Drzwi i okna powinny być wyci-

szone. Ten zabieg jest konieczny dlatego, że trzeba zapewnić małoletniemu poczucie 

komfortu i wyeliminować obawę, że skoro on słyszy zza drzwi rozmowy i inne 

odgłosy, wówczas to co mówi o traumatycznych i wstydliwych dla siebie 

wydarzeniach również może być słyszalne w poczekalni. Ponadto okna nie powinny 

mieć zabezpieczeń w postaci krat [23]. Wielkość pokoju przesłuchań powinna być 

taka, aby pozwoliła na pomieszczenie nie tylko małoletniego i sędziego, ale również 

biegłego psychologa. Jednakże pokój nie powinien być zbyt duży, gdyż dzieci lepiej 

koncentrują się w mniejszych pomieszczeniach. Ściany w pokoju przesłuchań 

powinny być pomalowane na jasny, delikatny kolor, najlepiej w odcieniu 

pastelowym. Na ścianach mogą znajdować się rysunki pozostawione przez inne 

dzieci, które były przesłuchiwane, może to dodać otuchy przesłuchiwanemu dziecku, 

które uświadomi sobie, że były tu przed min inne dzieci, które też doświadczyły 

podobnych zdarzeń co ono. Tak samo jak w poczekalni na ścianach nie powinny 

znajdować się plakaty zawierające wizerunku smutnych i krzywdzonych dzieci [4]. 

Na podłodze może być położona wykładzina, która z jednej strony wyciszy pokój, 

a z drugiej sprawi, że wnętrze wyda się bardziej przytulne. Meble, które znajdują się 

w pokoju przesłuchań powinny być dostosowane do wieku dziecka. Jeżeli dana 

placówka nie dysponuje pokojami przesłuchań dla młodszych i starszych dzieci, to 

w pokoju przesłuchań powinny znajdować się meble zarówno dla małego dziecka, 

jak i dla nastolatka [24]. To zapewni im poczucie komfortu. W pokoju przesłuchań 

powinna znajdować się również sofa lub kanapa. Kiedy dziecko wchodzi do pokoju 

przesłuchań to ono decyduje gdzie będzie siedziało podczas przesłuchania, czy to na 

kanapie, krześle lub dywanie. Jeśli pozostawi się dziecku możliwość wyboru to 

można dzięki temu wzmocnić w nim poczucie własnej wartości i dodać mu odwagi. 

Wszystkie gniazdka w pokoju przesłuchań powinny być zabezpieczone, a w zasięgu 

ręki dziecka nie powinny znajdować się łatwo tłukące się przedmioty. Jako, że pokój 

przesłuchań nie jest pokojem zabaw, to w tym pomieszczeniu nie może być zabawek, 

gdyż mogą one stanowić dodatkowe źródło rozproszenia dla dziecka, które zajmie 

się zabawką i nie będzie chciało współpracować z sędzią. Natomiast w pokoju 

przesłuchań powinny być papier, kredki i flamastry, które mogą stać się dużą 

pomocą dla małoletniego do wyrażenia tego co doświadczyło, a zbyt ciężko mu 

o tym powiedzieć wprost [22]. Ustawodawca wprowadził obowiązek rejestrowania 

obrazu i dźwięku przebiegu przesłuchania, co wynika z treści art. 185a KPK. Wobec 

powyższego nieodłącznym elementem wyposażenia pokoju przesłuchań są urzą-

dzenia służące do rejestracji obrazu i dźwięku. Te urządzenia umożliwiają utrwalanie 
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obrazu i dźwięku z przebiegu przesłuchania, obserwowanie i słuchanie tej czynności 

przez uczestników przebywających w pokoju technicznym, przekazywanie sędziemu 

prowadzącemu przesłuchanie oraz biegłemu psychologowi pytań do świadka oraz 

wypowiedzi kierowanych przez uczestników czynności przebywających w pokoju 

technicznym. Pod żadnym pozorem nie powinno się ukrywać tych kamer przez 

małoletnim. Dziecko ma prawo wiedzieć o tym, że jest nagrywane i osoba przesłu-

chująca powinna powiedzieć dziecku do czego służą te urządzenia i odpowiedzieć na 

wszystkie ewentualne pytania dziecka z tym związane. Powinien ponadto zapewnić 

dziecko, że nagranie nie ukarze się w telewizji lub Internecie [22, 24].  

Pokój techniczny jest trzecim pomieszczeniem składającym się na Przyjazny 

Pokój Przesłuchań. To pomieszczenie może sąsiadować z pokojem przesłuchań i być 

oddzielone od niego lustrem weneckim. Jednakże z Rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości wynika, że pokój techniczny nie musi sąsiadować bezpośrednio 

z pokojem przesłuchać, a nawet może znajdować się w innym budynku. Podczas 

przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego, w tym pokoju przebywają: proto-

kolant, obrońca, pełnomocnik pokrzywdzonego, prokurator oraz co do zasady osoba 

wymieniona w art. 51 § 2 KPK i osoba pełnoletnia wskazana przez dziecko. Wystrój 

tego pomieszczenia jest zupełnie inny niż w przypadku pokoju przesłuchań, na który 

składają się: monitor, wzmacniacz i sprzęt do nagrywania, a także stanowisko dla 

specjalisty, który odpowiada za obsługę techniczną urządzeń służących do rejestracji 

obrazu i dźwięku. W pokoju technicznym, ponadto powinny znaleźć się stół i krzesła 

oraz stanowisko dla protokolanta. W pokoju powinna znajdować się również 

instrukcja korzystania z pokoju. W przeciwieństwie do poczekalni i pokoju 

przesłuchań w tym pomieszczeniu można umieszczać plakaty i ulotki dotyczące 

krzywdzenia dzieci oraz informacje o przeprowadzanych kampaniach społecznych 

mających na celu ochronę dzieci przed krzywdzeniem. Między pokojem przesłuchań 

a pokojem technicznym musi zostać zachowana komunikacja, ponieważ niektóre 

osoby, takie jak prokurator czy obrońca oskarżonego mają prawo zadawać 

przesłuchiwanemu pytania za pośrednictwem sędziego. W literaturze wskazuje się na 

następujące sposoby komunikacji [25]. Po pierwsze sędzia podczas przesłuchania 

może zarządzić przerwę i iść do pokoju technicznego, gdzie zostaną mu przekazane 

pytania. Po drugie, gdy pojawi się pytanie można wywołać sędziego z pokoju 

przesłuchań i powiedzieć mu o pytaniu. Trzecim i ostatnim sposobem jest komu-

nikacja radiowa między obiema salami. Koniecznym wobec tego jest, aby w pokoju 

technicznym był umieszczony mikrofon, a sędzia posiadał słuchawkę z odbior-

nikiem. To ostatnie rozwiązanie wydaje się być najwłaściwszym z tego powodu, że 

sędzia nie będzie musiał opuszczać pokoju przesłuchań i w ten sposób rozpraszać 

uwagi dziecka. 

5. Osoby biorące udział w przesłuchaniu małoletniego pokrzywdzonego  

Jak wielokrotnie zostało wyżej podkreślane, w przesłuchaniu w trybie art. 185a 
KPK uczestniczy nie tylko małoletni pokrzywdzony i sędzia, ale również inne osoby, 
które można podzielić na 3 grupy: podmioty, które przeprowadzają przesłuchanie i są 
obecne z małoletnim w pokoju przesłuchań, podmioty, które biorą udział 
w przesłuchaniu oraz podmioty, które mogą być obecne przy przesłuchaniu. Do 
pierwszej grupy zalicza się sędziego i biegłego psychologa. Jak wskazuje art. 185a 
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§ 2 KPK, przesłuchanie przeprowadza sąd na posiedzeniu z udziałem biegłego 
psychologa. W literaturze w dalszym ciągu zwraca się uwagę na spory między 
prawnikami a psychologami na temat tego kto powinien przesłuchiwać małoletniego 
[15]. W dyskusjach psychologowie podnoszoną, że sędziowie nie są odpowiednio 
przeszkoleni do postępowania z dziećmi podczas przesłuchania, a to właśnie od 
odpowiedniego podejścia i umiejętności nawiązania kontaktu z dzieckiem zależy 
jakość jego zeznań. Jednakże, jak wynika z treści wskazanego wyżej przepisu 
ustawodawca stanął na stanowisku, że to właśnie sędzia przesłuchuje małoletniego 
w obecności biegłego psychologa. Do drugiej grupy zalicza się prokuratora, obrońcę 
oraz pełnomocnika pokrzywdzonego. Ich rola jest o tyle istotna, że biorą oni udział 
w przesłuchaniu i mają możliwość zadawania pytań małoletniemu za pośrednictwem 
sędziego. Do trzeciej grupy zalicza się osobę wymienioną w art. 51 § 2 KPK, osobę 
pełnoletnią wskazaną przez małoletniego. Osoby z ostatniej grupy, podobnie jak 
z grupy drugiej, podczas przesłuchania przebywają w pokoju technicznym. Ze 
względu na to, że mogą być one jedynie obecne podczas przesłuchania, nie mają 
prawa do zadawania pytań małoletniemu. Istotna regulacja została zawarta w art. 
185a § 2 KPK in fine, ponieważ ustawodawca przewidział w niej możliwość, aby 
rodzic lub osoba wskazana przez małoletniego przebywała podczas przesłuchania 
w pokoju przesłuchań z małoletnim, jeżeli nie ograniczy to swobody wypowiedzi 
przesłuchiwanego. Wyrażenie „nie ograniczy swobody wypowiedzi” oznacza, że, jak 
pokazuje praktyka, małoletni podczas przesłuchania mogą wstydzić się powiedzieć 
sędziemu o pewnych doświadczeniach seksualnych z oskarżonym, bo wiedzą, że 
wywołałoby to u rodzica lub opiekuna cierpienie [21]. Należy w tym miejscu 
również wskazać, że w przesłuchaniu nie ma prawa uczestniczyć podejrzany/ 
oskarżony. Jest to celowy zabieg ustawodawcy, uzasadniony faktem, iż obecność 
oskarżonego mogłaby być paraliżująca dla małoletniego, mógłby się on przestraszyć 
i nie być w stanie złożyć jakichkolwiek zeznań [5].  

6. Wnioski  

Przeżycia jakich doświadczyło dziecko na skutek przestępstwa mogą 
spowodować, że zostanie zaburzone funkcjonowanie jego organizmu, narządów 
zmysłu oraz pamięci. Zaś strach przed przesłuchaniem będzie jeszcze to wszystko 
potęgował. Ponadto w wyniku przesłuchania w tak stresujących warunkach 
i nieumiejętnego przesłuchania, nieuwzględniającego wieku dziecka, trauma jakiej 
doznało może się pogłębić, a w najgorszym wypadku spowodować nieodwracalne 
skutki, w postaci problemów na dalszych etapach rozwoju, zaburzeń psychicznych, 
a nawet targnięcia się na własne życie [26]. Dlatego też dzieci, które stały się 
ofiarami przestępstwa wykorzystania seksualnego, przemocy domowej oraz 
przestępstw z użyciem przemocy, zasługują, aby podczas składnia zeznań zapewnić 
im jak największy komfort psychiczny, poczucie bezpieczeństwa, co pozwoli na 
ograniczenie poczucia bezradności i bezsilności związanych z odtwarzaniem 
traumatycznego zdarzenia, a organowi procesowemu na uzyskanie wartościowych 
zeznań, które pozwolą na wykrycie sprawcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności 
[5]. Koniecznym jest, wiec przestrzeganie przez organ procesowy ustalonych 
i funkcjonujących standardów przesłuchiwania w trybie art. 185a KPK małoletnich 
pokrzywdzonych. Jednakże, należy pamiętać, że nie mają one charakteru 
ostatecznego i wciąż ewoluują na skutek wyciąganych wniosków biegłego 
psychologa oraz sędziego, z przeprowadzonego przesłuchania. 
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Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego w trybie art. 185a Kodeksu 

Postępowania Karnego  

Streszczenie 

W pracy została przedstawiona problematyka przesłuchania małoletniego w trybie art. 185a Kodeksu 

Postępowania Karnego. Celem pracy jest podkreślenie ogromnej wagi tej instytucji. Przybliżenie tej 

tematyki pomoże uświadomić, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie przesłuchania. Ponadto 

w pracy zwrócono uwagę na problematykę praw i obowiązków małoletniego, dzięki którym można 

chronić go przed wtórną wiktymizacją.  

Słowa kluczowe: małoletni, przesłuchanie, pokój przesłuchań, wiktymizacja, wtórna wiktymizacja. 

Hearing of a minor victim under art. 185a of the Code of Criminal Procedure 

Abstract 

The work presents the issue of interrogation of a minor in the mode of art. 185a of the Code of Criminal 

Procedure. The purpose of the work is to emphasize the great importance of this institution. Bringing up 

this topic will help you understand how important it is to prepare the interview properly. In addition, the 

work drew attention to the issue of rights and obligations of the minor, thanks to which it can be 

protected against secondary victimization. 

Keywords: minors, interrogation, interrogation room, victimization, secondary victimization. 
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Zakaz wstępu na imprezę masową jako metoda 

zapobiegania przestępczości stadionowej 

1. Wstęp 

Tematem niniejszego artykułu jest rola zakazu wstępu na imprezę masową 

w zapobieganiu przestępczości stadionowej. Temat chuligaństwa stadionowego jest 

bardzo głośny medialnie. Co jakiś czas w środkach masowego przekazu znaleźć 

można relację z patologicznych zachowań pseudokibiców. Jest to tym bardziej 

naganne, ponieważ na meczach piłkarskich nierzadko znajdują się rodziny z dziećmi. 

W związku z tym niezwykle ważnym zadaniem stojącym przed państwem jest 

zapewnienie odpowiednich mechanizmów, które pomogą zapobiegać temu negatyw-

nemu społecznie zjawisku.  

Przykładem instytucji w polskim prawie karnym, która może mieć istotny wpływ 

na prewencję przestępczości stadionowej, jest zakaz wstępu na imprezę masową, 

czyli tak zwany „zakaz stadionowy”. Niniejszy tekst jest popartą badaniami 

empirycznymi kryminologiczną analizą dogmatyczną wskazanej wyżej instytucji 

w kontekście jej roli prewencyjnej wobec patologicznego zjawiska przestępczości 

stadionowej. 

2. Historia przestępczości stadionowej 

Na początku niniejszej pracy nie sposób nie przyjrzeć się bardzo pobieżnie 

genezie zjawiska chuligaństwa stadionowego w Europie oraz w Polsce. Jak 

zaznaczają S. Frosdick i P. Karsh, współczesna przestępczość stadionowa narodziła 

się w Wielkiej Brytanii [1]. Jednakże początki zjawisk, które można uznać za 

pierwsze w historii przykłady zakłócania bezpieczeństwa podczas imprez sporto-

wych, sięgają czasów bardzo odległych, a mianowicie starożytnego Imperium 

Rzymskiego [2]. Występującym w literaturze przykładem zamieszek spowodo-

wanych przez starożytnych pseudokibiców są zdarzenia z 532 roku, kiedy to 

widzowie sportowi protestowali przeciwko cesarzowi bizantyjskiemu Justynianowi. 

Co ciekawe, w trakcie tych zdarzeń widzowie sportowi uwolnili więźniów [3]. 

Niezwykle interesujący jest również fakt, że w antycznym Rzymie odnaleźć można 

również początki zwyczaju ubierania się przez widzów na podobieństwo 

sportowców, których wspierają [4]. 

Omawiając kwestię walki z chuligaństwem stadionowym nie sposób nie 

podkreślić faktu, że Grecja i Rzym są rekursorami rozwiązań służących zapobieganiu 

patologicznym zachowaniom związanym z widowiskami sportowymi. Dwa 

przykłady takiej działalności prewencyjnej ówczesnych państw przytacza B. Hołyst. 

Po pierwsze władze państwowe w Cesarstwie Rzymskim korzystały z pomocy 

wojska przy zapewnieniu porządku podczas widowisk sportowych. Po drugie zaś 

                                                                
1 mroczkopiotr@gmail.com, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Wydział Prawa, Uniwersytet 

w Białymstoku, http://uwb.edu.pl/. 
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w Grecji przy projektowaniu nowych stadionów brano pod uwagę możliwość 

wystąpienia zamieszek wywołanych przez kibiców [5]. Warto również wspomnieć 

o rozwiązaniu, które wprowadzono w 460 roku w Delfach, gdzie nie pozwalano 

spożywać alkoholu na arenach sportowych [6]. 

3. Geneza współczesnej przestępczości stadionowej 

Współczesna przestępczość stadionowa, związana z piłką nożną, swoją genezę 

czerpie z Anglii [5]. Jak piszą S. Frosdick i P. March jeszcze w XIX wieku, 

a dokładnie w latach osiemdziesiątych, na angielskich stadionach zdarzały się 

incydenty polegające na wtargnięciu pseudokibiców na murawę [7]. Można uznać to 

za prapoczątki nowoczesnego chuligaństwa stadionowego. Co ciekawe, na tamten 

okres datuje się również początki używania sformułowania „chuligan”, którym 

określano ówczesnych kiboli naruszających zasady bezpieczeństwa podczas meczów 

piłkarskich [2]. Początki nowoczesnej przestępczości stadionowej w Anglii datować 

należy na połowę XX wieku. W latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia 

patologia ta przybrała na sile również w innych krajach [8], takich jak Dania, 

Holandia, czy też Niemcy [9]. 

4. Geneza i zakres przestępczości stadionowej w Polsce 

W Polsce zjawisko to pojawiło się nieznacznie później. W naszym kraju patologie 

związane z chuligańskimi wybrykami pseudokibiców mają swoją genezę w latach 

siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że w tym 

czasie jeszcze nie było to zjawisko zbyt poważne [2]. Jednakże, jak zauważają K. 

Kołek i M. Mikołajczyk, przez kolejną dekadę patologia ta przybrała na znaczeniu [4].  

Niezwykle istotne z punktu widzenia zapobiegania przestępczości stadionowej 

jest przyjrzenie się sprawcom tych przestępstw, czyli chuliganom stadionowym. Jak 

można przeczytać w literaturze osoby łamiące prawo w związku z meczami 

piłkarskimi to przeważnie osoby płci męskiej [6]. Wyniki badań, które przeprowadził 

P. Chlebowicz, najczęściej sprzeczne z prawem czyny na stadionach popełniają 

ludzie młodzi, w wieku 17-26 lat. Trudno się więc przesadnie dziwić, że przeciętnie 

sprawca legitymuje się wykształceniem podstawowym, średnim lub zawodowym [8].  

Skoro mowa jest o przestępczości, nie sposób nie zatrzymać się na chwilę przy 

kwestii przestępstw. Najczęstsze przestępstwa popełniane na stadionie to: 

znieważenie [4], bójka lub pobicie, czy też czynna napaść na funkcjonariusza 

publicznego [5]. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na ostatni z tych czynów 

zabronionych. Bardzo interesującym kryminologicznie faktem, który opisany jest 

w literaturze, jest wrogość chuliganów stadionowych do Policji. M. Zalewska zwraca 

uwagę na niezwykle ciekawe, jak również dające do myślenia zjawisko. Mianowicie 

zdarza się, że w momencie interwencji funkcjonariuszy Policji w sytuacji starcia 

między dwiema grupami wrogich pseudokibiców, chuligani łączą siły i stają 

wspólnie do walki ze swoim naczelnym wrogiem [2]. Pokazuje to, że Policja 

naprawdę jest poważnym wrogiem chuliganów stadionowych.  
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5. Reakcja państwa na przestępczość stadionową 

Jak wspomniano już w niniejszej pracy, już w czasach antycznych władze 

państwowe walczyły z patologicznymi zachowaniami kibiców sportowych. 

Współcześnie w Polsce również istnieją przepisy prawa, które odnoszą się do 

chuligaństwa stadionowego – niektóre wprost, inne pośrednio. We wcześniejszym 

punkcie wypisane zostały najważniejsze przestępstwa związane z chuligaństwem 

stadionowym. Przestępstwa te opisane są w Kodeksie karnym. Przykładem tego jest 

art. 216 regulujący przestępstwo znieważenia [10]. 

Regulacje dotyczące przestępstw, które niejako pośrednio dotyczą chuligaństwa 

stadionowego, to nie jedyne środki reakcji państwa na przestępczość stadionową. 

Przechodząc do głównego tematu niniejszej pracy, należy sięgnąć do art. 41b 

Kodeksu karnego, który opisuje instytucję zakazu wstępu na imprezę masową [10]. 

Instytucja oraz jej funkcje prewencyjne zostaną szerzej opisane w dalszej części 

pracy. Jest to przykład regulacji, która wprost odnosi się do zjawiska przestępczości 

stadionowej. Innym przykładem takich przepisów jest zakaz przeprowadzenia 

imprezy masowej. Instytucja ta opisana jest w art. 34 pkt. 1 Ustawy o bezpie-

czeństwie imprez masowych [11]. 

6. Zakaz wstępu na imprezę masową 

Jak wspomniano powyżej, jednym z przepisów odnoszących się do przestęp-

czości stadionowej jest art. 41b Kodeksu karnego, który reguluje instytucję zakazu 

wstępu na imprezę masową. Potocznie zakaz ten nazywany bywa „zakazem 

stadionowym”. Jest to jeden ze środków karnych występujących w polskim prawie 

karnym [12]. Zgodnie z przepisami sąd orzeka zakaz wstępu na imprezę masową 

obligatoryjnie lub fakultatywnie [10]. Należy podkreślić, że zakaz stadionowy 

dotyczy dwóch rodzajów imprez. Po pierwsze są to imprezy masowe, które 

odbywają się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Po drugie dotyczy to meczów 

polskich drużyn klubowych i reprezentacji Polski, które rozgrywane są poza 

granicami kraju [13].  

7. Zakaz wstępu na imprezę masową – przesłanki 

Tak jak zaznaczono we wcześniejszym akapicie, w niektórych sytuacja sąd może 

orzec „zakaz stadionowy”, w innych zaś jest do tego zobligowany. Przesłanki 

orzeczenia zakazu wstępu na imprezę masową opisane są w art. 41b §1: „Sąd może 

orzec zakaz wstępu na imprezę masową, jeżeli przestępstwo zostało popełnione 

w związku z taką imprezą lub w razie skazania za występek o charakterze chuligańskim, 

a udział sprawcy w imprezach masowych zagraża dobrom chronionym prawem. Sąd 

orzeka zakaz wstępu na imprezę masową w wypadkach wskazanych w ustawie” [10]. 

Pierwsze zdanie przytoczonego przepisu wskazuje, w jakich sytuacjach orzeczenie 

zakazu wstępu na imprezę masową jest fakultatywne.  

Drugie zdanie art. 41b §1 wskazuje na przesłanki obligatoryjnego orzeczenia 

„zakazu stadionowego”. Sąd obligatoryjnie orzeka zakaz wstępu na imprezę masową 

między innymi w sytuacjach opisanych w art. 66 Ustawy o bezpieczeństwie imprez 

masowych. Zgodnie z tym przepisem sąd orzeka zakaz „wobec sprawców 

przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu 
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oraz przestępstw, o których mowa w art. 222-224 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  

– Kodeks karny, popełnionych w związku z masową imprezą sportową, w tym 

meczem piłki nożnej” [11]. W ramach uzupełnienia należy dodać, że czyny 

zabronione uregulowane w artykułach 222-224 Kodeksu karnego to: naruszenie 

nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, czynna napaść na funkcjo-

nariusza publicznego oraz wywieranie wpływu na czynności urzędowe [12]. 

8. Wyniki badań empirycznych 

W celu lepszego poznania omawianego zagadnienia przeprowadzono badania 

empiryczne metodą ilościową. Na pytania, które znalazły się w ankiecie, odpowiedzi 

udzieliło dokładnie 50 osób. Przedział wiekowy był duży, przebadano bowiem osoby 

w wieku od 14 do 77 lat. W grupie badawczej niewielką większość stanowią kobiety. 

Było ich 26, co stanowi 52% respondentów. 24 ankietowanych, czyli 48% badanych 

stanowili mężczyźni. Respondentami byli mieszkańcy województwa podlaskiego. 

Jak wspomniano, badania przeprowadzono metodą ilościową w postaci ankiet. 

W ankietach znalazły się trzy pytania, na które odpowiedzieć mieli respondenci. 

Pierwsze pytanie było bardziej techniczne. Jego celem było dowiedzieć się, jakie jest 

osobiste doświadczenie ankietowanych związane z uczestnictwem w meczach 

piłkarskich. Respondenci wybrać mogli jedną z czterech odpowiedzi: „nigdy”, 

„1 raz”, „kilka razy”, „kilkanaście razy”. Jest to bardzo ciekawa sprawa. Z jednej 

strony osoby, które więcej niż raz brały udział w meczu piłkarskim jako kibice, mają 

osobiste doświadczenia związane z meczem piłki nożne. Osoby takie przekonały się 

na własnej skórze, jak wyglądają mecze na żywo. Z drugiej jednak strony 

respondenci, którzy nigdy nie kibicowali swojej ulubionej drużynie na stadionie lub 

zrobiły to tylko raz, mogą wnieść świeże i być może nieco bardziej obiektywne 

spojrzenie na problematykę zapobiegania przestępczości stadionowej. 

Odpowiedzi na pierwsze pytanie pokazują, że grupa badawcza jest bardzo 

zróżnicowana. Dwiema najczęściej wybieranymi odpowiedziami były: „kilkanaście 

razy” (wskazało tak 38% respondentów) oraz „nigdy” ( odpowiedziało tak 32% 

ankietowanych). Mniej więcej jedna czwarta respondentów kilka razy było na 

meczu, natomiast zaledwie 3 odpowiadających było na meczu tylko raz. Większość 

ankietowanych ma więc istotne doświadczenie związane z oglądaniem meczów na 

stadionie, natomiast również istotna grupa respondentów takiego doświadczenia nie 

ma lub jest ono bardzo niewielkie, związane z zaledwie jednym meczem. 

Drugie pytanie dotyczyło kwestii bardziej merytorycznych. Respondenci zapytani 

zostali, czy uważają, że czasowe zakazanie wejścia na mecz piłkarski osobie 

skazanej za przestępstwo w związku z meczem piłkarskim jest sprawiedliwe. Jest to 

niezwykle istotna sprawa w kontekście rozważania problematyki „zakazu 

stadionowego”. Ważne jest, aby reakcja państwa na czyn zabroniona i mechanizmy 

prewencyjne, których celem jest walka z przestępczością, spełniały kryterium 

sprawiedliwości.  
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Wykres 1 „Jak często respondenci byli na meczu piłkarskim?” [opracowanie własne] 

Ankietowani dostali 5 proponowanych wariantów odpowiedzi: „zdecydowanie 

tak”, „raczej tak”, „nie wiem”, „raczej nie” oraz „zdecydowanie nie”. Przeważająca 

większość respondentów uznała zakaz wstępu na imprezę masową za zdecydowanie 

sprawiedliwe rozwiązanie. Uznało tak aż 70% ankietowanych. Około jedna czwarta 

odpowiadających stwierdziło, że stosowanie „zakazu stadionowego” jest raczej 

sprawiedliwe. Zaledwie 4% respondentów uznało, że czasowe zakazanie wejścia na 

mecz piłkarski osobie skazanej za przestępstwo w związku z meczem piłkarskim 

raczej nie jest sprawiedliwe. Co znamienne, nikt nie uznał, że jest to rozwiązanie 

zdecydowanie niesprawiedliwe. Dwa procent respondentów nie miało zdania w tej 

sprawie. Ankietowani bardzo mocno opowiedzieli się za tym, że „zakaz stadionowy” 

jest sprawiedliwy. 

 

Wykres 2 „Czy czasowe zakazanie wejścia na mecz piłkarski osobie skazanej za przestępstwo w związku 

z meczem piłkarskim jest sprawiedliwe?” [opracowanie własne] 
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Drugą kwestią, o którą zapytani zostali respondenci, była kwestia skuteczności 

czasowego zakazania wejścia na mecz piłkarski osobie skazanej za przestępstwo 

w związku z meczem piłkarskim jako metody walki z przestępczością stadionową. 

Z punktu widzenia omawianej tematyki, a więc roli „zakazu stadionowego” 

w zapobieganiu chuligaństwu stadionowemu, jest to pytanie kluczowe. Mechanizmy 

prewencyjne mają sens wtedy, gdy realnie pozwalają zwalczać patologiczne zjawiska 

społeczne. 

Ankietowani ponownie dostali 5 proponowanych wariantów odpowiedzi. 

Podobnie jak w przypadku wcześniejszego pytania, było to: „zdecydowanie tak”, 

„raczej tak”, „nie wiem”, „raczej nie” oraz „zdecydowanie nie”. W tym przypadku 

różnorodność odpowiedzi była większa. Niemal dwie trzecie ankietowanych uznało 

zakaz wstępu na imprezę masową na skuteczne rozwiązanie. 34% odpowiadających 

uznało to rozwiązanie za zdecydowanie skuteczne, a  32% wskazało, że jest to raczej 

skuteczna metoda walki z przestępczością stadionową. Odmiennego zdania było 16% 

respondentów, według których nie jest to efektywny sposób zapobiegania chuli-

gaństwu stadionowemu. 14% ankietowanych uznało to rozwiązanie za raczej 

nieskuteczne a 2% za metodę zdecydowanie nieskuteczną. Bardzo interesujący jest 

fakt, że aż 18% odpowiadających, czyli prawie co piąty respondent wybrał wariant 

„trudno powiedzieć”.  

 

Wykres 3 „Czy zakaz stadionowy jest skuteczną metodą walki z przestępczością stadionową?”  

[opracowanie własne] 

Podsumowując opisane wyżej wyniki badań empirycznych, wyraźnie widać 

pozytywny odbiór instytucji zakazu wstępu na imprezę masową przez respondentów. 

Ankietowani zapytani zostali o dwie bardzo ważne kwestie z punktu widzenia roli, 

jaką pełni „zakaz stadionowy” w zapobieganiu przestępczości stadionowej, a więc 

o sprawiedliwość tego środka karnego oraz jego skuteczność jako metody prewen-

cyjnej. Zdecydowana większość odpowiadających uznała czasowy zakaz wejścia na 

mecz piłkarski osobie skazanej za przestępstwo w związku z meczem piłkarskim za 
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sprawiedliwe rozwiązanie. Również większość, chociaż nie aż tak przeważająca, 

uznała orzekanie „zakazu stadionowego” za skuteczną metodę zapobiegania chuli-

gaństwu stadionowemu. To bardzo istotny sygnał dla ustawodawcy. Badania, choć 

robiona na niewielką skalę, wskazują, że zakaz wstępu na imprezę masową to dobra 

droga walki z patologicznymi zachowaniami na polskich stadionach.  

9. Dlaczego to skuteczna metoda? 

Zapobieganie przestępczości musi być skuteczne. Dlatego oceniając instytucję 

„zakazu wstępu na imprezę masową” z punktu widzenia prewencji należy zastanowić 

się nad tym, czy rzeczywiście pozwala ona na walkę z patologicznym zjawiskiem 

chuligaństwa stadionowego. Jak zostało to ukazane w powyższej analizie badań 

empirycznych, respondenci dość pozytywnie ocenili skuteczność tej metody. 

W literaturze przedmiotu prewencja dzieli się na dwa rodzaje. Pierwszy to 

prewencja ogólna, czyli generalna. Jej adresatem jest społeczeństwo ze szczególnym 

uwzględnieniem tych grup ludzi, które mogłyby popełnić konkretny czyn sprzeczny 

z prawem. Drugo rodzaj to prewencja indywidualna. Dotyczy ona tych osób, wobec 

których zastosowana została dana instytucja prawa karnego [12]. 

Bez wątpienia brak możliwości uczestniczenia w meczach swojego ukochanego 

klubu na stadionie jest dotkliwą dolegliwością dla zagorzałego kibica. Jest to 

w zasadzie uniemożliwianie mu realizowania jego pasji. Jeśli więc „zakaz 

stadionowy” orzekany jest wobec pasjonata futbolu, który popełnił czyn sprzeczny 

z prawem, można przypuszczać, że okres trwania zakazu da tej osobie do myślenia 

i następnym razem, gdy ponownie będzie ona mogła brać udział w imprezach 

masowych, nie jest prawdopodobne, aby podejmował zachowania sprzeczne 

z prawem. W takiej sytuacji zakaz wstępu na imprezę masową sprawdzi się 

doskonale. Niższa skuteczność prewencyjna może wystąpić w przypadku osoby, 

które nie jest na co dzień kibicem piłkarskim, a mecz jest dla takiej osoby jedynie 

kolejną możliwością do wszczęcia awantury. 

Z drugiej strony orzeczenie takiego zakazu wobec sprawcy przestępstwa 

stadionowego może znakomicie oddziaływać na innych. Jeśli kibic rozważający 

popełnienie czynu sprzecznego z prawem w związku z meczem piłkarskim zobaczy, 

że wobec sprawców takich czynów orzekana jest dolegliwość w postaci zakazu 

wstępu na imprezę masową, istnieje poważna szansa, iż zreflektuje się i odstąpi od 

takiego zachowania. Jak wspomniano wyżej, dla osoby, która pasjonuje się piłką 

nożną i realizuje tę pasję podczas kibicowania swojej drużynie na stadionie, brak 

możliwości chodzenia na mecze to niezwykle poważna dolegliwość. 

10. Zakończenie 

Przestępczość stadionowa ma bardzo długą historię. Już w antycznej Grecji 

i Rzymie zdarzały się kłopoty z zachowaniem bezpieczeństwa podczas widowisk 

sportowych. Ówczesne państwa walczyły z chuligaństwem stadionowym za pomocą 

regulacji prawnych takich jak zakaz spożywania alkoholu lub poprzez odpowiednie 

projektowanie budowy aren sportowych. Nowoczesne chuligaństwo stadionowe 

narodziło się w Anglii i rozwinęło się w drugiej połowie XX wieku w takich krajach 

jak Dania, Holandia, czy też Niemcy. W Polsce przestępczość stadionowa stała się 

istotnym problemem od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Osoby, które 
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popełniają przestępstwa na stadionach, to najczęściej mężczyźni w wieku 17-26 lat. 

Państwo walczy z chuligaństwem stadionowym przede wszystkim poprzez przepisy 

Kodeksu karnego. Przestępstwa, które najczęściej popełniane są przez pseudo-

kibiców to: znieważenie, bójka lub pobicie, czy też czynna napaść na funkcjo-

nariusza publicznego. Innym sposobem zapobiegania tym sprzecznym z prawem 

czynom jest instytucja zakazu wstępu na imprezę masową. Wyniki badań 

empirycznych przeprowadzonych na potrzeby niniejszej pracy wskazują, że jest to 

zdecydowanie sprawiedliwa i skuteczna metoda walki z przestępczością stadionową.  
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Zakaz wstępu na imprezę masową jako metoda zapobiegania przestępczości 

stadionowej  

Streszczenie  

Przestępczość stadionowa jest tematem bardzo medialnym. Co jakiś czas w mediach pojawiają się 

informacje o sprzecznych z prawem zachowaniach pseudokibiców. Zjawisko to, które swoimi korze-

niami sięga już czasów antycznych, a w Polsce pojawiło się w latach siedemdziesiątych XX wieku, 

patologią, wobec której państwo powinno podjąć zdecydowane kroki prewencyjne. Przykładem 

regulacji prawnej, której celem jest zapobieganie chuligaństwu stadionowemu jest instytucja uregulo-

wana w art. 41b Kodeksu karnego – zakaz wstępu na imprezę masową. Jest to środek karny, który 

w niektórych sytuacjach orzekany jest fakultatywnie, a w innych obligatoryjnie. W celu poznania opinii 

społecznej dotyczącej sprawiedliwości oraz skuteczności stosowania „zakazu stadionowego”, przepro-

wadzono badania empiryczne metodą ilościową, ankietową w grupie badawczej 50 osób w różnym 

wieku i różnej płci. Zgodnie z wynikami tych badań zakaz wstępu na imprezę masową orzekany wobec 

sprawcy przestępstwa jest sprawiedliwym rozwiązaniem oraz skuteczną metodą walki z przestępczością 

stadionową. Jest to droga, którą warto iść w celu prewencji patologicznych zachowań pseudokibiców na 

meczach piłkarskich. 

Słowa kluczowe: przestępczość, stadionowa, kryminologia, prawo, karne. 
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Ban on the entrance to the mass event as a way of preventing the football fans 

delinquency 

Abstract  

Football fans delinquency is a very media topic. From time to time there are informationes in the media 

concerning illegal football hooligans acts. This phenomenon’s history started in the ancient times. In 

Poland it appeared in the second half of the twentieth century. This pathology is an issue which should 

be limited by the authorities. An example of the law regulation that prevents the football fans 

delinquency is a law institution regulated in the article 41b Penal code – the ban on the entrance to the 

mass event. In some situations it is facultative to the court to rule it but in others it is obligatory. With 

the aim of learn the opinion of the society concerning the effectiveness and the equity of this law 

institution the research had been done. The research were quantitative. The research group consisting of 

people at different age and sex filled in the survey. The research had shown that the ban on the entrance 

to the mass event for the perpetrator of the crime connected with the mass event is an affective and 

equity solution to the problem of the football hooliganism. This is the good example of wise crime 

preventing. 

Keywords: delinquency, football, penal, law, criminology. 

 



 

98 

Emilia Nawrotek
1
 

Bioróżnorodność jako dobro publiczne 

1. Wprowadzenie  

W językowym ujęciu pojęcie „dobra” oznacza zasób środków służących rozwo-

jowi materialnemu i duchowemu człowieka, sprzyjających postępowi. [1, s. 175]. 

Zaś w teorii ekonomii dobrami określa się wszystkie przedmioty i usługi służące 

zaspakajaniu ludzkich potrzeb [2, s. 59].  

Dobra są klasyfikowane według różnych kryteriów: 

1) według kryterium przeznaczenia dzieli się je na dobra produkcyjne 

i konsumpcyjne; 

2) według kryterium pochodzenia na dobra pierwotne i wytworzone przez 

człowieka;  

3) według kryterium dostępu na dobra wolne i rzadkie; 

4) według kryterium korzystania na dobra prywatne, klubowe, publiczne [3, s. 37].  

Przedstawiciele neoklasycznej ekonomii środowiska traktują jako dobra zasoby 

naturalne, nazywane często dobrami środowiskowymi, które spełniają wiele 

znaczących funkcji, służących człowiekowi, a także gospodarce [2,  s. 62]. W naukach 

prawnych spotykany jest termin „dobra prawne”, oznaczający dobra materialne lub 

niematerialne, które są pozytywnie wartościowane społecznie, a przez to chronione 

prawem.  

Pierwszoplanowym zadaniem i celem prawa administracyjnego jest służenie 

dobrom wymagających ochrony. Funkcja ta determinuje i przesądza o jego istnieniu. 

Słusznie J. Zimmermann stwierdził, iż prawo administracyjne ma służyć dobru 

człowieka, co można uznać za jego podstawową w istocie jedyną powinność i sens 

jego istnienia. Wszystko inne – struktury organizacyjne, związki między strukturami, 

kompetencje, formy działania, wszelka reglamentacja itd. Służą temu jednemu. 

Prawo administracyjne nie powinno być tworzone dla samego siebie ani dla 

administracji, która ma za zadanie służyć człowiekowi lub wspólnotom ludzkim [4, 

s. 77]. Dobro, które chronione jest za pomocą przepisów prawnych musi odpowiadać 

powszechnemu, aprobowanemu jak również uniwersalnemu systemowi wartości. 

Prawo jako wartość sama w sobie pielęgnuje inne wartości, gdyż ochrona dóbr 

stanowi ratio legis każdego stanowionego prawa, którego podstawową i pierwotną 

funkcją jest czynienie dobra. Chronione dobra wyznaczają kierunek, kształt regulacji 

przez co nadają jej sens [5, s. 7-11]. 

Rozumienie pojęcia dóbr w nauce prawa administracyjnego nie odbiega od 

rozumienia tego pojęcia w naukach ekonomicznych czy społecznych. W sferze 

zainteresowań nauki prawa administracyjnego pozostawały zawsze te dobra, przy 

rozdziale których ma udział państwo, w tym administracja publiczna. Owe dobra 

określa się najczęściej jak tzw. dobra publiczne. [6, s. 26.]. Jako klasyczną definicje 

przytacza się, tą skonstruowaną przez W. Jaworskiego, według którego dobro 

                                                                
1 nawrotekemilia@gmail.com, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. 
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publiczne to „ dobro niebędące w rozporządzalności osoby prywatnej, które 

w drodze wyjątku nie jest poddane prawu prywatnemu” [7, s. 165]. Zaś S. Kasznica 

charakteryzował dobra publiczne jako te wszystkie rzeczy, którymi zarówno 

państwo, jak i każdy inny związek publicznoprawny posługują się dla wykonania 

swoich zadań. Przy dokonywaniu typologii podzielił je na majątek skarbowy, 

majątek administracyjny oraz rzeczy służące do użytku publicznego. Cechą 

szczególną, wyróżniającą dobra publiczne była możliwość korzystania z nich, bez 

konieczności uprzedniego uzyskiwania stosownego zezwolenia [8, s. 145]. 

Współcześnie dobra publiczne (rzeczy publiczne) należą do szczególnej kategorii 

przedmiotów majątkowych, które w sposób bezpośredni lub pośredni biorą udział 

przy wykonywaniu określonych zadań z zakresu administracji publicznej, a także 

podlegają specjalnemu reżimowi publicznoprawnemu. W literaturze wyróżnia się 

dwie zasadnicze kategorie dóbr (rzeczy) publicznych: dobra należące do 

administracji, które służą wykonywaniu zadań publicznych (tzw. dobra własne 

administracji) oraz dobra przeznaczone do powszechnego korzystania (tzw. dobra 

użytku powszechnego). Dobra własne administracji, które przeznaczone są do 

powszechnego korzystania są nazywane dobrami publicznymi [9, s. 37]. Do zasad-

niczych cech kształtujących dobra publiczne to zaspokajanie potrzeb człowieka czy 

zbiorowości, a także podleganie w zakresie pełnego lub ograniczonego korzystania 

regulacji prawa publicznego [10, s. 122].  

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie możliwości zastosowania koncepcji 

dóbr publicznych do uzasadnienia objęcia ochroną prawną bioróżnorodności, 

przedstawienie uwarunkowań ochrony bioróżnorodności jako dobra przyrodniczego, 

a także wskazanie bioróżnorodności jako przedmiotu ochrony prawnej w licznych 

regulacjach administracyjnoprawnych. Opracowanie ma charakter teoretyczny, 

podjęto w nim analizy koncepcji dóbr publicznych, przedstawiono zagadnienie 

bioróżnorodności i ujęcie bioróżnorodności jako dobra publicznego.  

2. Bioróżnorodność  

Koncepcja
2
 dóbr publicznych związana jest z koncepcją usług ekosystemowych 

oraz postrzegania dóbr środowiskowych przez pryzmat dóbr publicznych dostępnych 

dla ogółu, gdzie każdy potencjalny użytkownik ma możliwość korzystania 

z zasobów naturalnych. Od początku swego istnienia cywilizacja czerpie niezliczone 

korzyści ze środowiska naturalnego i jego bioróżnorodności. Funkcje (usługi) 

środowiska to warunki i procesy, dzięki którym naturalne ekosystemy i gatunki 

podtrzymują życie ludzkie. Pojęcie to zostało wprowadzane aby określić korzyści 

czerpane przez ludzkość ze środowiska. Usługi te traktowane są jako role, które 

                                                                
2 Zobacz szerzej: A. Daniłowska, Koncepcja dóbr publicznych a rolnictwo, Prace Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu., Agrobiznes 2014. Problemy ekonomiczne i społeczne., nr 360/2014 s. 252-

261 i powołana tam literatura; K. Bańkowska, M. A. Król, Wynagradzanie za środowiskowe dobra publiczne 

dostarczane przez rolnictwo, [w:] M. Pierzchała, M. Woźniak, Dobra publiczne w administracji, Toruń 2014, 

s.215-235 i powołana tam literatura, L.Przezbórska-Skobiej, Obszary wiejskie i rolnictwo jako źródło dóbr 

publicznych w agroturystyce, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego Tom 

14 (XXIX)2014 Zeszyt 2 s. 194-202, P. Zaborniak, Prawo dostępu do dóbr publicznych, Warszawa 2017. 
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przyroda pełni bezpośrednio czy tez pośrednio względem cywilizacji ludzkiej. Należą 

do nich funkcja zasobowa
3
, kulturowa

4
, regulacyjna

5
 i wspierająca

6
 [11, s. 40-45].  

Obecny stan wiedzy człowieka o otaczającym go środowisku naturalnym nie 

pozostawia żadnych wątpliwości co do tego, że dobrobyt każdej populacji ludzkiej 

na całym świecie jest całkowicie i bezpośrednio zależny od usług ekosystemowych, 

zaś różnorodność biologiczna stanowi podstawę generowania tych usług. 

Przekonania o możliwości nieograniczonego korzystania z dóbr środowiskowych 

przyczyniły się do radykalnego zmniejszenia bioróżnorodności na naszej planecie. 

Następstwem utraty lub ograniczenia bioróżnorodności jest natomiast utrata lub 

ograniczenie możliwości korzystania przez ludzi z dóbr i funkcji otaczających ich 

ekosystemów. W tym przypadku cechą charakterystyczną jest to, że utrata 

bioróżnorodności w najwyższym stopniu dotyka społeczeństw ubogich, które 

w najszerszym i najbardziej elementarnym zakresie korzystają z natury. Także 

społeczności krajów wysoko rozwiniętych są w znaczący sposób zagrożone 

następstwami utraty bioróżnorodności. Ograniczanie bioróżnorodności prowadzi do 

osłabienia sieci naturalnych zależności, dzięki którym funkcjonuje Ziemia. 

W efekcie życie przyszłych pokoleń będzie trudniejsze, a dla tych społeczeństw, 

które już teraz znajdują się na skraju przetrwania, stanie się ono wprost niemożliwe 

[12, s. 193-197].  

 Jednym z podstawowych przyczyn wymierania gatunków to: 

a) destrukcja siedlisk: 

 przejmowanie terenów na cele urbanizacyjne, rolnicze przemysłowe 

prowadzące do przekształcenia struktury krajobrazu i likwidacji siedliskt 

(ekosystemów) z całym ich bogactwem gatunkowym, 

 zmiany cech siedliska spowodowane np. odwodnieniem zakwaszeniem 

gleby, 

 fragmentację ekosystemów. 

 b) bezpośrednią eksploatacją w tym: 

 nadmierną eksploatacją gatunków użytkowych: łowiectwo i kłusownictwo, 

 tępienie tzw. „ szkodników i chwastów” – np. wilka czy kajmana, 

 c) introdukcja obcych gatunków 

 d) wtórne wymieranie – jako konsekwencja istnienia zależności między 

organizmami [11, s. 125-126]. 

Ochrona bioróżnorodności
7
 jest współczesnym celem ochrony przyrody 

i nierozerwalnie związana jest z pojęciem ochrony przyrody. Bioróżnorodność jest 

                                                                
2 Usługi zasobowe (dostarczane przez przyrodę):żywność ,włókna, paliwo, zasoby genetyczne, substancje 

lecznicze, zasoby zdobnicze, świeża woda 
3 Usługi kulturowe (niematerialne korzyści osiągane przez przyrodę)wpływ na różnorodność kulturową, 

wartości religijne i duchowe, inspiracja twórcza, wartości edukacyjne, wartości estetyczne, wpływ na relacje 

społeczne. 
4 Usługi regulacyjne(korzyści regulacyjne z działań układów przyrodniczych):regulacja, jakości powietrza, 

regulacja klimatu, regulacja przepływów wód, zapobieganie, zapobieganie erozji, oczyszczanie wody 

i utylizacja odpadów, kontrola patogenów, kontrola szkodników, zapylanie, zapobieganie konsekwencjom 

naturalnych katastrof  
5 Usługi wspierające (niezbędne do dostarczania przez pozostałe kategorii usług): tworzenie gleb, fotosynteza, 

produkcja pierwotna, krążenie substancji odżywczych, krążenie wody. 
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pojęciem niejednoznacznym i złożonym
8
 na gruncie nauk przyrodniczych ujmowana 

jest jako rozmaitość przejawów życia na ziemi [13, s. 5.]. Różnorodność ujawnia się 
na wielu poziomach organizacji: genetycznej, gatunkowej oraz ekosystemowej [14, 
s. 19]. Funkcjonalne ujęcie bioróżnorodności zostało zdefiniowane w Milenijnym 
Przeglądzie Ekosystemów jako „bioróżnorodność jest zmiennością żywych 
organizmów wszystkich środowisk występujących na Ziemi, włączając w to siedliska 
lądowe, morskie, inne ekosystemy wodne oraz ekologiczne kompleksy złożone 
z tych siedlisk; obejmuje ona zróżnicowanie wewnątrzgatunkowe, między gatunkami 
i zróżnicowanie ekosystemów. Bioróżnorodność tworzy podstawę szerokiego 
wachlarza świadczeń ekosystemów, który istotny sposób kształtuje dobrobyt 

człowieka”
9
. 

Na gruncie nauk prawnych, zgodnie z legalną definicją zawartą w przyjętej na 

konferencji w Rio de Janeiro Konwencji o różnorodności biologicznej
10

, różno-
rodność biologiczna oznacza zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów 
pochodzących z ekosystemów lądowych, morskich i innych wodnych ekosystemów 
oraz zespołów ekologicznych, których są one częścią. Dotyczy to różnorodności 
w obrębie gatunku, między gatunkami oraz ekosystemami. Natomiast legalna 
definicja ochrona przyrody, na gruncie nauk prawnych zawarta została w art. 2 ust.1 
ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z tą definicją, przez ochronę przyrody należy 
rozumieć zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów, 
tworów i składników przyrody: dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów; 
roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową; zwierząt prowadzących 
wędrowny tryb życia; siedlisk przyrodniczych; siedlisk zagrożonych wyginięciem, 
rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; tworów przyrody żywej 
i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt; krajobrazu; zieleni 
w miastach i wsiach oraz zadrzewień. Z przedstawionego przeglądu pojęć, jedno-
znacznie wynika, że pierwszoplanowym i wiodącym zadaniem ochrony przyrody jest 
zachowanie oraz zrównoważone użytkowanie zasobów środowiska przyrodniczego 
[15., publ. LEX 2010]. Stanowi to przejaw tzw. zachowawczej ochrony środowiska 
przyrodniczego, która polega na ochronie określonych elementów lub walorów 
środowiska przed zniszczeniem lub degradacją, ze względów ekologicznych [16, s. 438].  

                                                                
7 Piśmiennictwo wskazuję, że , pojęcie biodiversity (bioróżnorodność) po raz pierwszy zostało użyte przez 

R.Dalesmana w 1968r. w publikacji A diffrent kind of country, prezentującej ideę ochrony przyrody. 
8 T. Swanson stwierdził, że bioróżnorodność odnosi się do naturalnego zapasu materiału genetycznego 

w obrębie ekosystemu, uwarunkowanego przez aktualną ilość genów występujących w tym ekosystemie T. 

Swanson, Global Action for Biodiversity, London 1997, s.5; Podobną definicje sformułowali A. Liro, M. 

metler, W. Nowicki, A. Weigle, autorzy Krajowej strategii i planu działań na rzecz ochrony i racjonalnego 

użytkowania różnorodności biologicznej, Warszawa 1998, s. 1, uznali, że „różnorodność biologiczna oznacza 

zmienność genetyczną(bogactwo puli genowej), każdej żyjącej populacji oraz skład gatunków 

i zróżnicowanie systemów ekologicznych występujących na Ziemi”. Jeszcze dokładniejszą definicję 

zaproponował E.O. Wilson, The Diversity of Life, London – New York 1992- różnorodność biologiczna to 

„zróżnicowanie organizmów, rozpatrywane na wszystkich poziomach organizacji przyrody, odmian 

genetycznych w obrębie gatunku, poprzez rodzaje, rodziny i jeszcze wyższe jednostki systematyczne, a także 

rozmaitość ekosystemów – zarówno organizmów żyjących w określonych siedliskach, jak i samych 

warunków fizycznych, w których żyją”. 
9
 Millenium Ecosystem Assesment, „MEA” 2005, Island Press. Washington, DC. 

10 Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992r. (Dz. U. 

z 2002r. Nr 184, poz. 1532 
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3. Ochrona bioróżnorodności jako dobra publicznego
11

 

W literaturze prawa administracyjnego zwraca się uwagę na cztery podstawowe 

wartości takie jak: zdrowie, życie, mienie, oraz środowisko [17, s.15]. Środowisko 

naturalne jako dobro publiczne jest obszernym pojęciem i obejmuje szereg 

elementów, które wchodzą w jego zakres pojęciowy. Jednym z nich jest 

bioróżnorodność, ujmowana jako bogactwo i rozmaitość form życia na ziemi, która 

jest wartością przyrodniczą, zasługującą na szczególną ochronę.  

Najwyższym etapem ochrony, ochroną całości przyrody i zróżnicowania w niej 

panującego – ochrony bioróżnorodności – ochroną aktywną, czynną, będącą 

świadomym działaniem związanym z kształtowaniem przyrody i zapobieganiem 

potencjalnym zagrożeniom jest koncepcja ochrony różnorodności biologicznej. 

Powstanie tej koncepcji oparte jest na zasadzie zrównoważonego rozwoju, 

uwzględnia złożoność przyrody i zależności istniejących pomiędzy stanem zasobów 

naturalnych a rozwojem gospodarczym, jak również pomiędzy jakością elementów 

środowiska a jakością życia człowieka [18, s.187-188] Ochrona różnorodności 

biologicznej stanowi przedmiot zarówno międzynarodowych, jak i europejskich 

regulacji prawnych, których stroną jest zarazem UE, jak też Polska. Dla ochrony 

zasobów przyrodniczych istotne znaczenie mają postanowienia wielu ratyfiko-

wanych umów międzynarodowych
12

. Największe znaczenie w tym zakresie ma 

jednakże Konwencja o różnorodności biologicznej, przyjęta na Konferencji Narodów 

Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój” w Rio de Janeiro w dniu 5 czerwca 1992 r., 

będąca aktem prawa międzynarodowego o podstawowym znaczeniu dla ochrony 

bioróżnorodności. Zgodnie z treścią Konwencji, sygnatariusze państw zobowiązują 

się do zachowania pełnej różnorodności form życia w biosferze przez ich ochronę 

i rozsądne, oszczędne użytkowanie. W konwencji zawarte jest stwierdzenie, że 

zasoby żywe na kuli ziemskiej są dobrem całej ludzkości, co więcej zawiera 

zobowiązanie społeczności międzynarodowej do aktywnego uczestniczenia 

w zachowanie jej dla przyszłych pokoleń [19, s. 45]. Przejawami koncepcji ochrony 

                                                                
11 W powyższych pracach m.in. wymienia się bioróżnorodność jako dobro publiczne - M. Maciejczak, 

Rolnictwo i obszary wiejskie źródłem dóbr publicznych – przegląd literatury, „Zeszyty Naukowe SGGW, 

Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2009, nr 75, s. 132, K. Bańkowska, M. A. Król, 

Wynagradzanie za środowiskowe dobra publiczne dostarczane przez rolnictwo, [w:] M. Pierzchała, M. 

Woźniak, Dobra publiczne w administracji, Toruń 2014, s.215-235 i powołana tam literatura, M.Patrick M., 

Why and how should the government finance public goods in rural areas. A review of arguments. Materia y 

konferencyjne 46. Kongresu Niemieckiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa, 4-6.10.2006r., Giessen, 

Niemcy 
12 Międzynarodowa konwencja ochrony roślin, sporządzona w Rzymie 6 grudnia 1951 r.; konwencja 

ramsarska – Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako 

środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsar w Iranie dnia 2 lutego 1971 r.; Konwencja 

o międzynarodowym handlu dzikimi roślinami i zwierzętami gatunków zagrożonych wyginięciem, 

sporządzona w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r., zwana konwencją CITES57; konwencja bońska o obronie 

wędrownych gatunków dzikich zwierząt, przyjęta w Bonn 23 czerwca 1979 r.; Konwencja o ochronie 

środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego z dnia 9 kwietnia 1992 r., tzw. nowa konwencja helsińska; 

Ramowa konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, podpisana 25 listopada 2003 r. 

w Kijowie. 
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bioróżnorodności są liczne światowe i europejskie sieci
13

 obszarów chronionych, 

mające na celu zintegrowanie obszarów podlegających ochronie i utworzenie 

spójnego systemu ochrony w poszczególnych krajach.  

Ustawa z 2004 r. o ochronie silnie zaakcentuje koncepcje ochrony bioróżno-

rodności. Potwierdza to treść art. 2 ust. 1 u.o.p., w którym określono zakres 

przedmiotowy tej ochrony jako: zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz 

odnawiane zasobów, tworów i składników przyrody, a także art. 2 pkt 2, wskazujący 

zachowanie bioróżnorodności jako jeden z celów ustawy. W tym ujęciu, dobrem 

chronionym pozostaje środowisko przyrodnicze, w którym odbywa się działalność 

człowieka. Odwołując się do treści art. 2, działalność ta nie może naruszać zasady 

zrównoważonego użytkowania zasobów przyrody. Stąd też w konsekwencji w art. 3 

pkt 1 u.o.p. określony został obowiązek uwzględniania wymagań ochrony przyrody 

w działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Przejawem zrównoważonego rozwoju 

społeczno-gospodarczego, statuowanego w art. 5 Konstytucji RP w odniesieniu do 

ochrony przyrody, jest założenie zrównoważonego użytkowania tworów, zasobów 

i składników przyrody (art. 2 ust. 1 u.o.p.), zrównoważonego użytkowania 

różnorodności biologicznej (art. 3 ust. 4 u.o.p.) i zrównoważonego wykorzystania 

użytków rolnych i leśnych (art. 24 ust. 1 pkt 6 u.o.p.) [18 s.192]. W ustawodawstwie 

polskim wyodrębnione zostały wyraźne dwa reżimy ochronne. Pierwszy, określany 

tradycyjnie jako „prawo ochrony przyrody”, stanowią przepisy związane z ochroną 

zasobów przyrodniczych w ujęciu konserwatorskim, idealnym. Idealna ochrona 

przyrody oznacza ochronę zasobów tworów i składników przyrody, motywowaną 

względami konserwatorskimi, biocenotycznym,. J.G Pawlikowski stwierdził, że 

ochronę przyrody stosuje się dla niej samej, bez względu na jej wartości gospodarcze 

czy użytkowe, ale ze względu na interes publiczny. W jej ramach wprowadza się 

rozróżnienie dwóch poziomów ochronnych: ochronę powszechną i ochronę 

szczególną [20, s. 4]. Istotą ochrony powszechnej jest objęcie ochroną całej 

przyrody, występującej na terytorium kraju, łącznie z terenami zagospodarowanymi, 

w tym także terenów zdegradowanych. Wymóg ochrony całej różnorodności 

biologicznej, niezależnie od prawnych form tej ochrony wynika z Konwencji 

o różnorodności biologicznej i polega na podjęciu działań ochronnych w stosunku do 

dziko występujących, cennych, zagrożonych wyginięciem, rzadkich siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków zwierząt, roślin, grzybów wraz z ich ostojami 

i miejscami przebywania. Zasada powszechności ochrony przyrody współgra z 

zasadą kompleksowość na gruncie przepisów prawa ochrony środowiska. Zasada 

powszechności ochrony przyrody gruncie ustawy o ochronie przyrody znajduje 

odzwierciedlenie w przepisach dotyczących gospodarowania zasobami i składnikami 

przyrody i ochrony terenów zieleni i zadrzewień [21, s. 568] 
 Natomiast w ochronie szczególnej poddaje się ochronie uznane za wyjątkowo 

cenne elementy przyrody żywej lub nieożywionej wraz z terytorium, na którym 
występują. Mogą to być części krajobrazu, twory geologiczne, poszczególne 

                                                                
13 Są to: sieć obszarów wodno-błotnych, sieć rezerwatów biosfery, sieć obiektów światowego dziedzictwa 

UNESCO, europejska sieć przyrodnicza, EMERALDS, europejska ekologiczna sieć obszarów Natura 2000, 

Paneuropejska Sieć Ekologiczna PEEN, Bałtycki System Obszarów Chronionyvh HELCOM BSPA, Sieć 

PAN PARKS, Sieć obszarów HNV. 
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drzewostany. W ramach tej szczególnej ochrony wyróżnia się ochronę obszarową, 
obiektową i gatunkową:  
1) obszarowe formy ochrony przyrody to parki narodowe, rezerwaty przyrody, 

parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000;  
2) obiektowe formy ochrony przyrody to pomniki przyrody, stanowiska 

dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;  
3) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt, grzybów, a także elementów przyrody 

nieożywionej (ochrona tworów przyrody, skał, skamieniałości i minerałów). 
 Ochronę tę można podzielić na ścisłą i częściową (w pewnych okresach roku, na 

pewnych terenach). Ponadto w zależności od miejsca przebywania chronionych 
gatunków może być ona realizowana poprzez ochronę in situ – w miejscach ich 
naturalnego występowania, oraz ochronę ex situ – ochronę poza miejscami 
naturalnego występowania. Natomiast drugi reżim prawny, określany jako ochrona 
użytkowa, stanowią przepisy odnoszące się do gospodarczego korzystania z zasobów 
przyrodniczych w gospodarce rolnej, leśnej, łowieckiej i rybackiej, ale mające także 
na celu zachowanie różnorodności biologicznej poprzez racjonalne jej użytkowanie.  

4. Zakończenie 

Bioróżnorodność należy do kategorii dóbr chronionych w prawie admini-
stracyjnym. Bioróżnorodność jako zasób naturalny traktowany jako dobro publiczne, 
służą zaspokajaniu potrzeb powszechnych, są gwarantem dobrobytu ludzkości. 
Konstytucja RP, nakłada na Rzeczpospolitą obowiązek zapewnienia ochrony 
środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. W myśl zasady zrówno-
ważonego rozwoju obowiązkiem każdego państwa jako podmiotu odpowiedzialnego 
za ochronę i racjonalne kształtowanie środowiska jest tworzenie warunków, 
w których obywatele w sposób rzeczywisty i równoprawny mogą korzystać z jego 
walorów [22, s. 146-147]. Obowiązek zrównoważonego rozwoju powinien być 
realizowany przez władze publiczne w sposób systematyczny i uporządkowany za 
pomocą prowadzenia odpowiedniej polityki środowiskowej, opartej na czynnych 
działaniach na rzecz środowiska czyli wykonywaniu tzw. ochrony kształtujące [23, 
s. 134-135]. Aktywne działanie kształtujące dąży do utrzymywania całości 
środowiska w stanie równowagi ekologicznej, wykraczając poza zaspokajanie 
potrzeb człowieka [24, Legalis]. Za ochroną bioróżnorodności jako dobra 
publicznego przemawiają względy zdrowotne, etyczne, naukowe, gospodarcze. 
Ustawa o ochronie przyrody wprowadza wymóg całościowej, kompleksowej 
ochrony przyrodniczych dóbr co jest zgodne z koncepcją ochrony bioróżnorodności 
zawartą w regulacjach prawnych międzynarodowych. Bioróżnorodność jako dobro 
stanowi materialne dziedzictwo co czyni ją gwarantem rozwoju przyszłych pokoleń. 
Chroniona jest za pomocą skutecznych narzędzi prawnych, jednakże nadal niezbędną 
jest edukacja ekologiczna propagującą znaczenie bioróżnorodności jako dobra 
publicznego. 
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Bioróżnorodność jako dobro publiczne 

Streszczenie 
Tematem artykułu jest problematyka bioróżnorodność jako dobro publiczne. Bioróżnorodność jest 
pojęciem niejednoznacznym i złożonym. Definicje bioróżnorodności można znaleźć w naukach 
przyrodniczych jak i prawnych. Bioróżnorodność stanowi dobro publiczne o charakterze niepomnażalnym 
chronionym na gruncie prawa ochrony przyrody. Ochrona bioróżnorodności to współcześnie cel ochrony 
przyrody. 
Słowa kluczowe: Bioróżnorodność, dobra publiczne, ochrona przyrody. 

Biodiversity as a public good 

Abstract  
The article presents problem of biodiversity as a public foods. Biodiversity is ambiguous and 
complicated concept. Definitions of biodiversity can be found in natural and legal sciences. Biodiversity 
is a public good of a non-multiple protected under the law of nature conservation. The protection of 
biodiversity is now the goal of nature protection. 
Keywords: Biodiversity, public foods, nature conservation. 
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Ochrona posiadania w polskim prawie cywilnym 

1.  Ogólna charakterystyka ochrony posiadania w prawie cywilnym 

Podstawą ochrony posesoryjnej jest art. 344 § 1 k.c. [1]. Kodeksowi cywilnemu 

znane są dwa rodzaje ochrony posiadania. Są to: ochrona własna posiadacza oraz 

ochrona sądowa. W ramach ochrony własnej wyróżnić można jej dwie postaci  

– obronę konieczną oraz samopomoc. Ochrona własna jest wyjątkiem od obowią-

zującego w porządku prawnym zakazu stosowania samopomocy w celu dochodzenia 

własnego prawa [2]. Istotą ochrony sądowej jest przyznanie posiadaczowi roszczeń 

posesoryjnych, uzasadnione samowolnym naruszeniem posiadania. Przysługuje ona 

każdemu posiadaczowi, bez względu na to, czy posiadanie wynika z jakiegokolwiek 

tytułu prawnego. Inicjatywa skorzystania ze skargi  posesoryjnej pozostawiona jest 

zawsze stronie, co oznacza, że nie występuje w tym zakresie postępowanie z urzędu. 

Ochroną objęty jest każdy posiadacz, niezależnie od tego, czy występuje on w dobrej 

wierze, czy nie.  

Uzasadnienie ochrony posiadania było tematem żywo dyskutowanym w doktrynie. 

Doprowadziło to do powstania wielu teorii na ten temat, z postulatem usunięcia jej 

z ustawodawstwa włącznie. Szczególnie trudne okazało się uzasadnienie ochrony 

posiadania, które nie wynika ani z prawa własności, ani żadnego innego prawa 

podmiotowego, zwłaszcza jeśli miałaby ona być skierowana przeciwko osobie 

uprawnionej. E. Waśkowski zarzucił ustawodawcy pewną niekonsekwencję, gdyż 

chroniąc takie posiadanie „jedną ręką broni tego, za co drugą ręką grozi.”[3]. Inna 

grupa teorii,  koncentrująca się na konstrukcjach abstrakcyjnych, oderwanych od 

badanego zjawiska, poszukuje wyjaśnienia dla ochrony posiadania w nietykalności 

osoby posiadacza lub potrzebie ochrony jego wolności (wolności woli). Trudno 

jednak uznać te teorie za przydatne ze względu na to, że w sposób sztuczny starają 

się one umiejscowić instytucję ochrony posiadania w sferze dóbr osobistych 

jednostki [4]. 

Uzasadnione wydaje się w tym względzie wyrażone przez F. Zolla już w 1902 r., 

a następnie poparte przez J. Ignatowicza stanowisko, że  nie można poszukiwać, 

jednej wyodrębnionej przyczyny uzasadniającej ochronę posiadania. Zabieg taki 

będzie sztuczny, ponieważ ochrona jest „rezultatem różnych dążności i różnych 

myśli legislacyjnych” [4]. 

Za obarczone błędem powinno się więc uznać wszystkie te koncepcje, które sens 

ochrony posiadania starają się tłumaczyć jednym tylko czynnikiem. Dlatego za 

przyczyny uzasadniające tak szeroki zakres ochrony można uznać: interes 

uprawnionego do posiadania, interes posiadacza, oraz ujmowanie ochrony jako 

środka do walki z samowolą [5]. A. Kunicki dopatruje się w tym ostatnim czynniku 

roli dominującej. Uważa on, że ochrona posiadania jako walka z samowolą ma 

                                                                
1 agnieszka.kwiecien-madej@uwr.edu.pl, Instytut Prawa Cywilnego, Wydział Prawa Administracji 

i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, www.prawo.uni.wroc.pl. 
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znaczący wpływ na ład społeczny, a o jej wadze decyduje zawarty w art. 342 k.c. 

zakaz samowolnego naruszania posiadania, którego nie usprawiedliwia nawet zła 

wiara posiadacza [5]. Zakaz ten uzasadniony jest tym,że samowola zawsze stanowi 

naruszenie porządku społecznego i zasad współżycia społecznego. Nie podlega 

dyskusji, że z wyjątkiem obrony koniecznej i dozwolonej samopomocy, nikt nie 

może samodzielnie wymierzyć sobie sprawiedliwości. Typowym przykładem takich 

działań bywa często naruszenie posiadania.  Pogląd, że ochrona posiadania wynika 

z generalnego zakazu samowolnych naruszeń jest od dawna znany nauce pod nazwą 

teorii interesu publicznego [6]. 

Zaznaczyć należy ponadto, że dla zwolenników, popularnej w Niemczech teorii, 

że posiadanie jest prawem podmiotowym, konieczność jego ochrony jest 

konsekwencją tego charakteru. Stanowi wynik założenia, że prawo powinno dawać 

posiadaczowi, w razie naruszenia, możliwość żądania od państwa przymusowej 

realizacji roszczenia o uchylenie skutków takiej ingerencji [4]. Będący zwolennikiem 

tej koncepcji A. Stelmachowski, słusznie zwraca uwagę na to, że przyjęcie jej wiąże 

się ze zmniejszeniem znaczenia  odrębności zagadnienia ochrony posiadana, ponieważ 

ochrona staje się wtedy oczywistym elementem prawa [7]. 

Niejednokrotnie zdarza się, że ochrona posesoryjna bywa wykorzystywana dla 

zabezpieczenia interesów posiadaczy dysponujących prawem własności. Zgodnie 

z opinią części doktryny staje się wtedy uzupełnieniem ochrony petytoryjnej [4]. 

Najczęściej łatwiej jest bowiem uzyskać ochronę w wyniku procesu posesoryjnego, 

niż procesu toczącego się na podstawie art. 222 k.c. Nie wymaga on udowodnienia 

istniejącego stanu prawnego, co wpływa na szybkość postępowania. 

W przypadku praw względnych, ze względu na ich ograniczoną skuteczność 

ochrona posesoryjna ma szczególne znaczenie. Ponieważ ochrona petytoryjna  przy-

sługuje jedynie uprawnionemu wobec drugiej strony istniejącego stosunku obliga-

cyjnego, to w razie naruszenia posiadania rolę tę w odniesieniu do osób trzecich 

spełnia ochrona posesoryjna [4]. 

Z drugiej strony dają się dostrzec także pewne niedoskonałości ochrony posia-

dania, chociaż nie przewyższają one płynących z niej korzyści. Najpoważniejszym 

z zarzutów kierowanych przez przedstawicieli doktryny pod adresem ochrony 

posiadania jest tymczasowość orzeczeń zapadających w procesach posesoryjnych. 

Jak już zaznaczono wyżej, ma to ważne znaczenie ze względu na konieczność 

podjęcia szybkiej reakcji przeciwko każdemu naruszeniu posiadania.  Nie brakuje 

w literaturze i głosów krytycznych dotyczących tej kwestii. Takiemu kształtowi 

ochrony posesoryjnej zarzuca się małą przydatność i praktyczne przeciąganie sporu, 

który w rzeczywistości dzieli się na dwa etapy: postępowanie posesoryjne 

i petytoryjne [6]. Pogląd ten należy uznać jednak za zbyt radykalny, ponieważ nie 

jest przypadkiem odosobnionym sytuacja, w której postępowanie posesoryjne 

kończy spór w sposób ostateczny. Pozostałe, kierowane przeciw instytucji ochrony 

posiadania zarzuty, takie jak zawiłość i niezrozumiałość dla nieprawników oraz 

tendencje do wykorzystywania skargi posesoryjnej w celu szykany i pieniactwa 

wydają się być pozbawione podstaw [4]. 

Istotnym elementem ustawowej instytucji ochrony posiadania jest odpowiednie 

jej stosowanie do ochrony dzierżenia. Jest ono, jak już wspomniano, w warstwie 
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władztwa faktycznego tożsame z posiadaniem. Różnica między oboma stanami 

faktycznymi leży w sferze wolicjonalnej – w przypadku dzierżenia, chodzi bowiem 

o władanie rzeczą za kogo innego. Nie ma przy tym znaczenia, na jakiej postawie 

opiera się relacja między dzierżycielem a osobą, za którą wykonuje on władztwo. 

Może to być umowa, określająca stosunek prawny lub zupełnie bez tytułu prawnego 

[4]. Ochrona posesoryjna w odniesieniu do dzierżenia ograniczona jest jednak – co 

wymaga podkreślenia – do ochrony własnej (art. 343 § 3 k.c.) [8]. 

Uzasadnienia przyznania ochrony posesoryjnej dzierżycielowi należy poszukiwać 

w zabezpieczeniu interesów jego zleceniodawcy. Postulat ten nie został zrealizo-

wany, gdy idzie o ochronę sądową. J. Ignatowicz, jeszcze na gruncie poprzedniego 

stanu prawnego, wyraził pogląd, że ograniczenie możliwości dochodzenia ochrony 

posesoryjnej przez dzierżyciela do ochrony własnej nie jest rozwiązaniem szcze-

gólnie drastycznym. Nie bez znaczenia pozostaje tutaj fakt, że dzierżyciel 

korzystający z domniemania posiadania samoistnego, może wytoczyć powództwo 

we własnym imieniu podając się za posiadacza. Dopóki domniemanie to nie zostanie 

obalone, a powództwo będzie uzasadnione, dzierżyciel będzie mógł liczyć na 

udzielenie mu ochrony posesoryjnej [4]. 

Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących ochrony posiadania odnosi się 

także do władania lokalem, przy czym uregulowanie tej kwestii znajduje się w art. 

343
1
 k.c., który stanowi, że „do ochrony władania lokalem stosuje się odpowiednio 

przepisy o ochronie posiadania” [1]. Przepis ten został dodany do kodeksu cywilnego 

ustawą z dnia 21.6.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie kodeksu cywilnego [9]. Należy podkreślić, że w rozumieniu 

przywołanej ustawy, zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 4, lokalem jest „lokal służący do 

zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także lokal będący pracownią, służącą 

twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki” [10]. Poza 

zakresem pojęcia lokalu pozostają natomiast: pomieszczenia przeznaczone do krótko-

trwałego pobytu osób, w szczególności znajdujące się w budynkach internatów, burs, 

pensjonatów, hoteli, domów wypoczynkowych lub innych budynkach służących do 

celów turystycznych lub wypoczynkowych [10]. Lokal może stać się przedmiotem 

posiadania tylko wtedy, gdy stanowi odrębną nieruchomość, ponieważ wtedy 

dopuszczalne jest zaliczenie go do kategorii rzeczy, które mogą być przedmiotem 

posiadania. I choć pojęcie „lokalu” użyte w art. 343
1
 k.c. nie zostało przez 

ustawodawcę doprecyzowane, to zdaniem E. Skowrońskiej-Bocian, celem wprowa-

dzenia do kodeksu rozważanego przepisu, było rozszerzenie ochrony posesoryjnej na 

te lokale, które są tylko częścią nieruchomości, a także wzmocnienie ochrony 

interesów lokatora [11]. Nie jest to pogląd ugruntowany w doktrynie, ponieważ 

zdaniem J. Gołaczyńskiego przepis art. 343
1
 k.c., obejmuje swym zakresem jedynie 

lokale samodzielne, jeżeli są objęte innym niż posiadanie władaniem [8]. 

W doktrynie zwraca się także uwagę na wątpliwości wiążące się z celowością 

tego rozwiązania prawnego. Często zdarza się przecież, że osoba władająca lokalem 

jest posiadaczem zależnym. Dlatego rozszerzony zakres ochrony odnosiłby się 

wyłącznie do lokali niewyodrębnionych, którym nie przysługuje status rzeczy 

w rozumieniu prawa cywilnego. Tymczasem redakcja art. 343
1
 k.c. zdaje się 

wskazywać na to, że przepis ma się odnosić do wszystkich lokatorów, a zatem także 
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będących posiadaczami zależnymi. Pewne zastrzeżenia zgłasza się także w doktrynie 

pod adresem ustawowego sformułowania „władanie lokalem”. Zdaniem 

E. Skowrońskiej-Bocian ujęcie takie sugeruje, że „władanie lokalem” jest jakąś inną 

formą władztwa nad rzeczą niż posiadanie. Autorka podnosi, że cel wprowadzenia 

tego pojęcia należy rozumieć jako zamiar podkreślenia przez ustawodawcę, że 

chodzi w tym przypadku o władanie częścią rzeczy, a nie jej całością [11]. 

W doktrynie twierdzi się jednak również, że celem ustawodawcy mogło być także 

rozszerzenie ochrony na inne (niż posiadanie), rodzaje władztwa faktycznego, takie 

jak dzierżenie i władztwo prekaryjne, o ile przedmiot tego władztwa stanowił będzie 

lokal. Takie rozwiązanie umożliwiłoby dzierżycielowi skorzystanie z roszczenia 

posesoryjnego dotyczącego lokalu, który pozostaje pod jego władztwem [12]. 

Ze względu na systematykę kodeksu E. Skowrońska-Bocian poddaje też analizie też 

to, czy zamiarem ustawodawcy było wyłączenie wobec „władającego lokalem” 

sądowej ochrony posiadania uregulowanej w art. 344 k.c. Jej zdaniem zawężenie 

odpowiedniego stosowania przepisów zaledwie do ochrony własnej pogorszyłoby 

znacząco sytuację lokatora, jednak umieszczenie przepisu art. 343
1
 k.c. po 

uregulowaniu roszczenia posesoryjnego eliminowałoby wszelkie wątpliwości w tej 

kwestii [11]. 

Warto także zwrócić uwagę na kwestię stosowania ochrony posiadania między 

współposiadaczami. Współposiadanie można określić jako sytuację, w której 

posiadanie o jednolitym charakterze przysługuje jednocześnie kilku osobom. 

W przypadku współposiadania pro divisio problem jego ochrony nie występuje. Jest 

to bowiem sytuacja, w której każdy ze współposiadaczy włada na zasadzie wyłącz-

ności określoną częścią tej samej rzeczy. Zwykle opiera się to na porozumieniu 

między współposiadaczami. Naruszenie posiadania w takiej sytuacji uprawnia do 

skorzystania z ochrony posesoryjnej zarówno w stosunkach wewnętrznych między 

współposiadaczami, jak również w odniesieniu do osoby trzeciej [13]. Nie można 

jednak uznać za współposiadanie sytuacji, w której jednej osobie przysługuje 

posiadanie samoistne, a drugiej zależne [14]. 

Problem powstaje w przypadku ochrony współposiadania indivisio, czyli sytuacji, 

w której istnieje niepodzielne władztwo współposiadaczy wobec tej samej rzeczy 

[10]. Zgodnie z regulacją art. 346 k.c. ochrona posesoryjna między współpo-

siadaczami uzależniona jest od tego, czy da się ustalić zakres posiadania. Jeśli nie 

jest to możliwe, ochrona ta nie przysługuje. W orzecznictwie Sądu Najwyższego 

przyjęto, że sytuacja taka ma miejsce, gdy mamy do czynienia ze współposiadaniem 

zależnym, czyli takim, w którym współposiadanie polega na zgodnym współ-

działaniu i może być wykonywane tylko wspólnie [15]. Sytuacja ta wyłącza ochronę 

zarówno w odniesieniu do jednego ze współposiadaczy, jak i osoby trzeciej, która na 

jego rzecz dokonała naruszenia posiadania, oraz utraty przez współposiadacza  

posiadania w całości. Ochrona posiadania między współposiadaczami zgodnie z tym 

stanowiskiem, nie przysługuje zarówno w przypadku pozbawienia posiadania, jak 

i jego zakłócenia [16]. 

W orzecznictwie Sądu Najwyższego wyrażono pogląd, że ochrona współ-

posiadania, na zasadach określonych w art. 346 k.c., a odnoszących się do 

współposiadania indivisio, znajduje zastosowanie także w przypadku współ-
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posiadania łącznego. Wynika ono ze stosunku materialnoprawnego, z którego 

wynika łączny charakter uprawnienia, czyli tzw. wspólność do niepodzielnej ręki 

(np. w przypadku małżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej). 

W orzeczeniu z dnia 27.10.1969r. SN uznał, że w stosunkach między małżonkami, 

w sytuacji gdy jeden został wyzuty ze współposiadania mieszkania przez drugiego  

– przysługuje mu ochrona posesoryjna, niezależnie od okoliczności, że mieszkanie 

należy do majątku wspólnego małżonków [17]. 

Wiele dyskusji w doktrynie wywołuje także kwestia odpowiedniego stosowania 

przepisów o ochronie posesoryjnej do ochrony posiadania służebności (art. 352 k.c.). 

Można z przepisu tego wyinterpretować  zasadę, że z ochrony w nim przewidzianej 

korzysta ten, kto jest posiadaczem służebności, czyli faktycznie korzysta z cudzej 

nieruchomości w zakresie treści służebności. Dlatego w doktrynie podnosi się, że 

ochrona posesoryjna służebności dotyczy tylko  służebności czynnych [4, 14], 

ponieważ bierne nie implikują władztwa nad rzeczą, a posiadanie służebności 

czynnej powinno być rozumiane nie jako władztwo nad cudzą rzeczą, a określony 

sposób korzystania z cudzej nieruchomości [18]. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu 

Najwyższego by podlegać ochronie posesoryjnej, korzystanie z nieruchomości 

powinno wykazywać cechę trwałości [19]. Istotne jest także, że oświadczenie 

o ustanowieniu służebności gruntowej powinno być złożone w formie aktu 

notarialnego. Bez jej dochowania, korzystanie takie uznaje się za posiadanie w złej 

wierze [20]. 

Warto wreszcie zaznaczyć, że w odniesieniu do ochrony posesoryjnej służeb-

ności, gdy mamy do czynienia z służebnością mieszkania lub służebnością wypasu 

bydła, to posiadanie w ich zakresie jest pełne i odpowiada istocie posiadania 

zależnego [18]. W literaturze często przytaczana, w zakresie ochrony posiadania 

służebności, jest uchwała Sądu Najwyższego, zgodnie z którą naruszenie posiadania 

służebności przejazdu przez kontrahentów zakładu cukierniczego położonego 

w sąsiedztwie szlaku drogowego, jest naruszeniem na korzyść właściciela zakładu, 

uzasadniającym skierowanie przeciw niemu roszczenie posesoryjnego [21]. Wynika 

z tego, że ochrona posesoryjna przysługuje nie tylko przeciwko temu, kto dopuścił 

się samowolnego naruszenia posiadania, ale także przeciwko temu, na czyją korzyść 

naruszenia dokonano.  

Również ochrona posiadania służebności, podobnie jak ochrona posesoryjna 

w pozostałym zakresie, ma  przymiot prowizoryczności, w każdym razie rozstrzygnięcie, 

że strona korzysta z cudzej nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści ozna-

czonej służebności, stanowi jedynie stwierdzenie stanu faktycznego, a nie prawa [10]. 

2. Ochrona przez działania własne posiadacza 

2.1. Uwagi wprowadzające  

W teorii prawa cywilnego poprzez pomoc własną rozumie się użycie przymusu 

niepochodzącego od powołanego do tego organu państwa w celu ochrony praw 

podmiotowych, bądź ochrony przed grożącą szkodą [22]. W literaturze ugruntowaną 

już pozycję ma podział instrumentów pomocy własnej na dwie kategorie. Wyróżnia 

się mianowicie środki służące odparciu niebezpieczeństwa, zagrażającego określo-

nym dobrom oraz te instrumenty, których rezultatem jest, samodzielne wykonywanie 
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przez uprawnionego chronionego prawnie stanu faktycznego. Często pierwsza 

z wymienionych kategorii nazywa się „samoobroną”, a druga „samopomocą” [23]. 

Oba te środki ochrony własnej mogą być stosowane także do ochrony dzierżenia. 

W zależności od tego czy mamy do czynienia z sytuacją zagrożenia, czy 

naruszenia posiadania zastosowanie będzie miał inny instrument pomocy własnej. 

W pierwszym przypadku, w celu zapobieżenia naruszeniu, posiadacz ma prawo 

zastosować obronę konieczną. Przykładem takiej sytuacji może być przyłapanie 

złodzieja na gorącym uczynku, albo powstrzymanie sąsiada próbującego przesunąć 

płot, w taki sposób by powiększyć swoją działkę [24]. Jeżeli zaś doszło już do 

naruszenia posiadania, środkiem zmierzającym do jego przywrócenia będzie 

samopomoc.  

2.2. Obrona konieczna 

Powyżej wskazano, że obrona konieczna służy ochronie zagrożonego posiadania. 

Wynika to z brzmienia art. 343 § 1 k.c., który stanowi, że może być ona stosowana 

„ażeby odeprzeć samowolne naruszenie posiadania”. Działanie może zostać uznane 

za obronę jedynie wtedy, gdy jego celem jest zapobieżenie naruszeniu. 

W kodeksie cywilnym można znaleźć dwie definicje obrony koniecznej. Jedna, 

zawarta w art. 343 § 1 k.c. dotyczy obrony koniecznej stosowanej przez posiadacza 

w celu odparcia samowolnego naruszenia posiadania. Drugą definicję zawiera art. 

423 k.c., według którego obroną konieczną jest działanie w celu odparcia 

bezpośredniego i bezprawnego zamachu na jakiekolwiek dobro własne lub innej 

osoby, bez ponoszenia odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną napastnikowi.  

Mimo różnic, jakie tu występują można powiedzieć, że obie te definicje dotyczą tego 

samego, a mianowicie odparcia zamachu na określone dobra [25]. 

Dla zachowania spójności prawa cywilnego, należałoby uznać regulację art. 423 

k.c. za bardziej kompleksową i w jej kontekście interpretować tę przewidzianą w art. 

343 § 1 k.c. [26]. W swoich uwagach na temat porównania obu tych przepisów B. 

Ziemianin szczególne miejsce poświęca użytym w art. 423 k.c. przymiotników 

„bezpośredni” i „bezprawny”. Autor uważa, że określenie „samowolne” naruszenie 

użyte w art. 343 § 1 k.c. można uznać za odpowiednik terminu „bezprawny”. 

W każdym razie brak w tym przepisie słowa „bezprawne” uznaje za jego wadę. 

Zdaniem A. Kunickiego bezprawność w przypadku obrony koniecznej powinna być 

rozumiana w sposób ograniczony. Oznacza to, że nie chodzi w tym przypadku o to, 

że naruszający nie ma prawa do władania rzeczą, ale o to, że samosąd jest w świetle 

prawa niedopuszczalny [5]. 

Pewien rozdźwięk w literaturze wywołuje także kwestia zakresu przypadków 

mieszących się pod pojęciem obrony koniecznej. Jeden z poglądów głosi, że obrona 

konieczna obejmuje swym zakresem tylko te zachowania, których celem jest 

unicestwienie przemocy u jej źródła, co przesądza o prewencyjnym charakterze tej 

instytucji. Środek ten dotyczyłby zatem sytuacji obejmujących odparcie bezprawi-

nego zamachu, lub unieszkodliwienie rzeczy stanowiącej źródło zagrożenia [27]. 

Można jednak odnaleźć w literaturze także inne zapatrywanie na tę kwestię. Jej 

zwolennicy traktują obronę konieczną jako swoisty stan wyższej konieczności. 

Należy wtedy do czynności z zakresu samoobrony zaliczyć również te, które zostały 

podjęte nie przeciwko źródłu zagrożenia, ale wobec rzeczy należącej do osoby 
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trzeciej, która co prawda broniącemu nie zagraża, ale służy mu jako narzędzie 

obrony [22]. R. Mikosz stwierdza jednak, że podział ten jest jedynie wynikiem 

przyjęcia różnych kryteriów systematyzacyjnych i zarówno obrona konieczna, jak 

i działanie w szeroko pojętym stanie wyższej konieczności mieszczą się w zakresie 

prewencyjnej ochrony posiadania [25]. Uzasadnieniem tej tezy może być konstrukcja 

wspominanych przepisów, definiujących obronę konieczną w kodeksie cywilnym.  

Skorzystanie z obrony koniecznej możliwe jest wtedy, gdy rzecz narażona na 

bezpośredni zamach pozostaje w detencji posiadacza. Dotyczy więc ona sytuacji 

zagrożenia władztwa faktycznego nad rzeczą [5]. Zagrożenie musi mieć charakter 

potencjalnego i realnego [8]. Nigdzie nie zdefiniowano pojęcia zamachu. 

W doktrynie podkreśla się, że jest to kwalifikowane zachowanie innej osoby, 

posiadające cechę raptowności, a za doktryną prawa karnego przyjmuje się, że może 

on polegać na działaniu, rzadziej także zaniechaniu [25]. 

Wiele uwagi poświęcono w literaturze dookreśleniu kryterium bezpośredniości 

zamachu skierowanemu przeciw posiadaniu. Wskazuje ona na więź łączącą 

zachowanie  osoby naruszającej oraz wywołany nim stan niebezpieczeństwa [25]. 

Kwestią tą zajął się także Sąd Najwyższy, który w jednym ze swoich orzeczeń 

stwierdził, że „istotą obrony koniecznej jest (…) jedność czasu i miejsca, 

równoczesność działania posiadacza z zamachem dokonanym na jego mienie przez 

stronę przeciwną” [28]. Zdaniem wielu autorów, by nie narazić się na zarzut 

przekroczenia  granic obrony koniecznej działanie posiadacza mające na celu odparcie 

samowolnego naruszenia musi być zsynchronizowane z działaniem naruszyciela 

[26]. Uważa się, że czynność obrony powinna być podjęta równocześnie 

z powstaniem zagrożenia. Dlatego nie spełnia warunków obrony koniecznej 

czynność zmierzająca do przywrócenia władztwa, jeśli kontakt między posiadaczem 

a naruszającym ustał na tyle, że nie ma już cech bezpośredniości i istnieje szansa na 

zwrócenie się o pomoc do organów porządku publicznego [5]. Skorzystanie z niej 

jest możliwe wtedy, gdy osoba naruszająca posiadanie nie osiągnęła jeszcze 

zamierzonego przez siebie celu i czynności zmierzające do naruszenia posiadania nie 

zostały jeszcze przez nią zakończone [29]. 

Należy stwierdzić, że obrona konieczna stosowana jest zwykle w takich sytua-

cjach, których nie da się przewidzieć, mających szybki przebieg, co uniemożliwia 

wezwanie pomocy (np. policji) [8]. Zdaniem J. Wasilkowskiego, przekroczenie 

granic obrony koniecznej uzasadnia jednak jedynie odpowiedzialność za wyrządzoną 

szkodę [30]. Choć uważa się czasem w doktrynie, że przepis art. 343 § 1 k.c. nie daje 

jasnych kryteriów odróżnienia obrony koniecznej od samopomocy, pozostawiając to 

zadanie teorii prawa, to stwierdzić należy, że właśnie aspekt czasowy naruszenia 

wyznacza tu linię graniczną. Zarówno w doktrynie prawa karnego jak i cywilnego 

obrona konieczna traktowana jest jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność
 

[31]. Stąd pojawia się w doktrynie pogląd, że można w odniesieniu do obrony 

koniecznej  posługiwać się także dorobkiem nauki i judykatury odnoszącym się do 

art. 25 k.k. [32]. 

Przepis art. 343 § 1 k.c. nie wskazuje katalogu środków, jakimi posiadacz może 

odpierać zamach naruszyciela w ramach korzystania z obrony koniecznej. Generalnie 

można przyjąć, że chodzi o takie zachowania, które są niezbędne dla przywrócenia 
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stanu istniejącego przed zamachem. Poza zakresem tych zachowań powinny znaleźć 

się wszystkie te, które mają charakter kompensacyjny [25]. W doktrynie i orzecz-

nictwie [33] panuje również zgoda, że dla osiągnięcia tego celu posiadacz ma prawo 

stosować przemoc. Istotna jest jednak w tym względzie rzeczywista konieczność 

obrony. Oznacza to, że musi ona być niezbędna do obrony naruszonego posiadania. 

W doktrynie pojawiają się także głosy, że obrona konieczna powinna być umiar-

kowana. Zwraca się tutaj uwagę na zachowanie proporcji pomiędzy chronionym 

dobrem i szkodą, którą obroną wyrządzono drugiej osobie [29]. Z drugiej strony 

w orzecznictwie Sądu Najwyższego wyrażono stanowisko, zgodnie z którym użycie 

obrony koniecznej jest dopuszczalne, nawet jeśli dobro chronione przez posiadacza 

przedstawia mniejszą wartość niż dobro zagrożone zniszczeniem lub uszkodzeniem 

poprzez zastosowanie obrony [33]. Stanowisko takie zostało poddane krytyce. 

J. Gołaczyński uważa, że z samego pojęcia obrony koniecznej wynika ograniczenie 

zakresu działań dopuszczalnych w celu ochrony posiadania. Przez „konieczność” 

należy, zdaniem tego autora, rozumieć nie tylko brak możliwości skorzystania 

z innych środków obrony, ale także obowiązek stosowania jedynie takich środków, 

które są niezbędne do odparcia samowolnego naruszenia [8]. Cechy „konieczności” 

może zatem obronę pozbawić rażąca niewspółmierność między szkodą wyrządzoną 

napastnikowi, a tą którą on sam mógł wyrządzić posiadaczowi [34]. 

Inna grupa poglądów skupia się na tym, że obrona konieczna służy także obronie 

powagi prawa, a ta powinna być traktowana priorytetowo. Ochrona prawa jest tutaj 

przedkładana ponad wartość i ochronę posiadanej rzeczy [29]. 

Na uwagę zasługuje wreszcie pogląd A. Stelmachowskiego, który podważa 

zasadność istnienia instytucji obrony koniecznej w kodeksie. Uważa on, że 

wystarczająca jest w tym zakresie regulacja zezwalająca na użycie cudzej rzeczy 

w celu odparcia niebezpieczeństwa grożącego dobrom tej osoby lub osoby trzeciej. 

Sytuację tę reguluje szczegółowo art. 142 k.c.. Następnie w drodze wnioskowania, 

a maiori ad minus, wywodzi, że skoro każdy może chronić w ten sposób rzeczy 

cudze, to tym bardziej można chronić tak dobra własne. Zdaniem A. Stelmachow-

skiego  przepis o obronie koniecznej został  ujęty w  ustawodawstwie „raczej ze 

względów tradycyjnych, jak również z uwagi na pewną symetrię konstrukcyjną 

pozwalającą na przejście do przepisu o samopomocy” [7]. 

2.3. Dozwolona samopomoc 

Drugim instrumentem ochrony posiadania poprzez działania własne posiadacza jest 

dozwolona samopomoc. Doniosłość jej znaczenia wynika z tego, że jest ona, jak 

wspominano, wyjątkiem od generalnego zakazu samopomocy. W judykaturze Sądu 

Najwyższego wyrażono stanowisko, że ze względu na specyfikę tego rozwiązania, 

wyjątek od zakazu samopomocy należy interpretować zwężająco i ograniczać go 

jedynie do ram zakreślonych ustawą [35]. Regulacją art. 343 § 2 k.c. ustawodawca 

rozwiał wątpliwości, jakie mogłyby się pojawić na tle art. 342 k.c. w sytuacji, gdy 

posiadanie jednego podmiotu zostało uzyskane przez samowolne naruszenie 

posiadania innego. Jak wcześniej zaznaczano, zawarty w art. 342 k.c. zakaz 

samowolnego naruszania posiadania, odnosi się w każdym przypadku do aktualnego 

posiadania.  Konsekwencją braku regulacji art. 343 § 2 k.c. byłaby konieczność 

uznania za złamanie zakazu samowolnych naruszeń, zarówno tego, w rezultacie 
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którego aktualny posiadacz uzyskał posiadanie, jak i tego, który stanowi ewentualną 

próbę odzyskania władztwa nad rzeczą przez podmiot, który je wcześniej utracił [36]. 

Samopomoc ujmować można jako sposób ochrony posiadania, który jest stoso-

wany w celu przywrócenia władztwa nad rzeczą, wtedy gdy zostało ono utracone lub 

naruszone w inny sposób [8] np. odebranie po pościgu wyrwanej torebki, 

przesunięcie płotu, zakopanie rowu [28]. Wchodzi ona w rachubę jako środek 

odzyskania władztwa, z którego można skorzystać wtedy, gdy obrona konieczna 

okazała się nieskuteczna, albo gdy posiadacz zachował się biernie wobec naruszenia 

[37]. Ponadto wolno z niej korzystać wtedy, gdy naruszenie posiadania już nastąpiło. 

Dla podkreślenia różnic między obroną konieczną, a dozwoloną samopomocą należy 

zwrócić uwagę, że ostatnia w określana jest w prawie niemieckim i szwajcarskim 

jako „samopomoc dokonana po świeżym czynie lub w pogoni za sprawcą” [7]. 

Charakteryzuje się ona tym, że przewiduje inne granice dopuszczalności dla ochrony 

w drodze samopomocy ruchomości, a inne dla rzeczy nieruchomych. Jej 

zastosowanie z przekroczeniem tych granic może stanowić czyn niedozwolony [36]. 

Jeśli chodzi o przywrócenie posiadania nieruchomości, które reguluje art. 343 § 2 

zd. 1 k.c., konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze, musi 

zostać dokonane naruszenie posiadania. Po drugie, działania zmierzające do 

przywrócenia stanu poprzedniego muszą zostać podjęte niezwłocznie. Nie ma w tym 

wypadku znaczenia, czy naruszenie powoduje niebezpieczeństwo wystąpienia 

niepowetowanej szkody [5]. Istotne jest także to, że w przypadku przywrócenia 

posiadania nieruchomości zabronione jest stosowanie przemocy względem osób. 

Należy przez to rozumieć zakaz stosowania przymusu fizycznego, dozwolone jest 

natomiast zastosowanie środków perswazji psychicznej. Może to dotyczyć takich 

czynności jak zniechęcenie napastnika przy użyciu perswazji lub groźby skorzystania 

z legalnych środków (np. powiadomienie policji), a także podjęcie czynności 

zapobiegających szkodom, o ile są one możliwe do zastosowania bez użycia 

przemocy [5]. 

W odniesieniu do rzeczy ruchomych, zgodnie z art. 343 § 2 zd. 2 k.c., posiadacz, 

któremu grozi niebezpieczeństwo niepowetowanej szkody może stosować dozwo-

loną samopomoc, natychmiast po samowolnym pozbawieniu posiadania, celem 

przywrócenia stanu poprzedniego. W literaturze podkreśla się, że w sytuacji 

dopuszczalności dozwolonej samopomocy udział organów państwa  w celu ochrony 

zagrożonych dóbr jest niemożliwy właśnie ze względu na niebezpieczeństwo 

niepowetowanej szkody [11], przy czym wartość ekonomiczna rzeczy nie odgrywa 

tu żadnego znaczenia [5]. Trudno nie zauważyć, że ustawodawca szczególnie 

podkreśla w tym wypadku konieczność szybkiego podjęcia działania. Świadczy 

o tym użyty w ustawie zwrot „natychmiast”. Kwestią doprecyzowania tego pojęcia 

zajął się Sąd Najwyższy, który w jednym ze swoich orzeczeń uznał, że działania 

podjęte w trzy tygodnie po naruszeniu posiadania nie wypełniają wymogów 

szybkości reakcji przewidzianych normami kodeksu [38]. W doktrynie podnosi się 

jednak, że natychmiastowość podjętej reakcji powinna być oceniana indywidualnie 

w odniesieniu do konkretnych stanów faktycznych. Zwraca się uwagę na bardziej 

restrykcyjne wymogi czasowe w odniesieniu do ochrony ruchomości w drodze 

samopomocy, w porównaniu do tych stawianym chroniącym nieruchomości. 
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W literaturze podaje się, że podjęcie  działań zmierzających do zastosowania 

samopomocy możliwe jest tylko niezwłocznie po naruszeniu posiadania, niezależnie 

od tego, czy w określonej sytuacji zachowanie natychmiastowego terminu było 

możliwe [36]. Dopuszcza się jednocześnie sytuację, w której czynności podjęte 

natychmiast po dokonaniu naruszenia, przeciągną się w czasie i zakończą później niż 

bezpośrednio po utracie władztwa [5]. 

Warto dodać, że ważną różnicą pomiędzy dozwoloną samopomocą w przypadku 

nieruchomości i rzeczy ruchomych jest dopuszczalność w tym ostatnim przypadku 

zastosowania przemocy wobec osób. Dopuszczenie jej uzasadnione jest 

wystąpieniem zagrożenia niepowetowaną szkodą. Pod pojęciem niebezpieczeństwa 

niepowetowanej szkody rozumie się w doktrynie sytuację, w której rzecz będąca 

przedmiotem naruszonego posiadania może zostać bezpowrotnie utracona lub 

zniszczona, a jednocześnie nie ma możliwości skorzystania z innych instrumentów 

ochrony prawnej [36]. 

Podobnie jak w przypadku obrony koniecznej, tak i w razie korzystania z dozwo-

lonej samopomocy występuje wymóg zachowania proporcjonalności pomiędzy 

używanymi środkami, a rozmiarem naruszenia [12]. 

3. Sądowa ochrona posiadania 

3.1. Uwagi wstępne 

Gdy środki ochrony posiadania przewidziane przez art. 343 k.c. nie mogą być 

zastosowane przez posiadacza lub ich zastosowanie nie zabezpiecza jego interesów 

na przyszłość, w grę wchodzi kolejna z instytucji ochrony posesoryjnej – ochrona 

sądowa (art. 344 k.c.). Jest ona uznawana za wyjątek od ogólnej zasady, zgodnie 

z którą ochrona prawna przysługuje jedynie prawom podmiotowym, z których 

korzystają uprawnieni dysponujący odpowiednim tytułem prawnym [39]. 

Skorzystanie z ochrony sądowej jest możliwe  po naruszeniu posiadania, bez 

względu na to, czy naruszający był nieuprawniony, czy też przysługiwał mu tytuł 

prawny do władania rzeczą [8]. Może z niej skorzystać jedynie posiadacz rzeczy, 

zatem wymagany jest zarówno odpowiedni fizyczny jak i psychiczny element 

władztwa nad rzeczą. Na art. 344 k.c. nie może się natomiast powoływać dzierżyciel. 

W judykaturze przyjmuje się także, że roszczenie posesoryjne nie przysługuje także 

powodowi, który w wyniku samowoli pozwanego utracił posiadanie, a następnie 

odzyskał je przed upływem roku, także czynem samowolnym [40].  

W zależności od rodzaju naruszenia posiadania, wyróżnić można dwa rodzaje 

roszczeń posesoryjnych: o przywrócenie naruszonego stanu posiadania oraz 

o zaniechanie dalszych naruszeń. Sporny w nauce jest natomiast status roszczenia 

o wstrzymanie budowy, o czym dalej. Celem roszczeń posesoryjnych jest przyw-

rócenie posiadaczowi władztwa nad rzeczą w takim zakresie, w jakim przysługiwało 

mu ono przed naruszeniem [8]. Więcej uwagi zostanie tym roszczeniom poświęcone 

w dalszych rozważaniach.  
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3.2. Postępowanie w sprawach o naruszenie postępowania 

Ochrona sądowa realizowana jest w ramach postępowania odrębnego, regulo-
wanego przez art. 478 i 479 k.p.c. [41]. Skierowanie spraw tego rodzaju do 
odrębnego postępowania ma swoje uzasadnienie w tym, że zakres kognicji sądu jest 
tu ograniczony, a charakter orzeczenia o przywróceniu posiadania – tymczasowy. 
[42] Prowizoryczność ochrony udzielonej w postępowaniu posesoryjnym oznacza, że 
nie przesądza się w nim o istnieniu lub nieistnieniu prawa do posiadania [43]. 

Powództwa wchodzące w zakres ochrony posesoryjnej mają charakter powództw 
o świadczenie. Ze względu na to, że posiadanie jest stanem faktycznym, nie ma 
możliwości wytoczenia powództwa o ustalenie posiadania [4]. Teza ta znalazła także 
poparcie w orzecznictwie Sądu Najwyższego, który w wyroku z dnia 22.5.1953r. 
stwierdził, że choć posiadanie podlega ochronie prawnej, to jest ono faktem i powód 
nie może nigdy żądać ustalenia w sentencji wyroku, że jest lub był posiadaczem [44]. 
O tym, czy roszczenie posiadacza zostanie zakwalifikowane jako roszczenie 
o ochronę naruszonego posiadania, decyduje nie sfomułowanie petitum pozwu, ale 
fakty, które powód powołuje jako źródło swego roszczenia [45]. 

W przypadku powództwa posesoryjnego legitymowanym czynnie jest (na 
podstawie art. 344 § 1 k.c.) wyłącznie posiadacz. Dotyczy to zarówno posiadacza 
samoistnego, jak i zależnego. Aktualne są w tym zakresie wcześniejsze uwagi 
odnoszące się do dzierżyciela i prekarzysty, którym większość przedstawicieli 
doktryny odmawia prawa do wytoczenia powództwa o ochronę naruszonego 
posiadania. Jedynie J. Ignatowicz dopuszcza (na podstawie domniemania z art. 339 
k.c.) możliwość wytoczenia takiego powództwa przez dzierżyciela, korzystającego z 
domniemania posiadania samoistnego do chwili, gdy domniemanie to nie zostanie 
wzruszone.  

Biernie legitymowanymi są: ten, kto dopuścił się naruszenia posiadania oraz ten, 
na czyją korzyść ono nastąpiło. Takie ukształtowanie legitymacji biernej ma swoje 
uzasadnienie w tym, że chociaż podmiot odnoszący korzyści swoim zachowaniem 
nie narusza posiadania, ale wskutek tego naruszenia realizuje swój interes osobisty, 
gospodarczy lub prawny [36]. W kręgu legitymowanych biernie może znaleźć się 
z chwilą otwarcia spadku także spadkobierca każdej z tych osób, ze względu na to, 
że roszczenie o ochronę posiadania ma charakter majątkowy i wchodzi w skład 
spadku [42]. Dodajmy, że utrata legitymacji biernej następuje w razie, gdy osoba, 
która naruszyła posiadanie powoda, sama utraciła władztwo nad przedmiotem 
naruszenia [43]. 

Często podkreślanym w literaturze walorem postępowania o ochronę naruszonego 
posiadania jest jego szybkość. Choć ustawodawca nie nakłada na sąd żadnych 
dodatkowych obowiązków w postaci określonych terminów, to ze względu na 
ograniczony zakres badania sądu, mamy tu do czynienia z szybkim środkiem 
restytucji naruszonego posiadania. Zgodnie z art. 478 k.p.c. [41]. sąd bada jedynie 
„ostatni stan posiadania i fakt jego naruszenia”. Poza zakresem jego zainteresowania 
pozostaje natomiast kwestia rozpoznanie prawa podmiotowego i dobrej wiary 
pozwanego. Pod pojęciem „ostatniego” stanu posiadania rozumieć należy 
podlegający ochronie stan istniejący w momencie naruszenia [46]. W orzecznictwie 
pojawiło się jednak stanowisko, zgodnie z którym w trakcie postępowania 
posesoryjnego prawo może stać się przedmiotem badania sądu w takim zakresie, 
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w jakim pomoże to w dokonaniu niezbędnych ustaleń co do posiadania i jego 
naruszenia [47]. 

W doktrynie rozważany jest również problem możliwości badania prawa 
podmiotowego po stronie pozwanego, w tym zwłaszcza kwestia, czy może się on 
w procesie bronić zarzutem własności. Co do zasady, nie jest to możliwe. Art. 344 § 
1 zd. 2 k.c. wprowadza jednak wyjątek od tej reguły. Polega on na tym, że zarzut 
własności będzie mógł być zgłoszony przez pozwanego skutecznie, o ile jego prawo 
zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, lub innego właściwego 
organu państwowego. Chodzi tu, zdaniem doktryny, o orzeczenie wydane w procesie 
petytoryjnym już po naruszeniu posiadania [42]. Niedopuszczalna jest natomiast 
obrona pozwanego oparta na zarzucie, że posiadanie, które naruszył było bezprawne. 

Dochodzenie roszczeń posesoryjnych ograniczone zostało terminem preklu-
zyjnym jednego roku od chwili naruszenia posiadania. Przekroczenie tego terminu 
powoduje wygaśnięcie roszczenia [8]. Tak rygorystyczny termin tłumaczony jest 
tym, że powództwo posesoryjne służy ochronie stanu faktycznego, a nie prawa. 
Ponieważ początek biegu terminu stanowi chwila naruszenia posiadania, bez 
znaczenia pozostaje fakt, kiedy posiadacz dowiedział się o naruszeniu. 

Istotny pod względem proceduralnym jest także zawarty w art. 479 k.p.c. zakaz 
wytoczenia powództwa wzajemnego w sprawach o ochronę naruszonego posiadania. 
Ma on charakter bezwzględny i jest podyktowany koniecznością zapewnienia 
szybkiego przebiegu procesu. Gdyby jednak zaistniała sytuacja, w której wbrew 
ustawowemu zakazowi wniesiono pozew wzajemny, to nie podlega on odrzuceniu. 
W świetle stanowiska Sądu Najwyższego powinien on zostać włączony do akt, tak 
by można było nadać mu bieg w odrębnym procesie [48]. W odnoszącym się jeszcze 
do poprzedniego stanu prawnego orzecznictwie Sądu Najwyższego można odnaleźć 
wyjątek od tej zasady, przy czym – według H. Ciepłej, przewidująca go uchwała 
zachowała aktualność także pod rządami obecnie obowiązującego kodeksu. Zgodnie 
z jej brzmieniem, pozwany może skutecznie bronić się zarzutem, że powód pozbawił 
go posiadania, ale jest to ograniczone do sytuacji, w której postepowanie pozwanego 
miało charakter dozwolonej samopomocy [49]. 

Nie ma żadnych ustawowych przeszkód, by wytoczone na podstawie 193 k.p.c., 
powództwo posesoryjne, zostało zamienione na petytoryjne i odwrotnie. Jedynym 
ograniczeniem w przypadku zmiany powództwa petytoryjnego na posesoryjne jest 
roczny termin liczony od chwili naruszenia, w którym to drugie może być skutecznie 
wytoczone [50]. 

3.3. Rodzaje i skuteczność dochodzonych roszczeń 

Ze względu na to, z jakim rodzajem naruszenia posiadania mamy do czynienia, 
można wyróżnić dwa rodzaje przysługujących posiadaczowi roszczeń posesoryjnych. 
W sytuacji, gdy doszło do pozbawienia władztwa faktycznego, ma on roszczenie 
o przywrócenie władztwa nad rzeczą, gdy zaś nastąpiło zakłócenie posiadania, 
aktualny posiadacz może dążyć w drodze ochrony sądowej do zaniechania dalszych 
naruszeń. W doktrynie przyjął się pogląd, zgodnie z którym nie ma możliwości 
kumulatywnego dochodzenia obu roszczeń, gdy naruszenie dotyczy jednego 
przedmiotu [4]. Jedyna możliwość zgłaszania dalszych roszczeń odnosi się do 
sytuacji, w której dotyczyłyby one dalszego lub nowego naruszenia posiadania [51]. 
Nie stanowi natomiast kumulacji roszczeń sytuacja, w której żądanie o ochronę 
naruszonego posiadania skierowane jest przeciwko kilku osobom, które dokonały 
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naruszenia jednym wspólnym czynem. Podobnie jest w przypadku, gdy w jednym 
żądaniu dochodzi się dwóch elementów ochrony posesoryjnej, czyli przywrócenia 
stanu poprzedniego i wydania zakazu dalszych naruszeń [52]. 

Podział roszczeń posesoryjnych na służące ochronie utraconego posiadania 
(interdicta recuperandae possessionis) oraz roszczenia o ochronę zakłóconego 
posiadania (interdicta retinedae [possesionis) ma swoje korzenie jeszcze w prawie 
rzymskim [4]. Sens tego podziału bywa niekiedy podważany w doktrynie. Zdaniem 
A. Stelmachowskiego nie jest on słuszny ze względu na to, że pozbawienie 
posiadania jest skrajnym wypadkiem jego naruszenia, wobec czego nie może być 
mowy o dwóch oddzielnych skargach posesoryjnych [7]. 

Jeszcze inną terminologię podziału roszczeń posesoryjnych proponuje 
J. Ignatowicz. Wyróżnia on roszczenie posesoryjne wydobywcze oraz roszczenie 
posesoryjne zakazujące. Pierwsze dotyczą odzyskania przedmiotu posiadania z rąk 
naruszającego lub osoby, na rzecz której dokonano naruszenia. Celem drugiego jest 
uzyskanie przez powoda rozstrzygnięcia zakazującego pozwanemu określonych 
zachowań [4]. 

Roszczenia posesoryjne charakteryzują się ograniczoną skutecznością. Zmierzają 
one do usunięcia skutków naruszenia o tyle, o ile naruszenia mają charakter trwały 
[8]. Przyczyną ograniczonej skuteczności jest fakt, że zdarza się, iż pełna restytucja, 
czyli przywrócenie stanu poprzedniego, nie jest możliwe. Czasem zmiany dokonane 
w przedmiocie posiadania przez naruszającego mogą być nieodwracalne i mogą 
powodować szkodę [8]. Zdaniem A. Kunickiego, w przypadku tego rodzaju zmian, 
powód może odzyskać władztwo nad rzeczą uszkodzoną lub zmienioną. Zdaniem 
J. Gołaczyńskiego ochrona posesoryjna nie daje, w tej sytuacji, uprawnienia do 
żądania od naruszającego przywrócenia stanu poprzedniego  rzeczy [8]. Żądanie 
takie jest dopuszczalne w ramach ochrony posesoryjnej jedynie w sytuacji, w której jest 
to niezbędne do przywrócenia władztwa nad rzeczą lub do umożliwienia posiada-
czowi wykonywania go [53]. Jeśli zaś dojdzie do zniszczenia rzeczy, przywrócenie 
władztwa staje się bezprzedmiotowe i powodowi pozostają do dyspozycji jedynie 
roszczenia odszkodowawcze, dochodzone w postępowaniu zwykłym [5]. Pełna 
restytucja, możliwa jest zatem jedynie wtedy, gdy zmiany mają charakter odwracalny 
[8]. Posiadacz może w takiej sytuacji domagać się przywrócenia posiadania poprzez 
usunięcie konkretnych zmian [37]. 

3.4. Roszczenie o wstrzymanie budowy 

Art. 347 k.c. daje posiadaczowi nieruchomości możliwość wystąpienia z rosz-
czeniem o wstrzymanie budowy w sytuacji, gdy mogłaby ona naruszyć jego 
posiadanie lub wywołać zagrożenie wyrządzeniem szkody. Bez wpływu na 
dochodzenie tego roszenia pozostaje pozwolenie władz budowlanych na budowę lub 
jego brak [54]. Termin dla dochodzenia tego żądania wygasa wraz z upływem 
miesiąca od rozpoczęcia budowy. Istnieje jednak możliwość dochodzenia 
wspomnianego roszczenia jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Treścią żądania 
będzie wówczas nierozpoczynanie jej [11]. 

W orzecznictwie Sądu Najwyższego pojawiały się rozbieżności dotyczące 
interpretacji art. 347 k.c., co odbiło się echem również na gruncie doktryny. 
Początkowo SN uznał, że roszczenie o wstrzymanie budowy przysługuje posia-
daczowi w odniesieniu do budowy już rozpoczętej i dotyczy zarówno naruszenia 
jego, jak i cudzego posiadania nieruchomości [54]. Następnie stanowisko Sądu 
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Najwyższego uległo zmianie. Stwierdzono mianowicie, że roszczenie to dotyczy 
jedynie sytuacji, gdy budynek wznoszony jest na innym – niż zagrożony – gruncie. 
Najczęściej chodzi tu o grunt sąsiedni. Jeśli przy okazji wznoszenia budowli 
dochodzi do wejścia na grunt innego posiadacza, to mamy do czynienia 
z dokonanym już naruszeniem posiadania [55]. 

Analizą tych rozbieżności orzeczniczych zajmuje się A. Kunicki wskazując na 
trzy możliwości interpretowania zależności zachodzących między przepisami art. 
347 i 344 k.c.. Po pierwsze, można art. 347 k.c. potraktować jako wyjątek od 344 
k.c.. Wtedy ziszczenie się sytuacji opisanej w pierwszym z nich wyłącza możliwość 
skorzystania z ochrony posesoryjnej. Po drugie, istnieje możliwość potraktowania 
obu regulacji jako całkowicie niezależnych od siebie, pozostawiając posiadaczowi (w 
zależności od zaistniałego stanu faktycznego) możliwość skorzystania z ochrony 
zapewnianej przez jeden z nich. Trzecim sposobem rozumienia tych regulacji jest dla 
A. Kunickiego, ujęcie ich jako częściowo pokrywających się w zakresie hipotez 
norm, co spowodowałoby zaistnienie zbiegu obu przepisów [5]. Istnieje jednak 
wśród przedstawicieli doktryny, zgoda co do tego, że potraktowanie przepisu art. 347 
k.c. jako szczególnego względem 344 k.c. uniemożliwia, po upływie miesięcznego 
terminu zwitego,  dochodzenie na podstawie ostatniego z nich w ciągu roku, 
roszczenia o przywrócenie poprzedniego stanu, nawet jeśli budowa stanowi 
ewidentną samowolę [5, 12]. 

Sprzeczności w literaturze wywołuje charakter prawny roszczenia o wstrzymanie 
budowy, gdyż nie przez wszystkich autorów uznawane jest ono za roszczenie 
posesoryjne. Dla A. Kunickiego nie jest to roszczenie posesoryjne w ścisłym 
znaczeniu, a cechy tej ochrony można mu przypisać tylko dlatego, że łączy się 
z posiadaniem. Z tych samych względów, czyli braku prawa podmiotowego 
u podstaw, nie można określić go także jako roszczenia petytoryjnego. Roszczenie 
o wstrzymanie budowy łączy – według powołanego autora – elementy obu tych 
instytucji, ze względu na to, iż służy nie tylko odwróceniu niebezpieczeństwa 
naruszeń, lecz także ochronie przed powstaniem szkody [5]. Również P. Osowy uznaje 
interesujące nas roszczenie za uzupełnienie ochrony posesoryjnej z art. 344 k.c., łączy 
ono, jego zdaniem, elementy roszczenia posesoryjnego i petytoryjnego [56]. 

Istnieje też w doktrynie pogląd reprezentowany przez E. Gniewka, że omawiane 
roszczenie ma charakter szczególnej odmiany roszczenia posesoryjnego. Traktuje on 
je jako odrębny sposób ochrony  nieruchomości przed naruszeniem posiadania 
poprzez wznoszenie budowy przez inną osobę oraz przed grożącą szkodą [8]. 

Z kolei według Z. K. Nowakowskiego, roszczenie o wstrzymanie budowy należy 
wprost włączyć do roszczeń posesoryjnych. Jego znaczenie uzasadnia tym, że wiąże 
się ono ze wznoszeniem budowli, co angażuje duże nakłady. Dlatego – zdaniem 
autora –  zagrożony posiadacz powinien mieć możliwość wczesnego i szybkiego 
reagowania [29]. 

A. Kunicki, jest zdania, że nie istnieją podstawy dla twierdzenia, że zakres 
roszczenia o wstrzymanie budowy powinien być ograniczony do sytuacji, w której 
zagrożenie pochodzi wyłącznie z sąsiedniego gruntu. Wspiera on swoje stanowisko 
argumentem, że zakres władztwa posiadacza rozciąga się także na przestrzeń nad 
i pod powierzchnią gruntu [5]. 

Zwraca się także w doktrynie uwagę na podwójną rolę  roszczenia z art. 347 k.c. 
W przypadku gdy zagrożenie pochodzi z zewnątrz i ma swoje źródło w rozpoczęciu 
budowy, pełni ono rolę środka chroniącego przez immisją pośrednią. Jeśli zaś 
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zagrożenie lub naruszenie posiadania wynikające z budowy, następuje w obszarze 
nieruchomości posiadanej przez inną osobę, to rola tego roszczenia sprowadza się do 
ograniczonej ochrony posesoryjnej [8]. 

W literaturze panuje zgodność co do definicji budowy, o której mowa w art. 347 
k.c. Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem należy rozumieć przez nią wzniesienie 
budynku lub innego urządzenia, które jest trwale związane z gruntem. Wartość 
budynku lub urządzenia jest na tyle wysoka, że usprawiedliwia zakaz rozebrania go 
na żądanie posiadacza, chociaż jego posiadanie zostało w ten sposób naruszone 
rozpoczęciem budowy. Oceniając wspomnianą wartość powinno uwzględniać się 
interes społeczno-gospodarczy i interes dokonującego budowy [8]. Zgodnie 
z orzecznictwem SN nie mieszczą się w pojęciu „budowy” takie konstrukcje jak 
płoty i inne ogrodzenia [57]. 

Poświęca się też w rozważaniach doktrynalnych sporo miejsca określeniu 
kryteriów oceny niebezpieczeństwa naruszenia posiadania oraz jego zagrożenia. 
Zdaniem A. Kunickiego, decydujące w tym przypadku są fakty polegające na 
podjęciu czynności przygotowawczych do rozpoczęcia budowy. Jeśli dotyczą one 
gruntu posiadanego (a nie sąsiedniego), to mamy do czynienia z naruszeniem, a nie 
tylko zagrożeniem, co zdaniem Sądu Najwyższego uzasadniałoby skorzystanie 
z ochrony posesoryjnej przewidzianej w art. 344 k.c.. Stanowisko to A. Kunicki 
poddaje w wątpliwość [5]. 

Zgodnie z zaproponowanym w orzecznictwie rozumieniem, pod pojęciem szkody 
należy widzieć wszelkie pogorszenia się stanu nieruchomości oraz zmniejszenie jej 
wartości. Szkodą jest także naruszenie substancji nieruchomości oraz przestrzeni nad 
i pod jej powierzchnią (np. podtopienie) [58]. 

3.5. Orzeczenie sądu i jego skutki 

Proces o przywrócenie posiadania może zakończyć się orzeczeniem nakazującym 
świadczenie, które przybierze jedną z dwóch możliwych form. Jeśli doszło do utraty 
posiadania rzeczy, sąd w wyroku nakaże jej zwrot. Jeśli zaś przedmiotem postępo-
wania było zakłócenie posiadania, orzeczenie będzie zawierać skierowany do 
pozwanego zakaz dokonywania czynności zakłócających posiadanie.  

Specyfika orzeczeń w postępowaniu z powództwa posesoryjnego polega na tym, 
że nie mogą one ograniczać się do ogólnej formuły „przywraca naruszone posia-
danie”. Wykonanie takiego orzeczenia nie byłoby możliwe, co nie oznacza, że brak 
szczegółowych dyspozycji sądu zezwala komornikowi na odmowę wszczęcia 
egzekucji [59]. Szczególnie istotne jest, by orzeczenie dokładnie określało, na czym 
przywrócenie ma polegać, w zależności od tego o jakim rodzaju naruszenia 
rozstrzygano. 

Wyrok uwzględniający powództwo może – na podstawie art. 333 § 2 k.p.c.  
– zostać zaopatrzony w rygor natychmiastowej wykonalności. Jest on skuteczny 
także wobec osoby, która ma prawo do władania rzeczą.  

Konsekwencją wyroku wydanego w postępowaniu o ochronę naruszonego 
posiadania jest wynikające z art. 345 k.c. domniemanie, że przywrócone posiadanie 
było nieprzerwane. Oznacza to, że jeśli powództwo zostało wytoczone z zacho-
waniem ustawowego terminu, to przywrócone w ten sposób posiadanie traktuje się 
tak, jakby nigdy nie zaistniała przerwa w jego wykonywaniu. Praktyczne znaczenie 
tej regulacji odnosi się zwłaszcza do obliczania terminu biegu zasiedzenia, a także do 
terminu wytoczenia powództwa w postępowaniu posesoryjnym [10]. W doktrynie 
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prowadzi się szersze rozważania na temat tego, jak długo powód może odkładać 
w czasie egzekucję, by móc zachować płynące z domniemania korzyści i nie utracić 
posiadania przez swoją bierną postawę. Dominuje pogląd o słuszności stosowania 
w tym przypadku ogólnej reguły zawartej w art. 125 k.c., zgodnie z którą roszczenie, 
które zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu wygasa z upływem 10 lat. 
Zdecydowanie mniej zwolenników zjednało sobie natomiast stanowisko, że 
powinien w tym przypadku obowiązywać termin roczny, odpowiadający terminowi 
do dochodzenia roszczenia o ochronę naruszonego posiadania. Poddający go krytyce 
nie uznali za uzasadnione, takie odstąpienie od ogólnych zasad [5]. Sąd Najwyższy 
w jednym ze swych nowszych orzeczeń potwierdził, że przywrócenie posiadania 
może przybrać każdą zgodną z prawem formę. W kwestii terminu zajął jednak 
stanowisko, dotychczas mniejszościowe w doktrynie, mianowicie, że powinno to 
nastąpić w terminie przewidzianym w art. 344 § 2 k.c. SN dopuszcza wprawdzie 
możliwość przekroczenia tego terminu, ale tylko wtedy, gdy przywrócenie 
posiadania nastąpi w wyniku akcji podjętych przed jego upływem [60]. 

W jednej ze swoich uchwał, Sąd Najwyższy stwierdził także, że przywrócone 
posiadanie może zostać uznane za nieprzerwane wtedy, gdy władztwo nad rzeczą 
zostało odzyskane w sposób zgodny z prawem [40]. Dla dopełnienia tego obrazu, 
dostrzec należy także kolejne stanowisko judykatury, w którym podnosi się, że 
przywrócenie posiadania ma miejsce dopiero wtedy, gdy nastąpiło odzyskanie 
rzeczywistego władztwa nad rzeczą. Samo uprawomocnienie się wyroku naka-
zującego przywrócenie, skutku takiego nie wywołuje, ale umożliwia legalne 
przywrócenie posiadania [40]. 

3.6. Petytoryjna ochrona posiadania 

Pomimo wyraźnej przewagi poglądu, że posiadanie jest stanem faktycznym, to 
jednakże względu na niejednolite ujmowanie jego charakteru prawnego w doktrynie 
dla  pełnego przedstawienia problematyki ochrony posiadania  należałoby jeszcze 
poświęcić kilka uwag petytoryjnej ochronie posiadania. Punktem wyjścia dla tych 
rozważań powinna być teza, że posiadanie nie jest odrębną instytucją sui generis, ale 
prawem.  

Petytoryjna ochrona posiadania ma obecnie wyłącznie znaczenie historyczne. Jej 
korzenie tkwią jeszcze w czasach rzymskich, gdzie występowała pod postacią actio 
Publiciana i mogła być wykorzystana do ochrony posiadania opartego na tytule 
nabycia oraz uzyskanego w dobrej wierze. Na ziemiach polskich petytoryjna ochrona 
posiadania obowiązywała tam, gdzie swoimi wpływami sięgały niemiecka i austriacka 
kodyfikacja prawa cywilnego XIX wieku. Prawo niemieckie dla korzystania z tego 
rodzaju ochrony, stawiało posiadaniu wymóg dobrej wiary, a prawo austriackie 
powielało wzorce, które wcześniej implikowało prawo rzymskie. Zgodnie z tymi 
regulacjami posiadaczowi przysługiwała tzw. skarga z domniemanej własności. 
Wnosząc ją, posiadacz nie miał obowiązku dowodzenia przysługującego mu prawa 
własności. Wystarczające było udowodnienie, że nabył posiadanie „na podstawie 
ważnego tytułu i w sposób godziwy” [4]. Wśród regulacji odnoszących się do tej 
ochrony, także o historycznym znaczeniu, należałoby jeszcze wymienić regulację art. 
300 Prawa rzeczowego, która ustanawiała domniemanie, zgodnie z którym 
posiadaczowi przysługiwało posiadane przez niego prawo, czy przepisy dekretu 
z dnia  8.3.1946r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich, które przewidywały 
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sądową drogę przywrócenia posiadania służącą właścicielom w celu ułatwienia 
dochodzenia swych praw [7]. 

Instytucja ta nie została przejęta przez zunifikowane prawo cywilne. Także mimo 
dyskusji nad wprowadzeniem jej do obowiązującego obecnie kodeksu cywilnego, nie 
zrealizowano tego postulatu. A. Stelmachowski, jako zwolennik poglądu, że 
posiadanie jest prawem uważa, że polski system prawny powinien uwzględniać 
petytoryjną ochronę posiadania. Pewnych oznak kształtowania się  jej form 
doszukuje się on w objęciu ochroną posiadaczy nieruchomości, którzy nabyli je 
w drodze umów niespełniających wymogu formy aktu notarialnego [7]. Zdaniem 
J. Ignatowicza petytoryjna ochrona posiadania stanowiłaby jednak pewnego rodzaju 
anomalię, ponieważ zapewniałaby większą ochronę w sporze z innymi osobami tym, 
którzy nie dopełnili – często z pełnym rozeznaniem –  wymogów stawianych im 
przez ustawę [4]. 
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Ochrona posiadania w polskim prawie cywilnym 

Streszczenie 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest kompleksowe przedstawienie instytucji ochrony posiadania. 
Zamierzeniem Autorki jest przedstawienie poglądów przedstawicieli doktryny na kwestie związane 
z ochroną posesoryjną sprawowaną zarówno za pośrednictwem działań własnych posiadacza jak i na 
drodze sądowej. Praca stanowi przegląd najważniejszych problemów związanych z ochroną posiadania 
w polskim systemie prawnym.  
Słowa kluczowe: posiadanie, ochrona, sądowa, posiadacz. 

Protection of possession in Polish civil law 

Summary 
The subject of this study is a comprehensive presentation of the protection of possesion institutions. The 
author intends to present the views of the representatives of the doctrine on matters related to the 
protection exercised both through the actions of the own holder and in court. The work is an overview 
of the most important problems related to the protection of possession in the Polish legal system. 
Keywords: possesion, protection, court, holder. 
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Paulina Żarnowska-Grabarz 1 

O odmienności prowokacji na tle podżegania 

– kilka uwag natury dogmatycznej 

1. Wstęp 

Pomimo obecności regulacji dotyczącej prowokacji w polskich kodeksach kar-

nych już od 1932 roku, opracowania dotyczące tej tematyki pozostają dość nieliczne. 

Z uwagi na częstotliwość jej występowania w praktyce organów ścigania i praktyce 

orzeczniczej pozostaje ona nieco w cieniu instytucji podżegania. Niemniej jednak 

tematyka ta, ciekawa z dogmatycznego punktu widzenia, pozostaje wdzięcznym do 

opracowania zagadnieniem. Autorka w niniejszej pracy podejmuje próbę charak-

terystyki najistotniejszych elementów, takich jak analiza znamion, w tym strony 

podmiotowej prowokacji na tle podżegania, uwzględniając przy tym dotychczasowe 

poglądy przedstawicieli doktryny prawa karnego.  

2. Struktura normy prawnej ujętej w art. 24 k.k. 

W niniejszej pracy do omówienia zawartości normatywnej przepisu określającego 

typ czynu zabronionego pod groźbą kary w postaci prowokacji z art. 24 k.k. przyjęte 

zostanie założenie, dominujące w doktrynie prawa karnego, że składa się ona 

z normy sankcjonującej oraz sankcjonowanej. Tytułem wprowadzenia warto 

wskazać, że norma sankcjonowana określa jakie zachowanie się człowieka uznawane 

jest przez ustawodawcę za czyn zabroniony pod groźbą kary, natomiast norma 

sankcjonująca informuje w jakich sytuacjach aktualizuje się obowiązek ciążący na 

organach wymiaru sprawiedliwości do wymierzenia kary.  

Postać przepisu o prowokacji w świetle obecnie obowiązującego kodeksu 

karnego, kształtuje się następująco: ,,Odpowiada za podżeganie, kto w celu skiero-

wania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakłania ją do popełnienia 

czynu zabronionego; w tym wypadku nie stosuje się art. 22 i 23”. Takie ujęcie 

pozwala z jednej strony na zdekodowanie, przynajmniej częściowo, zasad odpowie-

dzialności za prowokację oraz zakresu karalności, z drugiej zaś na wyodrębnienie 

budowy tej normy. Sposób sformułowania wybranego fragmentu przepisu 

o prowokacji, wpisuje się do stylistyki przepisów z części szczególnej kodeksu 

karnego. Wyodrębnić można podmiot, który wyrażony jest poprzez określenie ,,kto”, 

wskazujący, że jest to przestępstwo o charakterze powszechnym, które może być 

popełnione przez każdego człowieka. Czynnością wykonawczą prowokacji jest 

,,nakłanianie”, czyli tożsamo jak przy podżeganiu, z tym jednakże zastrzeżeniem, że 

ustawodawca w przypadku prowokacji wskazuje również cel owego nakłaniania 

ujęty jako skierowanie przeciwko innej osobie postępowania karnego.  

Norma sankcjonowana może zostać wyinterpretowana na podstawie art. 24 k.k., 

określa ona bowiem zachowanie, które stanowi przedmiot zakazu, konstytuując 

jednocześnie typ czynu zabronionego pod groźbą kary. Norma sankcjonowana, jaka 
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wynika z treści art. 24 k.k. określa zatem zakaz, który rozumieć należy jako zakaz 

nakłaniania innej osoby do popełnienia czynu zabronionego w celu skierowania 

przeciwko niej postępowania karnego.  

Normy sankcjonowane wyrażać mogą zakaz podjęcia określonego działania lub 

zaniechania określonego działania. Interpretacja znamienia czasownikowego 

,,nakłaniania” pozwala na przyjęcie, że niemożliwe jest wypełnienie znamion 

prowokacji przy biernym zachowaniu, tj. zaniechaniu. Tym samym, norma 

sankcjonowana z art. 24 k.k. wyraża tylko i wyłącznie zakaz określonego działania, 

jakim jest nakłanianie w skonkretyzowanym przez treść ustawy celu.  

Strona podmiotowa zaliczana jest w doktrynie prawa karnego jako element 

syntaktyczny normy sankcjonowanej [1]. Biorąc pod uwagę założenie przyjęte 

w niniejszej pracy, że prowokacja może zostać popełniona wyłącznie w zamiarze 

bezpośrednim, i to dodatkowo zabarwionym celem, uznać należy, że z tego względu, 

norma sankcjonowana odkodowana z art. 24 k.k. jest normą, która zakazuje 

umyślnego podjęcia działania w określonym celu.  

W tym miejscu należy zasygnalizować, że prowokacja nie stanowi szczególnej 

formy podżegania, gdyż te czyny zabronione charakteryzują się odrębnym zespołem 

znamion. Jedynymi łącznikami pomiędzy prowokacją a podżeganiem jest tożsamo 

interpretowane znamię ,,nakłaniania” do dokonania/popełnienia czynu zabronionego. 

Rację ma M. Nawrocki pisząc, że przestępstwa kierunkowe, do jakich należy 

prowokacja, wykazują odrębności w odniesieniu do bezprawności, rozumianej jako 

niezgodność z normami prawa karnego [2]. Oznacza to, że co do zasady, brak 

wystąpienia elementu subiektywnego, wpływającego na treść normy sankcjo-

nowanej, pociąga za sobą także brak bezprawności. Wydaje się jednakże, że 

w przypadku przestępstwa prowokacji niezaistnienie owego elementu subiektywnego 

w postaci podjęcia się nakłaniania w celu skierowania przeciwko innej osobie 

postępowania karnego, nie spowoduje pozbawienia bezprawności popełnianego 

przez nakłaniającego czynu. Czyn ten może pozostać bowiem wciąż kwalifikowany 

jako przestępstwo podżegania. 

Należy ponadto wskazać, że podstawy wymiaru kary w odniesieniu do 

prowokacji oraz podżegania są zakreślone odmiennie, pomimo zastosowania w art. 

24 k.k. techniki legislacyjnej, odsyłającej w przypadku prowokatora do zasad 

odpowiedzialności za podżeganie. Odpowiedzialność prowokatora za popełniony 

przez niego typ czynu zabronionego w formie prowokacji jest uniezależniona 

całkowicie od odpowiedzialności karnej osoby przez prowokatora nakłanianej. Tak 

zakreślone stanowisko pozwala na przyjęcie poglądu, że art. 24 k.k. wyraża w istocie 

odmienny rodzajowo typ czynu zabronionego z własnym zespołem znamion oraz 

zakreślonymi zasadami odpowiedzialności karnej.  

Stanowisko to implikuje, że prowokator realizuje własny, inny niż sprawca, 

którego nakłania do popełnienia czynu zabronionego w celu skierowania przeciwko 

niemu postępowania karnego, zespół znamion, którego całość treści normy 

sankcjonowanej wyraża art. 24 k.k. wraz z przepisem z części szczególnej lub 

przepisem pozakodeksowym. Operując na przykładzie przestępstwa zabójstwa (art. 

148 §1 k.k.), zachowanie prowokatora nie realizuje przestępstwa o znamionach: ,,kto 

zabija człowieka przez prowokowanie do jego zabicia”, gdyż prowokacja nie stanowi 
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w ciągu przyczynowo-skutkowym czynu wpływającego bezpośrednio na dokonanie 

przestępstwa zabójstwa, lecz pomiędzy zachowaniem prowokatora a skutkiem 

w postaci zabójstwa człowieka, znajduje się zawsze czyn osoby nakłanianej przez 

prowokatora. Prowokator wpływa zatem na wystąpienie skutku pośrednio. 

Odrzucona w polskiej nauce prawa karnego konstrukcja sprawstwa pośredniego, 

powoduje konieczność przyjęcia, że sprawca przestępstwa prowokacji realizuje, 

w oparciu w wskazany powyżej przykład, czyn o znamionach: ,,kto prowokuje do 

zabicia człowieka”, a dokładniej: ,,kto nakłania inną osobę do popełnienia czynu 

zabronionego w postaci zabójstwa w celu skierowania przeciwko niej postępowania 

karnego” [3]. 

Zatem czyn zabroniony popełniany przez prowokatora składa się, podobnie jak 

podżeganie i pomocnictwo ze znamion ,,stałych”, które wyrażone są w art. 24 k.k. 

(znamię ,,nakłanianie do popełnienia czynu zabronionego” z zabarwionym 

dodatkowo celem w postaci: skierowania postępowania karnego przeciwko innej 

osobie) oraz koniecznych do uzupełnienia treści normy sankcjonowanej, znamion 

,,zmiennych”, które umiejscowione są albo w części szczególnej kodeksu karnego 

albo innych przepisach pozakodeksowych i charakteryzują czyn zabroniony, do 

którego prowokator nakłania w określonym przez ustawę celu, jak również stronę 

przedmiotową prowokacji. Słusznie Ł. Pohl zauważa, że do znamion zmiennych 

można zaliczyć także przepisy z części ogólnej kodeksu karnego, wyrażające czyny 

zabronione w niej określone, tj. przygotowanie, usiłowanie, współsprawstwo, 

sprawstwo kierownicze, sprawstwo polecające, podżeganie czy pomocnictwo[1]. 

Znamiona ,,stałe” charakteryzują zachowanie prowokatora oraz stronę podmiotową 

przestępstwa, które popełnia. Znamiona ,,zmienne”, wskazują na opis czynu, do 

którego prowokator nakłania, jak podkreśla w kontekście podżegania i pomocnictwa 

R. Dębski, co znajduje zastosowanie także w przypadku prowokacji to ,,czyn objęty 

świadomością, czyn wyobrażony, a nie czyn urzeczywistniany przez sprawcę” [4]. 

3. Strona podmiotowa prowokacji 

Powyższe spostrzeżenia skłonić muszą do refleksji, jak kształtuje się w istocie 

strona podmiotowa prowokacji, czyli stosunek intelektualno-psychiczny sprawcy do 

popełnianego przez niego czynu, opisanego w przepisie określającym znamiona tego 

czynu . W przypadku podżegania, ustawodawca explicite wskazuje, że podżegacz 

nakłania do dokonania czynu zabronionego przez inną osobę. Użycie określenia, 

wskazującego bezwarunkowo na wolę działania sprawcy czynu zabronionego 

(,,chcenie”) zarówno na gruncie części ogólnej, jak i szczególnej kodeksu karnego, 

nie budzi wątpliwości, że interpretowane winno być jako zamiar bezpośredni. 

Pozostaje to w zgodzie z art. 9 §1 k.k., wskazującym, kiedy czyn może być 

popełniony umyślnie. Owa umyślność przedstawia się w dwóch postaciach: jako 

zamiar bezpośredni (dolus directus), kiedy sprawca ma zamiar popełnienia czynu 

zabronionego, to jest chce go popełnić, albo jako zamiar ewentualny (dolus 

eventualis), w sytuacji gdy sprawca czynu zabronionego przewidując możliwość jego 

popełnienia, na to się godzi. Nieumyślność działania natomiast, o której mowa w art. 

9 §2 k.k., zawsze jest akcentowana w treści przepisów ujętych w części szczególnej 
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kodeksu karnego i w większości przypadków nie nastręcza poważniejszych 

wątpliwości interpretacyjnych. 

Wracając do próby wskazania, z jakim zamiarem działać musi prowokator, ażeby 

zaistniała możliwość pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej, podkreślić 

należy, że inaczej, aniżeli w przypadku podżegacza, jak zasygnalizowano to już 

powyżej, ustawodawca nie używa w treści analizowanego fragmentu art. 24 k.k. 

pojęcia ,,chcąc”. Czy zatem doprowadzić to może do konkluzji, że w zamiarze 

prowokatora mieścić się będzie umyślność zarówno w formie zamiaru bezpo-

średniego, jak i ewentualnego? Odpowiadając na tak postawione pytanie, należy 

zauważyć, że o ile ustawodawca nie posługuje się bezpośrednio zwrotem wyraża-

jącym wolę działania (,,chcenie”), to wskazuje cel działania prowokatora w postaci: 

,,skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego”. W kodeksie karnym, 

w części szczególnej odnaleźć można kilkadziesiąt typów czynów zabronionych, 

w przypadku których ustawodawca wskazuje cel działania sprawcy. Wskazanie 

owego celu explicite w treści przepisu, klasyfikuje prowokację w grupie 

celowościowej odmiany przestępstw kierunkowych.  

Zachowanie prowokatora jest ukierunkowane na określony cel, którym jest 

skierowanie postępowania karnego na inną osobę. Wskutek podjętego przez niego 

działania, ma nastąpić określony rezultat, który jest objęty jego wyobrażeniem. Sama 

chęć popełnienia prowokacji powstaje u sprawcy wówczas, gdy wyobrazi sobie 

wpierw możliwość jej popełnienia. W zamiarze bezpośrednim wyróżnia się dwa 

aspekty: intelektualny i wolicjonalny. Ten pierwszy określa ,,przewidywanie przez 

sprawcę możliwości zrealizowania swoim zachowaniem znamion przedmiotowych”. 

Tylko uświadomienie przez sprawcę tego faktu pozwala na wyklarowanie się aspektu 

o charakterze wolicjonalnym, który sprowadza się do chęci popełnienia czynu 

zabronionego.  

Analizując zamiar, jaki winien wystąpić u prowokatora, należy zatem uwzględnić 

dwa aspekty: z jednej strony objęcie określonym zamiarem zachowania prowokatora, 

wyrażające się znamieniem czasownikowym ,,nakłaniania” innej osoby do 

popełnienia czynu zabronionego, stanowiące sposób działania do zrealizowania 

określonego celu, z drugiej zaś sam cel, dla którego podejmowane jest określone 

zachowanie przez prowokatora. Do przypisania sprawcy przestępstwa prowokacji 

konieczne jest wykazanie, że obejmował on swoją świadomością i zamiarem 

zarówno fakt nakłaniania, jak i ściśle skonkretyzowany rezultat tego nakłaniania, 

w postaci skierowania postępowania karnego.  

Pozostaje zatem odpowiedzieć na pytanie jakim zamiarem musi być objęty przez 

prowokatora każdy z wymienionych elementów. W przypadku ,,nakłaniania”, 

znamię to pozostaje przedmiotem interpretacji także na gruncie art. 18 §2 k.k., 

tj. podżegania. Jak wskazuje się w orzecznictwie, może ujawniać się ono 

jakimkolwiek oddziaływaniem na inną osobę, co ma na celu wzbudzenie w tej osobie 

chęci popełnienia czynu zabronionego. Może być dokonane zarówno w formie gestu, 

jak i ustnej perswazji, takiej jak: rada, zlecenie, propozycja, sugestia, naleganie, 

żądanie . Uznaje się, ze nakłanianie, stanowiące substrat podżegania może być 

dokonane wyłącznie poprzez działanie, natomiast zaniechanie, które ma zachęcać 

sprawcę bezpośredniego do dokonania czynu zabronionego, powinno być rozważane 
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w kategoriach pomocnictwa psychicznego. Takie stanowisko reprezentuje także Sąd 

Najwyższy. Ponadto przyznaje się raczej zgodnie, że nakłanianie objęte jest 

zamiarem bezpośrednim.  

W odniesieniu do celu, z jakim podejmuje nakłanianie prowokator, tj. skiero-

wania na inną osobę postępowania karnego, dojść należałoby do konkluzji, że 

prowokator winien obejmować w pełni swoją świadomością oraz wolą, że jego 

działanie skonkretyzowane jest na osiągnięcie określonego rezultatu. Ów cel stanowi 

jednocześnie element konieczny działania prowokatora, bez którego nie podjąłby 

zamierzonego nakłaniania. Tym samym, osiągnięcie danego celu, który ustawo-

dawca wskazuje w art. 24 k.k. powinno być objęte ,,chceniem”, ujmowanym na 

gruncie prawa karnego jako zamiar bezpośredni. Należałoby odrzucić stanowisko, że 

cel ten objęty miałby być nieumyślnością, gdyż konstrukcja przestępstw kierun-

kowych, do których należy prowokacja, wyklucza zastosowanie takiej figury praw-

nej. Zastanawiać się można byłoby jeszcze, czy cel, z którym działa prowokator, nie 

mógłby zostać przez niego objęty zamiarem ewentualnym, natomiast samo 

nakłanianie zamiarem bezpośrednim. Tym samym, można by przyjąć, że prowokator 

na wystąpienie celu w postaci skierowania postępowania karnego na inną osobę się 

godzi, przy jednoczesnej możliwości przewidywania jego wystąpienia. Wydaje się, 

że takie ujęcie strony podmiotowej prowokacji zbyt mocno zacierałoby różnicę 

pomiędzy nią a stroną podmiotową podżegania. Ściśle skonkretyzowany cel, ujęty 

w treści art. 24 k.k., którego brak jest wyrażonego explicite w treści art. 18 §2 k.k. 

stanowi jeden z tych elementów, który odróżnia prowokację od podżegania, co 

wpływa nie tylko na zakres odpowiedzialności, lecz także na odmienną od 

podżegania strukturę przepisu o prowokacji. Przyjęcie, że cel, z jakim działa 

prowokator, objęty byłby przez niego zamiarem ewentualnym, tzn., że innymi słowy 

zachodzi u niego ,,obojętność woli” co do wystąpienia tego celu, powodowałoby 

w istocie poważne komplikacje co do kwalifikacji samej czynności polegającej na 

nakłanianiu jako podżegania albo prowokacji. Wydaje się, że nie taki cel przyświecał 

ustawodawcy, kiedy przestępstwo prowokacji zostało odrębnie uregulowane, 

w oderwaniu od regulacji dotyczącej podżegania już w kodeksie karnym z 1969 r. 

i którą utrzymano w obecnym kodeksie karnym. 

Prowokator działając z zamiarem bezpośrednim szczególnie zabarwionym (dolus 

coloratus) kieruje się określonym celem w postaci skierowania przeciwko innej 

osobie postępowania karnego, poprzez podjęcie czynności nakłaniania względem 

niej. Nie powinno budzić wątpliwości, że przedmiotem zarówno nakłaniania, 

o którym mowa w treści art. 24 k.k. jak i skierowania postępowania karnego jest ta 

sama osoba. Musi być to osoba skonkretyzowana, lecz oczywiście nie wymaga się, 

aby były znane prowokatorowi jej dane personalne. Ważne natomiast, ażeby 

możliwe było zindywidualizowanie takiej osoby z kręgu szerszego grona osób. Jeżeli 

nakłanianie przybrałoby formę publicznego nawoływania do popełnienia przes-

tępstwa i byłoby skierowane do nieograniczonego zbioru osób, mimo że podjęte 

w celu skierowania przeciwko tym osobom postępowania karnego, winno zostać 

raczej zakwalifikowane jako przestępstwo z art. 255 k.k. (tym bardziej, że 

ustawodawca zarówno w art. 24 k.k., jak i art. 255 k.k. posługuje się pojęciem: 

,,popełnienie przestępstwa”, a nie ,,dokonanie”, jak w odniesieniu do podżegania).  
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4. Charakter prawny prowokacji w świetle poglądów przedstawicieli 

doktryny 

W doktrynie prawa karnego toczy się spór o to, jaki charakter prawny ma 

prowokacja, o której mowa w art. 24 k.k. W tym miejscu konieczne jest przytoczenie 

dotychczas podniesionych poglądów w tym zakresie, a także podjęcie próby 

odniesienia się do nich i zajęcia własnego stanowiska.  

J. Śliwowski przyjmował, że prowokacja stanowi szczególną odmianę podże-

gania, wykazując przy tym zasadnicze różnice. Polega ona na tym, że podżegacz, 

podejmując czynność nakłaniania, ukierunkowany jest na osiągnięcie skutku 

w postaci dokonania przez inną osobę czynu zabronionego. Prowokator natomiast za 

swój cel obiera sprowadzenie odpowiedzialności karnej na bezpośredniego sprawcę 

czynu zabronionego, zaś jego popełnienie stanowi ,,pretekst do działania”. Z drugiej 

strony, przyjęcie w kodeksie karnym, z techniczno-legislacyjnego punktu widzenia, 

wyraźnego odwołania przy prowokacji do odpowiedzialności karnej, jaką ponosi 

podżegacz, uzasadniona jest łącznością konstrukcyjną. Ponadto Autor komentuje, że 

surowo zakreślona odpowiedzialność prowokatora uzasadniona jest ,,szczególnie 

niskimi pobudkami”, jakimi prowokator jest „ożywiony” [5]. 

M. Filar traktuje prowokatora także jako szczególnego rodzaju podżegacza. Nie 

poddaje jednak bliższej analizie przyjętego przez siebie poglądu. Przy tym pochwala 

regulację wyłączającą względem prowokatora możliwość zastosowania dobrodziej-

stwa wynikającego z czynnego żalu, argumentując to brakiem polityczno-krymi-

nalnych przesłanek, jakie wynikają ze stosowania tej instytucji, a także podkreślając, 

że działalność prowokatora jest działalnością ,,szczególnie godną napiętnowania, nie 

zasługującą na pobłażliwość” [6].  

K. Mioduski nazywa prowokację pozornym podżeganiem, co tłumaczy podobnie 

jak J. Śliwowski odmiennym zamiarem, jaki towarzyszy prowokatorowi, który nie 

pragnie dokonania przez inną osobę czynu zabronionego, lecz jedynie skierowania 

przeciwko niej postępowania karnego i sprowadzenia ją na drogę przestępstwa. 

Surowo zakreślona względem prowokatora odpowiedzialność karna jest emanacją 

potępienia prowokacji jako takiej, postrzeganej jako niemoralna i społecznie 

szkodliwa [7].  

M. Siewierski wskazuje tylko, że prowokacja nie jest właściwym podżeganiem, 

a swoistym przestępstwem, które karalne jest tak, jak gdyby było podżeganiem, choć 

jego istota jest odmienna. Aksjologiczne uzasadnienie wprowadzenia karalności 

prowokacji do kodeksu karnego związane jest z ochroną prawną społeczeństwa. 

Prowokacja prowadzi bowiem do ,,korupcji aparatu państwowego w szerokim 

rozumieniu, a utrwalona jako system zatruwa życie społeczne swymi niemoralnymi 

metodami” [8].  

Natomiast w ujęciu W. Świdy, prowokacja jest ,,swoistą formą nakłaniania do 

przestępstwa”. Autor ten powiela poglądy dotychczas zaprezentowane w odniesieniu 

do podstawy wymiaru kary, jaki odnoszony jest do czynu zabronionego z części 

szczególnej, do którego nakłaniał prowokator, a także podkreśla brak możliwości 

zwolnienia z poniesienia odpowiedzialności karnej w sytuacji, gdy prowokator 

doniósłby władzom o zamiarze popełnienia przestępstwa, tym samym jemu 

zapobiegając [9]. 
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W ujęciu J. Jurewicz, prowokacja jest konstrukcją zbliżoną do podżegania. 

Jednocześnie Autorka słusznie zauważa, że prowokacja od podżegania odróżnia się 

określeniem strony podmiotowej, gdyż prowokator działa zawsze z zamiarem 

bezpośrednim szczególnie zabarwionym. Jego działania są tym impulsem, który 

sprowadza inną osobę na drogę przestępstwa. J. Jurewicz zauważa ponadto, z czym 

nie sposób się nie zgodzić, że prowokacja jest bardziej szkodliwa od podżegania, 

z tego względu, że ,,dodatkowo angażuje nakłady organów ścigania i innych 

organów ochrony prawnej”, a to uzasadnia niestosowanie względem prowokatora 

możliwości nadzwyczajnego złagodzenia kary, a także odpowiedzialność karną jak 

za dokonanie, nawet w sytuacji, gdy osoba nakłoniona czyn zabroniony tylko 

usiłowała dokonać [10].  

Kolejną koncepcją traktującą o tym, czym jest prowokacja z dogmatyczno-

prawnego punktu widzenia, jest koncepcja przedstawiająca prowokację jako 

przestępstwo sui generis. Wątpliwości, jakie nasuwają się jednak przy zajęciu 

takiego stanowiska, odnoszą się do umiejscowienia przepisu o prowokacji w części 

ogólnej kodeksu karnego, nie zaś szczególnej [11]. Stąd też wysuwa się postulaty, 

ażeby prowokacja została uregulowana właśnie w tej części [12]. 

R. Janiszowski-Downarowicz natomiast prezentuje stanowisko ujmujące 

prowokację jako odrębną formę popełnienia przestępstwa [13]. Trudno jest wyjaśnić, 

dlaczego Autor przyjmuje akurat taką koncepcję, gdyż nie uzasadnia jej, ale 

przyrównując w swoim artykule dość często odpowiedzialność prowokatora do 

odpowiedzialności ukształtowanej dla podżegacza. Traktując podżeganie jako formę 

popełnienia przestępstwa, wydaje się, że dla przyjęcia takiego poglądu, decydującym 

dla Autora był tytuł rozdziału II (,,Formy popełniania przestępstwa”), w którym 

zawarte są przepisy o podżeganiu i prowokacji.  

Podkreślić trzeba, że zdaniem Autorki niniejszego artykułu, prowokacja powinna 

być postrzegana jako odrębny od podżegania typ czynu zabronionego. Charak-

teryzuje się ona bowiem odmiennie zakreśloną stroną podmiotową, jak również 

inaczej ujętymi zasadami odpowiedzialności karnej. Sformułowanie użyte przez 

ustawodawcę ,,odpowiada jak za podżeganie”, z naciskiem na słowo ,,jak”, zgodnie 

z zasadami języka polskiego należy rozumieć w kategorii podobieństwa, a nie 

tożsamości, jako spójnik wprowadzający wyrażenie porównawcze. Oczywistym 

wydaje się, że gdyby ustawodawcy zależało na wskazaniu, że prowokator jest, jak 

chcą niektórzy wskazani powyżej autorzy, pewnym typem podżegacza, to 

zastosowałby zwrot: ,,odpowiada za podżeganie”. Tymczasem, już analiza art. 24 

k.k. na poziomie językowym pozwala na wyeliminowanie poglądu o tożsamości 

prowokacji z podżeganiem.  

Pozostaje zająć stanowisko, dlaczego przepis o prowokacji, jakkolwiek 

wyrażający odrębny typ czynu zabronionego, nie został umieszczony w części 

szczególnej kodeksu karnego. Wyrażenie w pełni treści normy sankcjonowanej 

przestępstwa prowokacji wymaga odniesienia się nie tylko do treści art. 24 k.k., lecz 

także przepisu z części szczególnej bądź przepisu pozakodeksowego. Nakłanianie, 

stanowiące znamię czasownikowe prowokacji nie jest bowiem karalne per se, lecz 

staje się takie jedynie w odniesieniu do zachowania konstytuującego typ czynu 

zabronionego. Tylko bowiem taka konfiguracja pozwala na stwierdzenie, że znamię 
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czasownikowe prowokacji zostało spełnione. Ponadto problematyczne byłoby 

zakwalifikowanie prowokacji w którymkolwiek z rozdziałów kodeksu karnego, które 

to rozdziały wskazują na dobro prawne, które zostaje zagrożone bądź naruszone 

wskutek zrealizowania znamion typów czynów zabronionych w tych rozdziałach 

wyrażonych. Dobro prawne, w które mierzy prowokacja nie jest bowiem ściśle 

i jednoznacznie określone i co do tego zagadnienia panują w doktrynie prawa 

karnego wątpliwości. Jako że prowokować można do popełnienia niemal każdego 

czynu zabronionego, rozsądne jest zatem umieszczenie przepisu o prowokacji 

w części ogólnej kodeksu karnego, co umożliwia za każdym razem, gdy jest to 

konieczne przy konstruowaniu podstawy prawnej w akcie oskarżenia czy orzeczeniu 

sądowym powołać art. 24 k.k. w związku z wybranym artykułem z części 

szczególnej lub przepisem pozakodeksowym. 

Ponadto ustawodawca zastosował odwołanie (z pewnymi modyfikacjami) 

w przypadku prowokacji do zasad odpowiedzialności karnej określonej za 

podżeganie. Umieszczenie przepisu o prowokacji, jako odrębnego typu czynu zabro-

nionego, wysłowionego w określonej jednostce redakcyjnej w części szczególnej 

kodeksu karnego nastręczałoby wątpliwości w zakresie zasad odpowiedzialności, 

jakie obowiązywałyby prowokatora, jak również w odniesieniu do wymiaru kary. 

Trudne byłoby bowiem lub nawet niemożliwe skonkretyzowanie określonego 

wymiaru kary, jak czyni się to w części szczególnej, wskazując rodzaje możliwych 

do wymierzenia kar, jak również ich zakres, w przypadku kary pozbawienia 

wolności, biorąc pod uwagę okoliczność, że odmienny stopień społecznej 

szkodliwości może mieć nakłanianie w celu skierowania przeciwko innej osobie 

postępowania karnego do określonego typu czynu zabronionego. Odwołanie do 

zasad odpowiedzialności karnej jak za podżeganie nie pozostawia wątpliwości, że do 

prowokatora zastosowanie znajdują przepisy 19-21 k.k. Należy wziąć pod uwagę, że 

treść art. 24 k.k. przewiduje wyłączenie stosowania względem prowokatora art. 22-

23 k.k. To by wyjaśniało, dlaczego przepis o prowokacji został umieszczony na 

końcu rozdziału II kodeksu karnego, a nie np. w art. 18 k.k., który stanowi o istocie 

sprawstwa, współsprawstwa, sprawstwa kierowniczego, sprawstwa polecającego, 

podżegania i pomocnictwa. Zauważyć można, że w kodeksie karnym, ustawodawca 

chcąc dokonać wyłączenia zastosowania przepisu, czyni to zawsze w przepisach 

dalszych aniżeli te, mają być wyłączone (zob. np. art. 60 §8 k.k., art. 105 k.k., art. 

323 §1 k.k.). Tym samym technika legislacyjna wymaga w przypadku wyłączenia 

przy prowokacji z art. 24 k.k. zastosowania art. 22 i 23 k.k. umiejscowienia jej 

dopiero w następnej kolejności, po tych przepisach.  

Podsumowując, względy racjonalnej techniki legislacyjnej wymusiły umiesz-

czenie przepisu o prowokacji w części ogólnej kodeksu karnego. Nie podważa to 

jednak w żaden sposób poglądu o charakterze prowokacji jako odrębnego typu czynu 

zabronionego o charakterze sprawczym. 

5. Wnioski 

Przedstawiona w niniejszym artykule analiza wybranych aspektów dogmatycz-

nych dotyczących prowokacji na tle podżegania pozwala na przyjęcie, że prowokacja 

stanowi odrębny typ czynu zabronionego. Konstrukcyjnie typ ten składa się ze 

znamion stałych, określonych w art. 24 k.k. oraz znamion zmiennych, które 
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precyzują przepisy z części szczególnej lub przepisy pozakodeksowe, wskazując na 

typ czynu zabronionego, do którego prowokator nakłania. Ponadto na jakościową 

różnicę prowokacji względem podżegania wskazuje odmiennie określona względem 

podżegania strona podmiotowa, która oprócz zamiaru bezpośredniego charak-

teryzowana jest sprecyzowanym celem działania, jak i zmodyfikowane zasady 

odpowiedzialności względem prowokatora, wyłączające zastosowanie do niego 

czynnego żalu.  
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O odmienności prowokacji na tle podżegania – kilka uwag natury dogmatycznej 

Streszczenie: 

Celem niniejszej pracy było wykazanie na podstawie analizy dogmatycznej wybranych aspektów jakie 

różnice zachodzą między podżeganiem a prowokacją. Mimo, że treść art. 24 kodeksu karnego in 

principio wskazuje, iż: ,,odpowiada jak za podżeganie, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie 

postępowania karnego nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego”, to wbrew poglądom niektórych 

przedstawicieli doktryny nie sposób przyjąć, że prowokator pozostaje podżegaczem. Opierając się na 

wspólnej konstrukcji odpowiedzialności karnej, działającego jako prowokatora charakteryzuje 

odmiennie określona strona podmiotowa. Ponadto o odmienności prowokacji świadczy także argument 

natury techniczno-legislacyjnej, ulokowujący ją poza art. 18 kodeksu karnego, który, posługując się 

terminologią kodeksową, wymienia formy popełnienia czynu zabronionego. Wskazane umiejscowienie 

prowokacji w kodeksie karnym skłoniło także do podjęcia próby odpowiedzenia na pytanie czy 

w istocie charakteryzuje się ona odmiennym od podżegania zespołem znamion. Odpowiedź twierdząca 

na tak postawione pytanie pozwoliła na przyjęcie, prowokacja nie tylko nie stanowi jedynie formy 

popełnienia czynu zabronionego, lecz w jej przypadku mamy do czynienia z odrębnym rodzajowo 

typem czynu zabronionego. 

Słowa kluczowe: prowokacja, podżeganie, strona podmiotowa czynu zabronionego. 
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About the difference of provocation on the background of incitement  

– a few dogmatic comments 

Abstract 

The aim of this work was to show on the basis of dogmatic analysis selected aspects that the differences 

occur between incitement and provocation. Although the content of art. 24 of the Criminal Code in 

principio indicates that: "he is responsible for inciting who, in order to make a criminal offense against 

another person, convince them to commit a prohibited act", contrary to the views of some of the 

doctrine's representatives, it can not be assumed that the provocateur remains an instigator. Based on 

a common construction of criminal responsibility, acting as a provocateur, it is characterized by 

a differently defined subject side. In addition, the provocation difference is also evidenced by the 

technical and legislative argument, which puts it beyond art. 18 of the Penal Code, which, using code 

terminology, lists the forms of committing a prohibited act. The indicated location of provocation in the 

penal code also led to the attempt to answer the question whether in essence it is characterized by a set 

of features different from inciting. An affirmative answer to such a question allowed to accept that 

provocation is not only a form of committing a prohibited act, but in that case we deal with a type of 

a prohibited act. 

Keywords: provocation, incitement, subject side of a prohibited act. 

 



 

134 

Adrian Madej
1
 

Wybrane aspekty koncepcji polityczno-prawnych  

Carla Schmitta 

1. Uwagi wprowadzające 

Carl Schmitt należy ze względu na oryginalność swoich teorii nie tylko do 

najważniejszych prawoznawców minionego stulecia, ale także, z uwagi na swoją 

polityczną działalność w okresie Trzeciej Rzeszy, do najbardziej kontrowersyjnych 

postaci wśród przedstawicieli nauki prawa. Polityczne zaangażowanie w czasach 

narodowego socjalizmu do dziś nie pozwala na przyjęcie jednoznacznego stanowiska 

w kwestii oceny dorobku naukowego Schmitta. Jako jeden najwybitniejszych 

przedstawicieli rewolucji konserwatywnej wyrażał w czasie istnienia Republiki 

Weimarskiej graniczącą z pogardą niechęć do rodzącego się wówczas ruchu 

narodowosocjalistycznego. Nie zmienia to faktu, że wraz z przejęciem władzy przez 

Adolfa Hitlera w 1933 roku przystąpił do Narodowosocjalistycznej Niemieckiej 

Partii Robotników. Jego postawa polityczna wywarła duży wpływ na charakter jego 

aktywności jako prawoznawcy. Jego kariera polityczna i wiążące się z nią wpływy 

w szeregach partii bardzo szybko uległy załamaniu pod wpływem zdecydowanie 

wrogich jego osobie postaw w NSDAP. Jak wspomniano, Schmitt należy do tej 

kategorii intelektualistów, którzy oprócz wybitnych osiągnięć naukowych, zmuszają 

do pogłębionej refleksji z uwagi na swoje polityczne zaangażowanie w ramach 

istniejącego wówczas systemu totalitarnego. W literaturze przedmiotu podkreśla się 

niemal jednolicie, że postawę Carla Schmitta w okresie istnienia Trzeciej Rzeszy 

należałoby określić jako koniunkturalizm polityczny. Prace naukowe Schmitta 

wskazują na pewną wyraźnie dającą się wyróżnić tendencję w jego twórczości. O ile 

w okresie Republiki Weimarskiej formułowane przez niego poglądy wynikały 

z krytyki liberalnej demokracji i systemu parlamentarnego, przejawiając wysoki 

stopień oryginalności, o tyle po przystąpieniu do partii nazistowskiej w maju 1933 

roku daje się zaobserwować zdecydowany zwrot w jego karierze naukowej, którą 

podporządkował bieżącej polityce Trzeciej Rzeszy [1]. 

2.  Kariera uniwersytecka i wybrane dzieła 

Carl Schmitt przyszedł na świat w katolickiej rodzinie jako syn kupca 

w miejscowości Plettenberg w Westfalii w 1888 roku, w której również zmarł w roku 

1985. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął studia prawnicze w 1907 roku 

w Berlinie, które kontynuował w Monachium oraz Strassburgu. W 1910 uzyskał 

stopień doktora nauk prawnych, a następnie habilitował się na Uniwersytecie 

w Strassburgu. W 1921 roku objął stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwer-

sytecie w Greifswaldzie, a następnie w Bonn. W 1928 roku objął stanowisko 

wykładowcy w Wyższej Szkole Handlowej w Berlinie. Oznaczało to dla Carla 
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Schmitta pewną degradację, ale pozwoliło na nawiązanie kontaktów z promi-

nentnymi politykami, m. in. z Johanem Popitzem, sekretarzem stanu w Ministerstwie 

Finansów Rzeszy i wysokiej rangą oficerami Reichswehry. Schmitt już w 1912 roku 

zwrócił na siebie uwagę swoją pracą pt. „Gesetz und Urteil”. Jego następna praca 

„Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen”, w której to wywodził 

legitymację państwa i jego władzy urzeczywistniania prawa, uczyniła go, jak 

twierdzi Klaus Hansen jednym z najbardziej znanych, lecz także kontrowersyjnych 

prawoznawców [1]. Jak dalej podaje Hansen, kolejne publikacje ugruntowały 

reputację Schmitta jako kontrowersyjnego naukowca. Należą do nich m.in.: „Die 

Diktatur” („Dyktatura“), „Politische Theologie” („Teologia polityczna“), „Römischer 

Katholizismus und politische Form”, „Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen 

Parlamentarismus”, „Die Diktatur des Reichspräsidenten”, „Die Rheinlande als 

Objekt internationaler Politik”, „Die Kernfrage des Völkerbundes“, „Volksentscheid 

und Volksbegehren”, „Die Verfassungslehre” („Nauka o konstytucji”, dzieło to, jak 

podkreśla Hansen uchodzi do dziś jako klasyczne dla swojej dziedziny), „Der Hüter 

der Verfassung”, „Legalität und Legitimität” („Legalność i prawomocność”), „Der 

Begriff des Politischen”, „Die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens”, 

„Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes” („Lewiatan w teorii państwa 

Tomasza Hobbesa”), „Völkerrechtliche Großraumordnung”.  

3. Decyzjonizm 

Carl Schmitt z pewnością należy do tych przedstawicieli dwudziestowiecznej 

myśli politycznej, którzy zarówno ze względu na swoje teorie prawno-filozoficzne, 

jak również zaangażowanie polityczne w okresie Trzeciej Rzeszy, jest ciągle 

recypowany nie tylko w opracowaniach monograficznych, ale także w publicystyce. 

Tym samym jest stale obecną postacią w dyskursach dotyczących nauk politycznych 

i historii doktryn prawnych. Jedną z najbardziej twórczych i zarazem znanych 

koncepcji stworzonych przez niemieckiego prawnika jest teoria politycznego (das 

Politische), która pozwala odróżnić wrogów i przyjaciół. Ta umiejętność ma 

fundamentalne znaczenie dla sposobu pojmowania przez Schmitta władzy 

suwerennej. Dla zrozumienia jej istoty niezbędne jest jednak wprowadzenie kategorii 

decyzji, która jest domeną suwerena. W rozumieniu Schmitta jest ona aktem woli 

suwerena, która nie podlega uzasadnieniu. W niej bowiem najpełniej wyraża się 

charakter władzy suwerennej. 

Chantal Mouffe we wstępie do redagowanej przez siebie książki „The challange 

of Carl Schmitt”, stwierdza, że niemiecki prawoznawca jest jednym z największych 

teoretyków politycznych i prawnych dwudziestego wieku. Uzasadniając swoją tezę, 

wskazuje na aktywność translatorską dotyczącą jego dzieł, a także na rosnącą liczbę 

poświęconych mu prac naukowych. Przyczynę takiego zainteresowania niemieckim 

prawoznawcą dostrzega w niebywałej erudycji Schmitta, a także w fascynacji jego 

osobą każdego, kto się z zetknął z jego dorobkiem naukowym [2]. Recepcja 

koncepcji Carla Schmitta służy nie tylko ich ponownej interpretacji, ale stanowi 

przede wszystkim asumpt do analizy współczesnych tendencji zarówno w dziedzinie 

polityki, jak i nauk prawnych przez pryzmat stworzonych przez niego teorii. 

W takich właśnie kategoriach należy interpretować rozważania Paula Hirsta pt. 

„Decyzjonizm Carla Schmitta” [3]. Autor ten zauważa, że obecnie nie istnieją żadne 
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poważne wyzwania dla demokracji parlamentarnej, a jedynie próby ograniczenia jej 

funkcji. Demokracja parlamentarna zaczyna być postrzegana jako jedyna siła, zdolna 

zapewnić istnienie pokoju społecznego, mimo że, w pierwszych trzech dekadach 

dwudziestego wieku pojawiły się koncepcje, które zdaniem Hirsta stanowić mogły 

alternatywne wizje porządku politycznego. Nie pozostawia on jednak wątpliwości, 

że nie były one na tyle rozwinięte aby mogły stać się podstawą politycznie trwałej 

struktury. Krytyka liberalnej demokracji zarówno ze strony Sorela, Maurrasa czy 

Mussoliniego nie znajduje rezonansu we współczesnym dyskursie politycznym. 

„Antyliberalna krytyka Sorela, Maurrasa czy Mussoliniego mogą 

czasem okazać się intrygujące, ich alternatywy są jednak jadowite i na 

szczęście nie znajdują już miejsca we współczesnej debacie 

politycznej” [3]. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż autor wprawdzie nie bezpośrednio, ale jednak 

wyraźnie sugeruje, iż poglądy wymienionych przez niego myślicieli i polityków 

można zaklasyfikować jako retoryczną demagogię, która za cel stawia sobie 

absurdalne zmiany społeczne. Brytyjski socjolog stawia tezę, że Schmitt jest obecnie 

jedynym teoretykiem, który przez swoje koncepcje nadal wywiera wpływ na kształt 

współczesnej dyskusji dotyczącej demokracji parlamentarnej. W tym miejscu chodzi 

oczywiście o koncepcję decyzjonizmu, rozumianego jako alternatywne rozwiązanie 

dla mechanizmów właściwych demokracji parlamentarnej. Analiza tego pojęcia 

prowadzi do wniosku, że właściwe dla niego sytuacyjność i brak uregulowanego 

zespołu przesłanek, służących podejmowaniu decyzji przez suwerena sprawia, iż to 

właśnie ten polityczno-prawny koncept może być postrzegany jako obiektywne 

ujęcie zasad sprawowania władzy. Brak dogmatyzmu stanowi, zdaniem Hirsta, jeden 

z głównych powodów, które zadecydowały o tak łatwym zaakceptowaniu przez 

Schmitta nowego reżimu, mimo wcześniejszej pogardy dla jego przedstawicieli. 

„Sytuacyjność osądów u Schmitta wynika z jego poglądu na politykę, 

lub bardziej dokładnie, z jego poglądu na to, co polityczne jako relacji 

„przyjaciel-wróg”, co wyjaśnia, jak mógł on nagle przejść od pogardy 

dla Hitlera do poparcia nazizmu” [3]. 

Hirst nie ma wątpliwości, że poparcie Schmitta dla reżimu wyrażane w pracach 

naukowych, wynikało w istocie z dramatycznego wyboru jakiego musiał dokonać 

niemiecki prawnik. Jedyną alternatywą dla osoby Adolfa Hitlera był wówczas 

polityczny chaos. Analizując poglądy Schmitta, odwołuje się Hirst do jego krytyki 

demokracji parlamentarnej, opartej na dyskusji. Zdaniem niemieckiego prawo-

znawcy istnieje ona niejako pomiędzy dwiema historycznymi epokami w rozwoju 

państwowości, tj. między państwem absolutnym siedemnastego, a państwem 

totalnym dwudziestego wieku. Hirst uważa, że rozważania Schmitta dotyczące 

właśnie demokracji i liberalizmu, mimo jego konserwatywnej postawy, są 

obiektywną analizą defektów demokracji parlamentarnej. Szczególnie interesującą 

jest koncepcja suwerenności, ponieważ zmusza nas ona do uważnej refleksji nad 

wszystkimi aspektami „magicznej sztuczki”[3] jaką w istocie jest prawo. Hirst 

konfrontuje koncepcje suwerenności Schmitta i jego krytykę demokracji 

parlamentarnej z założeniami habermasowkiej demokracji deliberatywnej, której 
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centralnym punktem jest właśnie dyskusja uczestników konkretnej społeczności. 

Koncepcja ta stoi w oczywistej sprzeczności ze schmittowskim decyzjonizmem. 

Angielski socjolog zwraca jednak uwagę, iż w schmittowskiej doktrynie 

suwerenności tkwi pewien paradoks, którego jego twórca nie dostrzegł. Hirst 

dowodzi bowiem, że istnienie sprzeczność między koncepcją „politycznego” 

a zbudowanymi przez Schmitta założeniami państwa totalnego. Otóż niemiecki 

prawoznawca jedynie w państwie totalnym dostrzega środek na obalenie liberalizmu 

i w ten sposób na usunięcie rozdźwięku między społeczeństwem a państwem. Tym 

samym wyczerpuje się niejako impet państwa totalnego, które redukuje, 

w przekonaniu Hirsta, zakres swoich kompetencji przy jednoczesnym 

rozczłonkowaniu ich na istniejące w jego ramach agendy publicznych interesów [3]. 

Tym samym państwo nie jest już suwerennym podmiotem, ale staje się kompleksem 

koordynowanych państwowych agencji, pozostających w służbie publicznej. Wizja 

państwa „stanu wyjątkowego” [3], w którym decyzje sytuacyjnie działającego 

suwerena stanowią podstawę jego funkcjonowania, nie znalazła szerokiego 

oddźwięku w demokracjach po drugiej wojnie światowej. Państwo działające 

w warunkach „stanu wyjątkowego” [3] stało się, jak ujął to Hirst, marginalnym 

politycznym problemem, a polityczna stabilność stała się warunkiem koniecznym 

istnienia państwa. Hirst zauważa w swoim studium, że współcześnie to agencje 

państwowe przejmują kontrolę na sferą ekonomiczną i społeczną w państwie, będąc 

tylko w niewielkim stopniu poddane prawnej regulacji i politycznej kontroli. 

Skonstruowany przez Schmitta koncept państwa wyjątkowego przejawia się zdaniem 

angielskiego socjologa wyłącznie w zakresie niezależnie działających agencji 

państwa. Jako przykład poddaje tu Hirst aparat bezpieczeństwa atomowego, który nie 

podlega w pełni państwowej kontroli, ze względu na zaawansowaną technologię, 

zawężającą możliwość podejmowania decyzji jedynie do niewielkiego kręgu osób 

[3]. W tym sensie, jak pisze Hirst, ciągle mamy jasno zdefiniowanego suwerena 

i wyraźną perspektywę zaistnienia stanu wyjątkowego, możliwego do wprowadzenia 

przez ten właśnie wąski krąg osób. Konkluduje on stwierdzeniem, że stworzona 

przez Schmitta koncepcja gwarantująca istnienie państwa, a mianowicie zakładająca 

istnienie opozycji wróg-przyjaciel jest nadal aktualna, bo pozwala tej grupie 

zachować znaczną kontrolę nad stosunkami istniejącymi wewnątrz jego struktury. 

„Efektem takiego stanu rzeczy jest znaczny wpływ tych sił na politykę. 

Atomowy aparat bezpieczeństwa rezerwuje dla siebie znaczącą siłę 

kontrolowania ekonomicznych zasobów, policyjnych sił specjalnych 

i ostatecznie ma możliwość kształtowania polityki tajnej policji, której 

granice ciężko poddać limitacji. Jeśli zatem weźmiemy na poważnie 

twierdzenie Schmitta, że suwerenem jest ten, kto decyduje o stanie 

wyjątkowym, to większość z naszych formalnych doktryn konsty-

tucyjnych jest nic nie warta” [3]. 

4. Koncepcja przyjaciela i wroga 

Koncepcja decyzjonizmu stała się także punktem wyjścia do rozważań Slavoja 

Žižeka. Słoweński filozof wychodzi w swoich rozważaniach od wskazania paradoksu 

tkwiącego w schmittowskiej koncepcji decyzjonizmu. W jego przekonaniu rządy 
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prawa zależą ostatecznie od aktu przemocy, który znajduje uzasadnienie jedynie 

w samym sobie. Słoweński myśliciel koncentruje swoją uwagę na rozpatrywaniu 

teorii niemieckiego prawnika w świecie post-politycznym. Decyzjonizm nie jest 

zatem podstawą do refleksji nad polityczną sferą działania współczesnego państwa, 

ale stanowi impuls do rozważań o obrazie nowoczesnego społeczeństwa wielo-

kulturowego, w którym znajduje zastosowanie schmittowski dychotomiczny podział 

na przyjaciół i wrogów. Dla Žižeka takim zachodzącym obecnie podziałem jest 

dokonywane rozróżnienie na to, co „znane” i na to co „obce’ lub na „nas” i na 

„nich”. Słoweński filozof, wyraźnie zainspirowany marksizmem, wskazuje także na 

inny, istniejący jego zdaniem podział, który odpowiada przedstawionemu przez 

Schmitta dychotomicznemu rozróżnieniu. Jego zdaniem nie stracił na aktualności 

podział na klasę pracującą w rozumieniu grupy społecznej (i proletariat rozumiany 

jako siła polityczna) a kapitałem. Slavoj Žižek utrzymuje jednak, że granica między 

tymi dwiema stronami nie ma charakteru obiektywnego a wybitnie subiektywny, bo 

oparty o wybór sposobu dochodzenia do uniwersalnej prawdy [4]. Jednym 

z najczęściej podejmowanych w literaturze wątków naukowej działalności Carla 

Schmitta jest jego krytyka demokracji parlamentarnej. Chantal Mouffe w artykule 

„Carl Schmitt and the paradox of liberal demokracy” [5] podejmuje wątek 

schmittowskiej krytyki demokracji opartej na założeniach liberalizmu. Dla 

przeprowadzanej interpretacji poglądów Schmitta niezwykle ważny pozostaje wpływ 

poglądów Mouffe, reprezentujących wyraźne cechy jej postmarksistowskiej krytyki 

liberalizmu. Podobnie jak wcześniej wspomniany słoweński filozof, Mouffe 

podkreśla, że istotą demokratycznej wspólnoty politycznej jest umiejętność 

dokonania rozróżnienia pomiędzy ,nami’ a ,obcymi’. Tym samym, jak podkreśla 

belgijska feministka, Schmitt zakłada, że w demokracji zawsze tkwi ukryta relacja 

„włączenia-wykluczenia”[5]. Ta relacja będąca istotą demokracji sprawia zdaniem 

Mouffe, że koncepcja Schmitta jest nie do zaakceptowania przez zwolenników 

systemu demokratycznego. Głównym zarzutem kierowanym przeciwko libera-

lizmowi jest niemożność przeprowadzenia granicy między „my” i „oni”, co z kolei 

stanowi istotę wspólnoty opartej na założeniach demokracji parlamentarnej. Mouffe 

podkreśla, że już Schmitt zauważył, że nie ma ona politycznie relewantnej wartości 

i jako taka nie powinna stać się częścią jakiejkolwiek politycznej struktury [5]. 

Przyjęcie takiej koncepcji prowadzi do wniosku, że demokracja oparta o liberalne 

założenia zawiera elementarną sprzeczność, której nie sposób pominąć, ponieważ 

konieczne dla demokracji przeprowadzenie granicy między ,nami’ i ,nimi’ w żaden 

sposób nie koresponduje z uniwersalistyczną retoryką, właściwą dla liberalizmu.  

„W przeciwieństwie do tych, którzy wierzą w niezbędną harmonię 

między demokracją a liberalizmem, Schmitt unaocznia nam, jak 

dochodzi między nimi do konfliktu oraz, że zagrożenie dominacją 

liberalizmu może spowodować niewypełnienie swojej roli przez 

demokrację” [5]. 

Celem polityki państwa demokratycznego nie powinna być zatem eliminacja 

istniejących antagonizmów między grupami społecznymi lub też poszukiwanie 

konsensusu. Antagonizmy są bowiem wpisane w istotę demokracji liberalnej [6]. 
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Mouffe reprezentuje jednak stanowisko, że demokracja znajdująca swoje podstawy 

w liberalnej postawie, nie jest automatycznie skazana na samodestrukcję, jak uważał 

Schmitt. Belgijska filozof przeprowadzając krytyczną analizę schmittowskiego 

założenia o końcu demokracji opartej na liberalizmie, dochodzi do wniosku, że 

należy wyjść od zaakceptowania dwóch różnych pojęć równości, inaczej reprezen-

towanych i artykułowanych w demokracji i w liberalizmie. Mouffe postrzega ten 

wzajemny stosunek jako dynamiczny, co oznacza, że nie musi koniecznie i automa-

tycznie prowadzić do samozniszczenia, mimo że obie doktryny się jej zdaniem się 

wykluczają. Kluczem do zaakceptowania, tej zdawałoby się karkołomnej tezy, jest 

przyjęcie aksjomatu, że rolą demokracji, z jej własnymi sposobami konstytuowania 

praw człowieka i urzeczywistniania zasad równości, jest przeciwdziałanie 

abstrakcyjnym tendencjom zawartych w liberalnych dyskusjach [5]. Z tego względu 

Mouffe nie przyjmuje jednoznacznie pesymistycznej tezy Schmitta dotyczącej 

liberalnej demokracji, przestrzegając jednocześnie przed zbytnim optymizmem 

w zakresie możliwości istnienia równowagi między nimi. 

„Nie powinniśmy być jednak zbyt optymistyczni odnośnie ich 

wzajemnego trwania. Nie jest bowiem możliwa kiedykolwiek jaka-

kolwiek zgoda albo równowaga między tymi dwoma skonfliktowanymi 

logikami, a jeśli nawet, to mogą to być jedynie czasowe, pragmatyczne, 

niestabilne i niepewne negocjacje między nimi” [5]. 

Można w tym sposobie argumentowania doszukiwać się pewnej niekonsekwencji, 

a to z uwagi na aksjomatyczne założenie o konieczności uznania demokracji 

liberalnej za obecnie jedyny możliwy system polityczny. Mouffe analizuje także 

koncepcję demokracji deliberatywnej w wersji stworzonej przez Habermasa 

i kontynuatorów jego myśli, przez pryzmat schmittowskiej koncepcji, przyjaciel-

wróg’. Koncept demokracji deliberatywnej Jürgena Habermasa zakłada, iż każdy 

uczestnik życia społecznego musi mieć in abstracto zapewnioną możliwość brania 

udziału w podejmowaniu decyzji dotyczącej społeczności na zasadach równości 

i symetrii. Belgijska filozof przywołuje nazwisko profesor Seyla Benhabib, która 

wychodzi z założenia, że głównym wyzwaniem współczesnych systemów 

demokratycznych jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak połączyć zasadę 

słuszności z zasadą racjonalności. Zdaniem politolog, odpowiedzi można udzielić 

przez zastosowanie modelu demokracji deliberatywnej. 

„Słuszność i racjonalność mogą zostać osiągnięte poprzez uwzględ-

nienie kolektywnego sposobu podejmowania decyzji w państwie wtedy 

i tylko wtedy, gdy instytucje w tym państwie są tak ze sobą tak 

połączone, że decyzje podjęte w interesie wszystkich są wynikiem 

kolektywnego namysłu przeprowadzonego racjonalnie i uczciwie przez 

wolne i równe indywidua” [5]. 

Zaproponowany przez politolog model podejmowania decyzji w ramach modelu 

demokracji deliberatywnej, odpowiada w zasadzie modelowi dyskursu u Habermasa. 

Każdy uczestnik takiej dyskusji ma prawo, zagwarantowane przez zasadę równości 

i symetrii, uczestniczenia w prowadzonym publicznie dyskursie, proponowania 

tematów a także inicjowania zmian zasad prowadzenia dyskursu. Jeśli jednak przyjąć 
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za słuszną tezę Schmitta, że w demokracji zakodowana jest konieczność rozróżnienia 

na ,nas’ i na ,nich’, to sytuacja dyskusji odpowiadająca habermasowskiemu 

założeniu o otwartym i równym dostępie wszystkich uczestników życia społecznego 

do kształtowania tego dyskursu, nie może znaleźć zastosowania.  

„W rzeczy samej, wolny i nieograniczony publiczny dyskurs dotyczący 

całej materii dobra wspólnego, sprzeciwia się demokratycznemu 

wymogowi przeprowadzenia granicy między tym co „nasze”, a tym co 

„ich” [5].  

Z tego stwierdzenia należy wyciągnąć wniosek, że o ile dla demokracji Deli-

bertywnej właściwym jest konsensus oparty na publicznym dyskursie, to społeczność 

oparta na demokracji liberalnej, zawsze pozostanie wyrazem hegemonii 

i krystalizacji stosunków opartych na władzy [5]. Cechą właściwą demokracji 

parlamentarnej jest istnienie pluralistycznej struktury partyjnej, na której spoczywa 

odpowiedzialność za polityczne funkcjonowanie państwa. Schmitt postrzegał 

istnienie pluralistycznego systemu partyjnego jako zagrożenie jedności państwowej, 

co prowadziło do odrzucenia przez niego zasady pluralizmu politycznego. Z tym 

poglądem podejmuje polemikę Mouffe, zaznaczając jednakże, iż sam Schmitt nie 

wykluczał całkowicie istnienia partii politycznych. Schmitt dopuszczał możliwość 

istnienia pewnych form pluralizmu politycznego, zaznaczając jedocześnie, że takie 

współistnienie różnych partii musiałoby doprowadzić w efekcie końcowym do 

rozwiązania politycznej jedności państwa [7]. Zdaniem Mouffe prezentowany przez 

niemieckiego prawoznawcę pogląd, wykluczający pluralizm jako niekompatybilny 

z postulatem jedności państwowej, nie może być uznany bezkrytycznie za słuszny. 

Belgijska filozof stwierdza, że Schmitt konfrontuje nas z fałszywym dylematem, 

który zakłada albo istnienie państwa jako jednolitej struktury, albo dopuszczeniem 

pluralizmu politycznego w ramach jego struktur.  

„Dla Schmitta to albo państwo narzuca swój porządek i swoją racjo-

nalność społeczeństwu cywilnemu, które charakteryzuje się plurali-

zmem, rywalizacją i nieładem, albo, jak w przypadku liberalnej 

demokracji, społeczny pluralizm pozbawi polityczną jedność jej 

znaczenia i cofnie ją do stanu natury” [5] 

W literaturze sprzeciw budzi pogląd Schmitta o całkowitym wykluczaniu się 

zasady pluralizmu społecznego i jedności państwa. Powodem takiego zdecydo-

wanego odrzucenia możliwości funkcjonowania liberalnej demokracji opartej 

o zasadę wielości podmiotów ją współkształtujących, jest sposób pojmowania przez 

Schmitta politycznej jedności. Dla niemieckiego prawoznawcy polityczna jedność 

musi być skonkretyzowana, a zatem niejako dana i w rezultacie stabilna. Tym 

samym tożsamość polityczna również zostaje nadana, co sprawia, że rozróżnienie 

między „nami” a „nimi” także nie jest konstrukcją polityczną, a jedynie 

odzwierciedleniem istniejących już granic. Mouffe wychodzi z założenia, iż postawa 

Schmitta jest wewnętrznie sprzeczna, odrzucając zdecydowanie reprezentowaną 

przez Schmitta tezę o szkodliwości istnienia jakiejkolwiek formy pluralizmu 

w państwie ze względu na zagrożenie jego jedności. Nie stanowi ona bowiem 

przeszkody dla utrzymania jedności państwowej, która powinna być postrzegana 
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jako proces, który przebiega w ramach pluralistycznych struktur społecznych. 

Belgijska filozof poddaje krytyce postawę Schmitta, który odrzucał możliwość 

sprawnego funkcjonowania aparatu państwowego, wypracowanego przez wielopod-

miotowego suwerena. Dla Chantal Mouffe słuszne jest jednak twierdzenie 

niemieckiego prawnika, zakładające istnienie rozdźwięku między społeczeństwem 

a jego polityczną emanacją w postaci państwa. Odmiennie niż Schmitt uważa 

jednakże, że nie można zlikwidować tej różnicy narzuconym przez suwerena 

konsensusem (lub też dyktatem). 

„Liberalna demokracja jest dokładnie rozpoznaniem istnienia tej 

konstytutywnej przepaści między ludźmi a ich różnym identyfiko-

waniem się. Stąd wynika niezwykle znaczenie pozostawienia tej sfery 

umożliwiającej kontestację istniejącego porządku na zawsze otwartej, 

zamiast próbować ją wypełnić ustanowieniem ponoć racjonalnego 

konsensusu” [5]. 

Znaczenie krytycznej wobec demokracji parlamentarnej postawy Schmitta, 

dostrzega belgijska filozof przede wszystkim w akcentowanym przez niemieckiego 

prawoznawcę dychotomicznym stosunku „włączenia-wykluczenia”. Uznanie tej 

zależności istniejącej w ramach każdego demokratycznego społeczeństwa jest 

niezbędne dla sprostania wyzwaniom jakie stawia przed nami świat w czasach 

globalizacji” [5].  

5. Podsumowanie  

Carl Schmitt należy do najwybitniejszych przedstawicieli nauki prawa dwu-

dziestego wieku, nadal stanowiąc źródło inspiracji do badań naukowych poświę-

conych jego koncepcjom. Sformułowana przez Schmitta koncepcja decyzjonizmu, 

który jak podkreśla Volker Neumann sprowadza się do twierdzenia, że działania 

państwa są zgodne z prawem, tak długo jak działa państwo [8], są nadal 

przedmiotem naukowej debaty. Zgodnie z prezentowaną koncepcją, Schmitt 

przypisuje podmiotowość prawną jedynie państwu, rozumianemu jako podmiot 

urzeczywistniający prawo. Zadania jednostki sprowadzają się jedynie do wypełniania 

podjętych decyzji.[8] Analizując współczesne rozumienie koncepcji ,politycznego’ 

należy stwierdzić, iż akcentowany przez Schmitta stosunek zachodzący między 

przyjacielem a wrogiem jest niezbędny do zrozumienia procesów zachodzących 

wewnątrz demokratycznych systemów sprawowania władzy. W przeciwieństwie do 

Habermasa, który uważał, iż ujęcie polityczności w formie, w jakiej zaprezentował ją 

Schmitt jest nie do pogodzenia z systemem rządów demokratycznych, Mouffe jest 

zdania, iż polityczność z jej dychotomicznym podziałem, jest niezbędnym 

warunkiem istnienia współczesnych demokracji. Brak akceptacji dla takiego 

założenia wynika jej zdaniem z faktu, że niewielu jest w stanie zaakceptować 

sytuację, w której dopuszcza się istnienie stosunku „my/oni” [6]. 
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Wybrane aspekty koncepcji polityczno-prawnych Carla Schmitta 

Streszczenie 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie wybranych aspektów politycznych kon-

cepcji Carla Schmitta, jednego z najwybitniejszych i zarazem najbardziej kontrowersyjnych prawo-

znawców ubiegłego stulecia. Zamierzeniem Autora jest przedstawienie przeglądu recepcji koncepcji 

decyzjonizmu oraz polityczności, a także ich wpływu na współczesną koncepcją demokracji liberalnej.  

Słowa kluczowe: decyzjonizm, polityczność, demokracja, liberalism.  

Particular aspects of political and legal concepts of Carl Schmitt  

Abstract 

The subject of this study is a presentation of the particular aspects of political and legal concepts of Carl 

Schmitt. The author intends to present the views of the representatives of the doctrine on matters related 

to one of the most eminent and controversial jurist and political theorist of the 20th Century. The work 

is an overview of the most important problems related to the theory of the concept of the Political.  

Keywords: concept of the Political, democracy, liberalism. 
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Koncepcja quasi prawnego domniemania uznania 

państwa w prawie międzynarodowym 

1. Wstęp 

 Powstanie państwa z punktu widzenia zarówno stosunków jak i prawa 

międzynarodowego jest sytuacją prawnie doniosłą, mogącą wywołać serie zdarzeń 

nieprzewidzianych, niekontrolowanych i ze względów polityczno-ekonomicznych 

niepożądanych. Jak dobrze wiadomo głównymi przymiotami państwowości jest 

występowanie ludność na określonym terytorium oraz rozciągająca się nad nim 

suwerenna władza. Jednakże mimo, iż powstanie państwa powinno się uznawać za 

sytuację dokonaną, to w sferze stosunków międzynarodowych relewantnością 

wykazuje się konstrukcja uznania międzynarodowego tj. „uznania istnienia pewnych 

faktów i gotowość respektowania związanych z tym skutków prawnych” [1, s. 141]. 

W opracowaniach naukowych można z łatwością odnaleźć pojęcie domniemania 

połączonego z uznaniem międzynarodowym. 

Doktryna łączy pojęcie domniemania z formą milczącego uznania między-

narodowego i choć nie można nie przyznać takiemu poglądowi racji, warto by było 

wskazać, iż forma uznania milczącego powinna być utożsamiana z odmianą 

domniemania faktycznego, podczas gdy możliwym jest dostrzeżenie możliwości 

występowania konstrukcji bardzo zbliżonej do domniemania prawnego, tudzież 

quasi domniemania prawnego i na tym właśnie oparte są dalsze rozważania. 

2. Uznanie międzynarodowe 

W swojej istocie uznanie międzynarodowe jest „aktem jednostronnym” [2, s. 379] 

oraz nieprzymusowym stwierdzeniem faktów, którego moc prawna jest uzależniona 

od przyjmowanego charakteru uznania. R. Bierzanek wraz z J. Symonidesem trafnie 

przyjmują za C. Berezowskim, że uznanie międzynarodowe może dotyczyć każdej 

sytuacji prawnej [3, s. 140] m.in. kwestii takich jak powstanie nowego państwa, tytuł 

do terytorium oraz umieszczenie satelity na orbicie. 

W ramach doktryny prawa międzynarodowego wyróżnia się wyraźną formę 

uznania, polegającą na sporządzeniu oficjalnego dokumentu lub komunikatu 

potwierdzającego istnienie danego podmiotu prawa międzynarodowego lub też na 

zawarciu umowy z nowo powstałym państwem.  

Poza wyraźną forma występuje tzw. uznanie milczące polegające chociażby na 

wymianie korespondencji między oficjałami obydwu państw, co niewątpliwie 

świadczyłoby o nawiązaniu kontaktu dyplomatycznego. Cechą charakterystyczną 

uznania milczącego jest funkcjonowanie swego rodzaju domniemania faktycznego, 

będącego podstawą do myślenia o nowym podmiocie jak o partnerze stosunków 

międzynarodowych. W dalszej części niniejszego opracowania przedstawiono 

domniemanie wynikające z wyraźnego zachowania państwa, jakim mogła by być 
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m.in. umowa międzynarodowa, jednakże owo domniemanie nie może być 

bezpośrednio utożsamiane z definicją uznania międzynarodowego, gdyż następuje 

jeszcze przed faktycznym powstaniem „uznawanego” podmiotu.  

 

Źródło: Opracowanie własne 

Następnym rozróżnieniem gatunkowym występującym w obrębie zagadnienia 

uznania międzynarodowego jest podział na charakter konstytutywny uznania oraz 

charakter deklaratywny. W związku z powstaniem nowego państwa, konsty-

tutywność stanowi o następczym w stosunku do uznania powstaniu bytu państwa, 

odmiennie charakter deklaratywny uznania związany jest z potwierdzeniem tego co 

już zaistniało. 

Nawiązując do przyjmowanej przez niektórych autorów teorii rzeczywistego bytu 

podmiotów prawa międzynarodowego [4, s. 81] ,można by ograniczyć funkcjo-

nowanie konstytutywnego charakteru uznania powstania państwa, stawiając tezę, iż 

„uznanie państwa ma charakter deklaratywny” [1, s. 144]. Jednakże nie zapominając, 

iż w stosunkach bilateralnych uznanie międzynarodowe ma ogromne znaczenie, 

zważywszy na fakt, iż nie występuje obowiązek uznania nowego podmiotu, trzeba 

wskazać na przodujące znaczenie konstytutywnego charakteru uznania między-

narodowego. 

3. Quasi prawne domniemanie uznania państwa – założenia ogólne 

Rozważania na temat domniemania uznania państwa niezwiązanego z milczącym 

uznaniem, warto rozpocząć od przedstawienia definicji domniemania prawnego. 

Jądrem tej instytucji jest przyjęcie za pewne określonych założeń jeżeli zostanie 

spełniona dyspozycja zawarta w przepisie prawa i zostanie potwierdzona w drodze 

wykładni prawnej lub oceny stanu faktycznego. 

Dualizm domniemania prawnego, składający się na domniemanie materialne 

i formalne wskazuje na to, iż w momencie udowodnienia zdarzenia X następuje 

jednoczesne udowodnienie zdarzenia Y z mocy samego prawa, oraz powinno się 

przyjąć, iż w momencie zajścia określonych zdarzeń wywołujących skutki prawne 

udowodnione są czynniki determinujące same jądro zdarzenia takie jak wystę-

powanie dobrej wiary stron stosunku pranego. Zarówno domniemanie materialne 

uznanie 
międzynarodowe 

Wyraźne 
Milczące 

(domniemanie 
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uznania 

(domniemanie 
quasi prawne) 



 

Koncepcja quasi prawnego domniemania uznania państwa w prawie międzynarodowym 

 

145 

i formalne jest możliwe do obalenia przez przedstawienie odpowiedniego przeciw-

dowodu [5].   

Podobne założenia można by spróbować przedstawić w sferze domniemania 

uznania państwa. Quasi prawne domniemanie uznania państwa mogłoby polegać na 

tym, iż podmioty prawa międzynarodowego, a więc nie tylko państwa a także 

organizacje międzynarodowe, mogłyby podjąć próbę rokowań co do przyjęcia i w 

następstwie, przyjęcia umowy międzynarodowej, która zakładałaby, że mające 

powstać w przyszłości państwo będzie podmiotem prawa międzynarodowego, oraz 

że wszystkie strony owej umowy wyrażają zgodę i akceptują stan, w którym ten 

nowy podmiot uzyska legitymację na arenie międzynarodowej. 

Od wyraźnego uznania państwa domniemanie takie jak wyżej opisane odróżniają 

przesłanki temporalne. Otóż wyraźne uznanie państwa zawsze następuje następczo w 

stosunku do pojawienia się nowego suwerennego podmiotu na arenie między-

narodowej i dopiero wyraźne uznanie w stosunkach bilateralnych sankcjonuje byt 

innego państwa. 

W przypadku quasi prawnego domniemania uznania państwa mielibyśmy do 

czynienia z uprzednim potwierdzeniem i zaakceptowaniem mających zaistnieć na 

arenie międzynarodowej faktów. W związku z istnieniem uchwalonych wcześniej 

norm ad-hoc prawa międzynarodowego, można by przyjąć, iż w momencie 

pojawienia się nowego podmiotu, który założeniami odpowiadałby tym z wcześniej 

przyjętej umowy międzynarodowej, państwowość nowego podmiotu zostałaby 

potwierdzona, tym samym dając legitymację do stania się stroną wielostronnych 

umów międzynarodowych. 

4. Quasi prawne domniemanie uznania państwa w świetle definicji 

uznania de iure i de facto 

Jednym z kluczowych elementów w rozważaniach, o przedmiocie możliwości 

występowania quasi prawnego domniemania uznania państwa, jest przedstawienie, 

jak odnosi się owa potencjalna konstrukcja w stosunku do uznania de iure oraz 

uznania de facto. Niezbędnym jest przedstawienie charakterystyki obydwu rodzajów 

uznania w celu lepszego zrozumienia istoty poruszanego problemu, a także dla próby 

wyodrębnienia lub zaklasyfikowania quasi prawnego domniemania uznania państwa 

do któregoś z powyższych typów uznania.  

Uznaniem de iure nazywamy taki typ uznania międzynarodowego, który w swojej 

istocie jest ostateczny, nieodwołalny i bezwarunkowy oraz nie może być wycofane 

na bazie partykularnej decyzji uznającego[6, art. 6]. Bezbłędnym i najbardziej 

oddającym istotę uznania de iure wydaje się przytoczenie określenia E. Dyni „jeśli 

jedno państwo decyduje się uznać de iure drugie państwo, to oznacza, że pragnie 

nawiązać jak najszersze stosunki międzynarodowe, a więc dyplomatyczne 

i konsularne, polityczne i ekonomiczne, handlowe i kulturalne oraz inne 

z podmiotem uznawanym. Skutki uznania de iure obejmują więc wszelkie aspekty 

stosunków międzynarodowych, a zwłaszcza stwierdzenie faktu istnienia nowego 

podmiotu prawa międzynarodowego i traktowania go jako równego partnera na 

forum międzynarodowym” [7, s. 111].  

Uznanie de facto może być postrzegane jako „niepełne, prowizoryczne i może 

być w każdej chwili cofnięte, (…) jest ono stosowane wówczas, gdy uznawana 
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organizacja nie spełnia wszystkich warunków niezbędnych do uznania de iure, 

a uznający ma interes w nawiązaniu z nią stosunków, choćby na bazie prowi-

zorycznego uznania” [1, s. 143]. 

Należy zadać pytanie, „czy quasi prawne domniemanie uznania państwa wpisuje 

się w definicję uznania de iure  lub uznania de facto”? 

Zważywszy na uprzedni charakter opisywanego wcześniej quasi prawnego 

domniemania uznania państwa należałoby przyjąć, iż absolutnie nie może ono zostać 

zaklasyfikowane i wchodzić w zakres pojęcia uznania de iure. Żadne państwo 

dokonując racjonalnych rozważań co do zachowań na arenie międzynarodowej nie 

wyrazi zgody na bezwzględną akceptację mającego potencjalnie powstać bytu 

prawnego. Z drugiej jednak strony mówimy o namacalnym akcie prawa 

międzynarodowego, na podstawie którego taki podmiot powstaje, i domniemaniu, 

które funkcjonując w stosunkach międzynarodowych powinno dawać pełną 

legitymację do bycia pełnoprawnym aktorem i stanie się stroną umów 

wielostronnych. 

Patrząc na definicję uznania de facto też nie jest możliwe, aby wskazać, iż 

proponowana konstrukcja będzie całkowicie zgodna z zakresem tego pojęcia. 

Chociażby ze względu na to, że po spełnieniu wymagań wskazanych we wcześniej 

zawartej umowie międzynarodowej nie byłoby możliwości, aby uzasadnić obalenie 

quasi prawnego domniemania uznania państwa.Też nie byłoby słuszne aby przystać 

na pogląd, iż możliwość obalenia domniemania uznania spełniałaby przesłankę 

prowizoryczności uznania, zawartej w definicji uznania de facto. Przypomnieć 

należy, iż według przedstawicieli doktryny prawa międzynarodowego wskazuje się 

także na głównie polityczne rozróżnienie uznania de iure i de facto, a czasami także 

podział ów jest krytykowany jako błędny [8]. 

Dla powyższych rozważań, najsłuszniejszym twierdzeniem byłoby przyjęcie, iż 

quasi prawne domniemanie uznania państwa jest odrębną od uznania de iure i de 

facto formą uznania międzynarodowego, chociaż nie można wykluczyć ostatecznie, 

że jest odmianą tego drugiego.  

5. Źródła quasi prawnego domniemania uznania międzynarodowego 

Wprowadzając zagadnienie quasi prawnego domniemania uznania państwa 

kluczowym elementem jego charakterystyki jest określenie, czy taka forma uznania 

prawnego mogłaby funkcjonować w dzisiaj znanym systemie prawa międzyna-

rodowego, i czy można wyodrębnić już teraz akty prawa międzynarodowego, które 

umożliwiają interpretacje postanowień broniących koncepcji quasi prawnego 

domniemania uznania państwa. 

 W doktrynie prawa międzynarodowego wyodrębnia się dwa podstawowe źródła 

prawa międzynarodowego. 
Nawiązując do konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 1969 roku [9], 

podstawowymi źródłami prawa międzynarodowego są umowy międzynarodowe oraz 
zwyczaj międzynarodowy. Bazując na definicji zwyczaju międzynarodowego, 
według której zwyczajem międzynarodowym jest zgodne postępowanie państw 
tworzące prawo, od razu widać, iż konstrukcyjnie nie byłoby możliwe posługiwanie 
się koncepcją quasi prawnego domniemania uznania państwa w oparciu o to źródło 
prawa międzynarodowego, gdyż domniemanie mogłoby zostać zaprzeczone 
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w związku z trudnościami w udowodnieniu warunków powstania nowego podmiotu 
prawa międzynarodowego. 

Jedyną możliwością dla funkcjonowania prezentowanej koncepcji jest oparcie jej 
na strukturze traktatowej, która dzięki gwarancjom takim jak utrwalenie postanowień 
oświadczeń woli państw i przechowywanie tekstu traktatu u depozytariusza, daje 
gwarancje na możliwość posłużenia się koncepcja quasi prawnego domniemania 
uznania państwa. W obecnym stanie prawnym nie istnieją traktaty o powszechnym 
zasięgu, które potwierdzałyby istnienie i akceptację społeczności międzynarodowej 
dla prezentowanej formy wyraźnego domniemania uznania państwa. Można by 
jednak przyjąć, iż konstrukcyjnie postanowienia, z których możliwym byłoby 
wyinterpretowanie quasi prawnego domniemania uznania państwa, akceptowalne by 
były gdyby zamieszczono je w umowach bilateralnych lub nawet w akcydentalnie 
zawieranych umowach wielostronnych, niemających charakteru powszechnie 
obowiązującego. 

Przykładem regulacji spełniającej założenia quasi prawnego domniemania 
uznania państwa może być będąca wyjątkiem od zasady indywidualnego uznania, 
Deklaracja Europejskiej Współpracy politycznej z 16 grudnia 1991 roku [10], która 
zakładała skoordynowanie uznania państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej 
po spełnieniu warunków przez nowe państwa m.in: poszanowania Karty Narodów 
Zjednoczonych, zagwarantowanie praw grup etnicznych i narodowych oraz 
mniejszości, poszanowanie nienaruszalności terytorialnej, postanowień dotyczących 
rozbrojenia broni nuklearnej [2, s. 383].  

6. Koncepcja quasi prawnego domniemania uznania państwa w teorii 
konstytutywności i deklaratywności uznania 

Dla teorii prawa międzynarodowego kluczowe znaczenie w odniesieniu do 
przedstawianej koncepcji quasi prawnego domniemania uznania państwa, powinno 
mieć dokładne określenie, czy przedstawiana koncepcja będzie się opowiadała za 
przyjęciem charakteru konstytutywnego, czy charakteru deklaratywnego owego 
domniemania. Zwarzywszy na formułę w jakiej owo domniemanie powstaje gdyby 
przyjąć charakter konstytutywny, oznaczałoby to, iż nowe państwo powstawałoby 
w momencie, gdy inne państwa strony umowy międzynarodowej, z której 
wywodzone jest domniemanie, oświadczyłyby wolę co do wejścia wżycie takiego 
porozumienia, z zamiarem wywołania skutków prawnych w sferze stosunków 
międzynarodowych. Rodziłoby to problem, w którym zaprzeczona zostałaby istota 
powstania państwa, i nie byłoby wymagane rozciągnięcie suwerennej władzy na 
danym terytorium, nie wspominając o ludności zamieszkującej dany obszar. 
Postrzeganie quasi prawnego domniemania uznania państwa w charakterze konsty-
tutywności uznania mogłoby doprowadzić do wielu nieporozumień na arenie 
międzynarodowej oraz wywoływać nowe konflikty lub zaostrzać stare. 

Przyglądając się uznaniu o charakterze deklaratywnym, należy także wyrazić 
pewne wątpliwości co do możliwości zaklasyfikowania prezentowanej koncepcji 
jako formę uznania deklaratoryjnego, jednakże nie należy całkowicie skreślać takiej 
możliwości. Skoro uznanie deklaratywne nie konstytuuje danego wydarzenia lub 
powstania państwa, tzn. ma tylko i wyłącznie potwierdzać stan faktyczny jaki 
zaistniał w rzeczywistości, to należałoby się zastanowić czy zdarzenie przyszłe 
niepewne, acz prawdopodobne, przewidziane w postanowieniach traktatu, może 
odpowiadać zakresowi pojęcia uznania deklaratywnego. 
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Należałoby przyjąć fikcję, że w niektórych sytuacjach, gdy brak jedynie 
oficjalnego potwierdzenia zawiązania nowego podmiotu na arenie międzynarodowej, 
a gdy pojawia się potrzeba uwzględnienia tego podmiotu w relacjach traktatowych, 
deklaratywność mogłaby mieć formę uprzednią ze względu na brak wątpliwości, co 
do powstania podmiotu w przyszłości. Jednakże gdyby państwo miało nie powstać, 
a jedynie byłoby to życzeniem stron traktatu, w takiej sytuacji quasi prawne 
domniemanie uznania państwa nie powstanie i nie będzie możliwe nadanie mu 
charakteru deklaratywnego. 

7. Skutki quasi prawnego domniemania uznania międzynarodowego. 
Domniemanie a uznanie przedwczesne 

Ze względu na zbliżony charakter quasi prawnego domniemania uznania państwa 
do uznania przedwczesnego, niezbędnym jest, aby przedstawić różnice pojęciowe 
między definicją już funkcjonującą w doktrynie prawa międzynarodowego, a propo-
nowaną nową instytucją prawną. 

Z uznaniem przedwczesnym „mamy do czynienia wtedy, gdy nowe państwo nie 
jest jeszcze w pełni ukształtowane, nie nastąpiło jeszcze jego pełne oderwanie się od 
terytorium państwa poprzednika, które z kolei kontynuuje walkę przeciwko istnieniu 
nowego państwa i wykonuje w stosunku do niego znaczną część kompetencji 
władczych wynikających ze zwierzchnictwa terytorialnego” [2, s. 385]. Różnica 
między prezentowanym rodzajem domniemania, a uznaniem przedwczesnym polega 
nie tylko na momencie możliwości wystąpienia obu instytucji, ale także na układzie 
podmiotowym, który w przypadku quasi prawnego domniemania uznania państwa 
jest wielopodmiotowy, przy czym uznanie przedwczesne jest jednostronnym 
oświadczeniem woli. Poprzez fakt, iż uznanie przedwczesne jest jednostronnym 
aktem państwa, może dojść do napięć w stosunkach międzynarodowych między 
państwem uznającym i państwem niezgadzającym się na uznanie, ze względu na 
własny pokrzywdzony interes państwowy, które jednocześnie może uznać taką formę 
uznania za naruszenie sfery spraw wewnętrznych i dokonanie przez uznające 
państwo deliktu międzynarodowego.Prezentowane domniemanie przewidując 
kolejność czynności, mających doprowadzić do zawarcia traktatu takich jak np. 
rokowania, ma na celu uniknięcie nieporozumień oraz zapobieżenie potencjalnie 
nieoczekiwanym i niepożądanym skutkom. 

Skutków prawnych, jakie może wywoływać prezentowana koncepcja quasi 
prawnego domniemania uznania państwa, nie da się całkowicie przewidzieć. 
Niewątpliwie w kwestii samego istnienia państwowości danego podmiotu prezento-
wana koncepcja, nie utrudniałaby powstawania nowych form zorganizowanych 
jakimi są państwa, co z resztą potwierdza konwencja z Montevideo. Najważniejszym 
skutkiem jaki mógłby zostać osiągnięty byłaby większa przewidywalność aktorów na 
arenie międzynarodowej, co niewątpliwie wiązałoby się z większą stabilnością 
w wielu regionach świata. 

8. Zakończenie 

Zadaniem niniejszego opracowania była propozycja dla wprowadzenia nowej 
instytucji prawnej w przestrzeni prawa międzynarodowego.  Zważywszy na to, iż 
relacje między państwami mogą być bardzo dynamiczne, dodatkowa możliwość 
występowania domniemania przy uznawaniu państw, gwarantująca większą stabil-
ność i przewidywalność, jest politycznie poprawna i pożądana. Analiza zagadnień 
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doktrynalnych nie stwarza problemów dla rozważań nad poprawnością propo-
nowanej koncepcji, a ewentualne spory z przeszłości dotyczące chociażby uznania 
przedwczesnego, świadczą o potrzebie wprowadzenia do funkcjonowania w obrocie 
prawnym nowych możliwości dla postępowania państw na arenie międzynarodowej. 
Quasi prawne domniemanie uznanie państwa można zaklasyfikować do odmiany 
uznania de facto przy czym nie jest do końca prawidłowym zabiegiem próba 
ustalenia konstytutywnego lub też deklaratywnego charakteru tego domniemania. 
Z racji wystarczająco dużej liczby odmienności w stosunku do uznania wyraźnego 
i milczącego, warto wyodrębnić proponowane domniemanie jako oddzielną formę 
uznania międzynarodowego. 
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Koncepcja quasi prawnego domniemania uznania państwa w prawie 

międzynarodowym 

Streszczenie:  
W artykule przedstawiono nowe spojrzenie na instytucje uznania międzynarodowego i opisano 
koncepcje quasi prawnego domniemania uznania międzynarodowego. W sposób porównawczy przypo-
rządkowano doktrynalne definicje prawa międzynarodowego i przedstawiono miejsce prezentowanej 
koncepcji w teorii prawa. Mając na względzie użyteczność prezentowanej koncepcji przedstawiono jej 
największe wady i zalety.  
Słowa kluczowe: prawo, miedzynarodowe, uznanie, domniemanie. 

The concept of a quasi- legal presumption of state recognition in international law  

Abstract: 
The article presents a new look at institutions of international recognition and describes the concepts of 
a quasi- legal presumption of international recognition. In a comparative manner, doctrinal definitions 
of international law were assigned and the place of the presented concept in the theory of law was 
presented. Having in mind the usefulness of the presented concept, its greatest advantages and 
disadvantages were presented. 
Keywords: law, international recognition, presumption. 
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Bariery przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej 

1. Wstęp 

Zapewnienie bezpieczeństwa to jedna z najistotniejszych spraw na świecie, 

ponieważ gwałtowny wzrost emigracji i terroryzmu uniemożliwia ten proces. 

Kolejną ważną kwestią, która dotyczy Europy oraz Unii Europejskiej jest wstąpienia 

Turcji do jej struktur. Akcesja tego państwa poruszana jest od kilku lat z różnym 

efektem, lecz w ostatnim czasie przybrała ona szybszego i bardziej dynamicznego 

tempa. Pojawia się coraz więcej głosów sprzeciwu, odnośnie możliwości przystą-

pienia Turcji do Unii Europejskiej, co w głównej mierze związane jest z faktem, iż 

jest to państwo azjatyckie i muzułmańskie. Wielu ekspertów z zakresu integracji Unii 

Europejskiej zadawało sobie pytanie w którą stronę podąża Unia  

1.1. Cel i zakres pracy 

Głównym celem pracy, jest próba określenia szans jakie posiada Turcja na to, aby 

w perspektywie czasu stać się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, 

a ponadto zestawiono i opisano najważniejsze czynniki, które przemawiają „za” jak 

i „przeciw” przystąpieniu Turcji do Unii Europejskiej. Do powstania pracy 

wykorzystano wiele metod z których najważniejszą okazał się jednak przegląd 

bogatej literatury z tego zakresu, gdzie można było zaczerpnąć wielu cennych 

informacji związanych z akcesją Turcji do Unii Europejskiej. Niezwykle cenne były 

zarówno publikacje książkowe jak i artykuły traktujące o tym zagadnieniu. Cennym 

źródłem wiedzy, stały się ponadto media, za pomocą których na bieżąco autorka 

mogła śledzić sytuację społeczno-gospodarczą w Turcji oraz wszelkie decyzje 

i uchwały które były podejmowane odnoście członkostwa Turcji w Unii Euro-

pejskiej. Nieocenionym źródłem informacji były także dane zawarte w rocznikach 

statystycznych dotyczące zagadnień społeczno-gospodarczych w Turcji, które mają 

duży wpływ na jej ewentualne członkostwo w UE. 

2. Charakterystyka Republiki Tureckiej 

Turcja według podziału geograficznego znajduje się na terenie dwóch 

kontynentów: Europy i Azji. Jej większa część położona jest na kontynencie 

azjatyckim i mówi się o niej, że jest to „Azja Mniejsza” czy też „Anatolia”, 

natomiast zaledwie 3% Turcji znajduje się na terenie Europy, a jej potoczna nazwa to 

„Rumelia” oraz „Tracja”
 [1]. Część europejską od części azjatyckiej oddziela Morze 

Marmara oraz dwie ważne cieśniny: Dardanele i Bosfor. Powierzchnia Turcji wynosi 

780 820 km². Z terenów Turcji swój początek biorą dwie bardzo ważne, duże rzeki 

kontynentu Azjatyckiego, Tygrys oraz Eufrat, które w czasach prehistorycznych 

związane były z kulturą Mezopotamii, która znajdowała się pomiędzy tymi rzekami 

                                                                
1
 k.plazinska@interia.pl, Instytut Politologii, Wydział Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN 

w Krakowie, www.up.krakow.pl. 
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i gdzie rozwijała się prężnie cywilizacja. Stolicą Turcji jest Ankara, którą 

zamieszkuje około 5 milionów mieszkańców. Największym miastem znajdującym 

się w Turcji jest Stambuł, który zamieszkuje 14 milionów mieszkańców
. 
Całą Turcję 

zamieszkuje około 74 miliony ludności [2]. Kwestia liczby mieszkańców Turcji jest 

sporna, ponieważ wiele źródeł podaje różną liczbę mieszkańców zamieszkujących to 

państwo. Mieszkańcy Turcji to młode społeczeństwo, ponieważ średnia wieku 

wynosi ok. 30 lat zarówno u mężczyzn jak i kobiet. Oprócz ludności Tureckiej której 

jest 70% kraj ten zamieszkują również inne narodowości takie jak: Kurdowie, 

Albańczycy, Bośniacy, Gruzini, Czerkiesi oraz Arabowie. Językiem urzędowym jest 

turecki. Walutą obowiązującą na terenie Turcji jest lira turecka. Zdecydowana 

większość mieszkańców Turcji to muzułmanie. 

Jak podaje Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Turcja zajmuje 15 miejsce 

wśród wszystkich gospodarek świata, co plasuje ją w bardzo ścisłym gronie krajów 

dobrze rozwiniętych gospodarczo. Produkt Krajowy Brutto czyli PKB również jak 

podaje MFW wynosi około 20 437 tysięcy dolarów amerykańskich na jedną osobę. 

W 2015 roku stopa bezrobocia w Turcji wyniosła 10,3%. Turcja obecnie rozwija się 

w bardzo szybkim tempie zarówno pod względem gospodarczym jak  społecznym. 

Bardzo duży wpływ na rozwój przedsiębiorstw ma obecna polityka państwa, która 

jest nastawiona bardzo przychylnie na rozwój nowych przedsiębiorstw, które 

generują zyski ale także dają nowe miejsca pracy. W Turcji rozwiniętych jest wiele 

korporacji o zróżnicowanym profilu działalności, zajmujące się wyrobem używek 

alkoholowych, tytoniowych, a także z zakresu usług. Turcja słynie z małych 

gospodarstw rolnych, które specjalizują się w produkcji zbóż, warzyw, owoców, 

różnego rodzaju orzechów, a przede wszystkim region ten słynie z produkcji 

bawełny oraz rodzynek. Jeśli chodzi o przemysł tutaj najważniejszy sektor dający 

ludziom pracę to przemysł wydobywczy, produkcja odzieży oraz tekstyliów [3]. 

Warto zaznaczyć, że w Turcji coraz szybciej rozwija się turystyka, 

w szczególności na zachodnich krańcach kraju, gdzie znajdują się popularne kurorty 

takie jak Antalya, Alanya, Bodrum, Side, Belek, Marmaris i wiele innych. 

W ostatnich latach, Turcja stała się jedną z najczęściej wybieranych destynacji. 

Jednak pomimo wielu atrakcji turystycznych i stosunkowo korzystnych cen dla 

turystów, dochody z turystyki w przeciągu ostatnich 12 miesięcy znacznie spadły, 

poprzez liczne zamieszki i zamachy na terenie Turcji. W związku z tym kraj ten nie 

jest już tak chętnie wybierany jako destynacja turystyczna, ponieważ ludzie boją się 

niestabilnej sytuacji w kraju oraz niepożądanych zachowań głównie ze strony 

ortodoksyjnej ludności muzułmańskiej. 

3.  Problemy i ograniczenia związane z przystąpieniem Turcji do Unii 

Europejskiej 

3.1. Położenie na kontynencie Azjatyckim: 

Turcja jest państwem w większości azjatyckim ponieważ zaledwie 3% jej 

powierzchni znajduje się na terenie Europy. Z tego też powodu jej kandydatura do 

struktur Unii Europejskiej odbierana jest w dwojaki sposób. Państwo które chce się 

stać członkiem Unii Europejskiej musi być w pełni państwem europejskim, jednak 

wszelkiego rodzaju traktaty i rozporządzenia unijne nie mówią w jasny sposób co 
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oznacza „państwo europejskie”. Przeciwnicy przystąpienia Turcji do struktur Unii 

Europejskiej jasno tłumaczą, że na kontynencie europejskim znajduje się zaledwie 

niewielka część Turcji tzw. Tracja. Obecnie Unia Europejska odbierana jest jako 

organizacja o charakterze w pełni regionalnym, a naukowcy wskazują, że po 

przyjęciu Turcji do jej struktur charakter Unii zmieniłby się na bardziej powszechny
.
  

Zwolennicy przystąpienia Turcji do struktur Unii Europejskiej tłumaczą, że mimo 

położenia Turcji na kontynencie Azjatyckim, kraj ten jest już członkiem wielu 

organizacji takich jak NATO – Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego oraz 

należy do Rady Europy. Ponadto wskazują, że dzięki przystąpieniu Turcji do Unii 

Europejskiej, państwa europejskie zyskałyby szanse na rozwinięcie  lepszej wymiany 

handlowej z państwami Bliskiego Wschodu takimi jak Irak, Liban, Iran, Izrael czy 

Jordania. Turcja jako nowy członek Unii Europejskiej stałaby się pośrednikiem 

między członkami Unii Europejskiej, a krajami Bliskiego Wschodu, dzięki czemu 

Europa mogła by nawiązać jeszcze lepsze kontakty biznesowe z firmami 

znajdującymi się na kontynencie azjatyckim, a przede wszystkim firmami arabskimi. 

Turcja uważana jest za jednego z najważniejszych graczy we współczesnym świecie 

ze względu na prężnie rozwijającą się gospodarkę ale także na znaczny potencjał 

militarny. Turcja ma bardzo duże wpływy na Bliskim Wschodzie, ale także na 

Bałkanach, Kaukazie, a także w okolicach morza Czarnego, Śródziemnego oraz 

Kaspijskiego. Wszystkie wyżej wymienione tereny są w dzisiejszych czasach coraz 

ważniejszymi punktami na mapie świata. Każdy z wymienionych wyżej obszarów 

ma znaczenie nie tylko gospodarcze dla Europy, ale przede wszystkim odgrywa 

szeroko rozumianą rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa nie tylko w Europie, ale i na 

świecie. Turcja stoi na straży drogi morskiej przebiegającej przez cieśniny Marmara 

i Dardanele. Zgodnie z zawartym prawem w Turcji w czasie trwania kryzysu czy 

wybuchu wojny, żadne obce okręty nie mogą skorzystać z przepływu przez tą drogę 

morską. Możliwość skorzystania z niej musi zostać zaakceptowana przez władze 

tureckie. Dzięki wstąpieniu Turcji do Unii Europejskiej, Europa zapewniłaby sobie 

bezpieczeństwo na południowo-zachodniej części kontynentu azjatyckiego oraz 

dostęp do tej drogi morskiej. Jak wskazuje wielu europejskich polityków, taka 

sytuacja kiedy to Unia Europejska miała by kontrolę nad cieśninami tureckimi, 

mogła by przynieść wiele korzyści gospodarczych [4].
 

Położenie Turcji przez 

zwolenników jej przyjęcia wskazywane jest także jako ważne dla utrzymania 

dobrych stosunków militarnych. Jej wpływy mają świadczyć o tym jak potężnym, 

silnym graczem jest Turcja w budowaniu dzisiejszych stosunków między-

narodowych. 

3.2. Zróżnicowanie rasowe i religijne 

Turcja to państwo, które w zdecydowanej mierze zamieszkiwane jest przez 

wyznawców islamu oraz jego odłamów. Religia mająca swe podłoże w fundamen-

talizmie islamskim, charakteryzuje się swoimi prawami i zasadami dalekobieżnymi 

od chrześcijaństwa. Unia Europejska nazywana była przez swoich założycieli jako 

„klub państw chrześcijańskich”, dlatego też  uważano, że Turcja wraz ze swoją 

religią w ogóle nie pasuje do „klubu” jakim jest Unia Europejska, stworzonym na 

fundamencie chrześcijaństwa. Tak było do tej pory, ale obecnie Unia Europejska ma 
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ogromny problem aby określić jaką rolę odgrywa dla niej chrześcijaństwo, czy dalej 

jest podstawą i fundamentem jej powstania czy bardziej idzie w stronę świecką [4].  

Na pewno ważnym elementem Unii Europejskiej jest demokracja, która niestety 

jest obcą religii islamu. Europa obawia się, że po akcesji Turcji do Unii Europejskiej, 

Europa zostanie opanowana przez islam i ich odmienną kulturę i religię. Turcja przez 

Europę odbierana jest właśnie przez pryzmat religii  i zagrożenia jakie ta  może 

wprowadzić w Europie, a to z kolei może stać się dużym zagrożeniem dla 

chrześcijan, którzy obawiają się skutków i zmian jakie może wprowadzić napływ 

muzułmanów. Wpływ na opinię europejczyków na temat islamu, miały tragiczne 

wydarzenia związane z zamachami terrorystycznymi wymierzone w kierunku 

chrześcijan na całym świecie.  Ze względu na coraz częstsze zamachy terrorystyczne, 

które miały miejsce m.in.: w Madrycie, Paryżu, Berlinie, Monachium czy Nicei, 

europejczycy postrzegają muzułmanów jako ludzi, którzy zagrażają życiu i zdrowiu 

innych [5].  

Ponadto obecnym problemem którego obawia się Europa po wstąpieniu Turcji do 

Unii Europejskiej jest rozszerzenie terroryzmu na kontynencie europejskim, bo 

przecież islam kojarzony jest w Europiez atakami terrorystycznymi. Mimo, że Unia 

Europejska w swych traktach i rozporządzeniach nie do końca w pełni określa religię 

jako element ważący na przyjęciu danego państwa do struktur Unii Europejskiej, 

jednak w przypadku Turcji jednym z istotnych powodów za odrzuceniem jej 

kandydatury jest właśnie całkowicie inna kultura oraz religia. Mimo, że w państwach 

Unii Europejskiej już dzisiaj możemy odnotować kilkuprocentową obecność 

muzułmanów wśród mieszkańców Unii Europejskiej m.in. w Francji czy Niemczech, 

to mimo wszystko Europa nie jest przychylna ludności muzułmańskiej [6]. 

3.3. Łamanie praw człowieka 

Pomimo wielu reform w sferze społecznej jakie w Turcji miały miejsce 

w ostatnich latach, nadal nie przestrzega się wszystkich praw człowieka. Z tego też 

powodu, wielu polityków oraz obserwatorów, wciąż uważa akcesję Turcji do Unii 

Europejskiej jako nierealną i bezpodstawną, ponieważ to na  respektowaniu praw 

człowieka powinien opierać się fundament państwa, które chce zostać członkiem 

organizacji jaką jest UE. Członkowie Unii Europejskiej musieliby w zdecydowany, 

konsekwentny sposób wymóc na Turcji zmianę w kwestii poszanowania człowieka 

i jego praw. Podstawowe prawa jakie są łamane w Turcji to przede wszystkim 

wolność słowa, a co za tym idzie wolność prasy i mediów. Do dnia dzisiejszego 

przede wszystkim dziennikarze boją się o swoje życie, ponieważ są wciąż 

prześladowani, a ich wypowiedzi i artykuły podlegają silnej cenzurze.  

Jedenaście lat temu świat poruszał historia dziennikarza Hranta Dinka, który był 

ormiańskiego pochodzenia. Był to aktywny działacz w walce o przestrzeganie praw 

człowieka w Turcji. Oprócz walki o prawa człowieka, jego postulaty dotyczyły także 

zauważenia istnienia mniejszości etnicznych na terenie Turcji i nadanie im praw. 

Dziennikarz w 2007 roku został zamordowany
 

[7]. W innych przypadkach 

dziennikarze walczący o swoje przekonania lub coś co nie jest zgodne z ideą władzy 

i państwa tureckiego, są oskarżani i sądzeni przez wymiar sprawiedliwości w Turcji. 

W rezultacie uznawani są przez państwo Tureckie za „wrogów swojego państwa”.  

Prawa kobiet w Turcji są tak naprawdę niewidoczne, a kobiety są notorycznie 
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dyskryminowane. Powodem tego jest tradycja Turecka z okresu panowania 

Osmanów, która do dzisiaj praktykowana jest przez społeczeństwo tureckie i jak do 

tej pory nie uległa zmianie. Na świecie kraje muzułmańskie najczęściej kojarzone są 

z „barbarzyństwem muzułmańskich mężczyzn”, a przez to rozumiane jest 

praktykowanie przymusowych małżeństw, złe traktowanie kobiet pod względem 

fizycznym
 [5].

 Ponadto kwestia która wywołuje dużo poruszenia, a konkretnie prakty-

kowanie wobec kobiet tzw. honorowych zabójstw. Problem ten uważany jest za 

bardzo ważny, który wymaga rozmów i zmian, a przede wszystkim zaangażowania 

władz Tureckich.  

Również nagminne jest łamanie praw mniejszości etnicznych, mowa tutaj 

o zamieszkujących na terenie Turcji – Kurdach.  Kurdowie w większości zamiesz-

kują tereny Kurdystanu, stąd też ich nazwa. Kurdystan to górzysty teren 

zlokalizowany w Azji Mniejszej. W przeszłości Kurdowie często byli przesiedlani na 

tereny Azerbejdżanu, Armenii, Gruzji czy Kazachstanu, a nawet dalekiego im 

Afganistanu [8]. Za główne przyczyny konfliktu Kurdyjsko-Tureckiego uważa się 

religię, rasę, różnice kulturowe, a przede wszystkim podłoże historyczne. Konflikt 

Kurdyjski swoje podłoże w głównej mierze posiada w braku niepodległości 

(państwowości) narodu Kurdyjskiego. Kurdowie od zawsze walczyli o powstanie 

własnego państwa. Ten proces został im w dłużej mierze utrudniony właśnie przez 

Turcję, która nie chciała oddać im terenów Kurdystanu na których znajdują się duże 

złoża ropy naftowej [9]. Każdy sprzeciw Kurdów i brak zastosowania do narzuco-

nych im przez Turcję zasad kończył się krwawymi starciami między wojskiem 

Tureckim, a Kurdami. Jak podają źródła historyczne konflikt trwający ponad 30 lat, 

przyniósł około 40 tysięcy ofiar. Przełomem w walkach Turcji z Kurdami miały być 

lata 2013-2015, kiedy to Turcja złożyła obietnicę Kurdom, iż w zamian za 

zawieszenie konfliktu na linii Turcja – Kurdowie, mniejszości tej zostaną rozsze-

rzone ich prawa. Kurdowie otrzymali wówczas prawo do nauki swojego języka 

(kurdyjskiego). Zawarte porozumienie jednak nie przyniosło zawieszenia broni 

w tym konflikcie. Najnowsze dane przedstawione przez Fundację Praw Człowieka, 

szacują, że od sierpnia 2015 w konflikcie śmierć poniosło około 200 osób. Polityka 

Turcji wobec tego narodu była i jest nadal bardzo drastyczna. Mimo podjętych 

rozmów i zawartych umów, Turcja nadal walczy z Kurdami. Obecnie uznaje się, że 

Turcja oprócz walki z dżihadami, konsekwentnie wznawia dawny konflikt 

z Kurdami. Proces ten nazywany jest „Cichą Wojną” [10].  

Państwo Tureckie ogranicza także prawa pracowników pracujących na terenie 

Turcji. Związki Zawodowe jeśli w ogóle istnieją, nie mają tak naprawdę żadnych 

praw ani siły przebicia, ponieważ państwo Tureckie uniemożliwia organizowane 

jakichkolwiek strajków pracowniczych. Mimo, iż rząd obiecał zmiany w tej kwestii 

na chwilę obecną nie są one zauważalne. 

3.4. Przeszłość historyczna 

Historia to jeden z powodów dla którego Turcja jak do tej pory nie uzyskała 

akcesji do Unii Europejskiej. W Turcji od czasów Imperium Osmańskiego panował 

„specyficzny model państwa”, który był oparty w głównej mierze na silnym, 

scentralizowanym państwie. Władza była w rękach sułtana, a także różnego rodzaju 

elit. To właśnie elity miały być strażnikiem praw i demokracji w Turcji, ale jednak 
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sytuacja okazała się całkiem inna, bo to właśnie elity stały się kontynuatorem 

polityki praktykowanej przez Osmanów. Elity w swych rządach kierowały się 

zasadami kemalizmu, najczęściej nacjonalizmem, na którym chciano oprzeć budowę 

silnie scentralizowanego państwa [11]. W imię zasad Kemalizmu w Turcji, dla 

rządzących dużo ważniejsza stała się kwestia zapewnienia ochrony państwa, przy 

tym zaniedbując obywateli i respektowanie ich praw i obowiązków jakie powinno 

mieć państwo wobec nich.  

Turcja od zawsze uważana była za typ państwa  hegemonicznego, ze względu na 

fakt, iż kontroluje wszystko co jest możliwe w państwie (wszystkie dziedziny życia, 

politykę, działalność organizacji, związków zawodowych), takim typem państwa 

rządzą tylko i wyłącznie elity. Ten precedens w latach 80 dwudziestego wieku uległ 

zmianie ponieważ Turcja jako państwo straciła wówczas na znaczeniu. Na czele 

państwa nie stały już elity państwowe, a ich rządy przejęły elity polityczne, dzięki 

czemu szanse na wybicie i wprowadzenie zmian w państwie dostały elity 

gospodarcze. Pierwszym, ważnym założeniem polityki elit gospodarczych był 

rozwój gospodarki z naciskiem na sektor gospodarki rynkowej. Mimo zmian oraz 

procesu globalizacji, który powinien zostawić po sobie same pozytywne aspekty 

rozwojowe zarówno państwa, gospodarki oraz polityki, Turcja nadal była państwem 

które nie dawało jakichkolwiek szans na rozwój praw i demokracji w tym państwie.  

3.5. Wzrost emigracji Turków do Europy Zachodniej 

Dane Eurostatu wskazuję iż do roku 2050 państwo Tureckie może osiągnąć 

jeszcze wyższą liczbę mieszkańców, szacowane jest to na około 97 milionów 

mieszkańców. Jeśli w ciągu najbliższych lat Turcja nie wprowadzi znacznych zmian 

w  kręgach swej polityki socjalnej, Turcy zaczną na wielką skale opuszczać swój kraj 

kierując się w stronę Europy Zachodniej [12]. Tureccy emigranci w chwili obecnej to 

już kilka milionów osób które osiedliły się na terenach Europy. Obecnie najwięcej 

Turków zamieszkuje Francję i Niemcy. Emigracje Turków do Europy sięgają lat 60 

dwudziestego wieku, kiedy to na wielką skalę, uboższa część mieszkańców Turcji 

osiedlała się na terenach Europy
.
 

Ta emigracja trwa do chwili obecnej, a proces ten się pogłębia. Z tego też 

powodu, przystąpienie Turcji do struktur Unii Europejskiej uważane jest za 

zagrożenie jakim może być niekontrolowany napływ Turków do Europy. Sytuacja ta 

po akcesji Turcji do Europy mogłaby wprowadzić chaos oraz destabilizację orga-

nizacji jaką jest Unia Europejska. Wejście Turcji do Unii otworzyło by jednocześnie 

granice, co z pewnością przyczyniło by się do masowej emigracji Turków a także 

obywateli innych państw, którzy Turcję traktowali by jako państwo „łącznik” 

pomiędzy lepszym, a gorszym światem. 

4. Podsumowanie i wnioski 

Reasumując powyższa tematykę, widać iż przystąpienie Turcji do Unii 

Europejskiej wiązałoby się zarówno z pozytywnymi jak i negatywnymi konsek-

wencjami. Mocno osadzona na fundamencie chrześcijaństwa Unia Europejska, jest 

jak się okazuje sceptycznie nastawiona na to, aby państwo w większości 

muzułmańskie, było jej pełnoprawnym członkiem. Wypracowane przez państwa 

członkowskie Unii liczne kompromisy, ustawy i traktaty są jak się okazuje mocno 
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i skrupulatnie przestrzegane, co widać poprzez fakt, iż nie chętnie europejczycy chcą 

aby Turcja była w Unii Europejskiej.  

Z obecności Turcji w strukturach unijnych z pewnością skorzystałoby wiele 

państw poprzez zwiększenie rynków zbytu na wiele towarów i usług, gdyż Turecki 

rynek jest bardzo chłonny i duży. Dodatkowo Turcja mogłaby być swoistym 

łącznikiem wymiany towarów i usług pomiędzy Unią Europejską, a sąsiadującymi 

z Turcją państwami Bliskiego Wschodu. Poprzez zniesienie ceł i łatwiejszy przepływ 

kapitału i usług, z pewnością znacznie rozwinęłaby się turecka gospodarka, która 

miałaby możliwość korzystania z wielu dopłat do działalności. Poprzez zwiększenie 

nakładów finansowych na działalność gospodarczą, zwiększyłaby się liczba nowych 

miejsc pracy w Turcji. Z pewnością poprawiłaby się sytuacja społeczno-gospodarcza 

w tymże kraju, ze względu na wszelkiego rodzaju fundusze społeczne wspierające 

rozwój kapitału ludzkiego, a dodatkowo najprawdopodobniej zmniejszyłby się 

odsetek bezrobocia w Turcji, poprzez wiele nowych inwestycji w gospodarkę.  

Będąc członkiem Unii Europejskiej, zdecydowanie rygorystycznie byłyby 

przestrzegane prawa człowieka, a w szczególności kobiet, ponieważ jest to jeden 

z najważniejszych wymogów Unii Europejskiej, aby przede wszystkim szanować się 

na wzajem. Nie mniej jednak przystąpienie Turcji do Unii Europejskiej, wydaje się 

jedyną możliwością na poprawienie się w tym państwie sytuacji ludzi w zakresie 

przestrzegania powszechnie przyjętych praw człowieka. Należy jednak pamiętać, że 

te prawa powinny być już przestrzegane, co jest warunkiem koniecznym do tego aby 

Turcja, państwo muzułmańskie mogło starać się o członkostwo w Unii Europejskiej. 

Z negatywnych skutków jakie mogłyby się pojawić po wstąpieniu Turcji do Unii 

Europejskiej, jednogłośnie wymienia się gwałtowny wzrost emigracji zarobkowych 

do krajów Europy Zachodniej, co nie byłoby pożądanym zjawiskiem w obecnym 

czasie, gdzie i tak już zdecydowanie zbyt duża liczba muzułmańskich emigrantów 

przebywa w m.in. Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii czy państwach Skandy-

nawskich. Europejczycy wiążą wiele obaw nie tyle z samą Turcją co z religią 

muzułmańską która tam dominuje. Wedle zasad Koranu, zabijanie tzw.: 

„niewiernych Allachowi”, przez wyznawców islamu jest dla nich powodem do 

dumy, stąd coraz liczniejsze zamachy terrorystyczne, skierowane w chrześcijan. 

W związku z nasilaniem się nienawiści na tle religijnym, jako najważniejszą barierę 

przeciw przystąpieniu muzułmańskiej Turcji do Unii Europejskiej wskazuje się 

właśnie ten aspekt, który budzi wiele obaw wśród Europejczyków. Problem 

terroryzmu, nasila się coraz bardziej w cywilizowanej Europie, stąd coraz większa 

niechęć do krajów muzułmańskich.  

Z innych zjawisk jakie z pewnością byłyby zauważalne to przeniesienie dużych 

korporacji ponadnarodowych do Turcji, ze względu na niższe koszty funkcjonowania 

i obsługi biur. Zjawisko to można traktować dwojako, ponieważ zwiększyło by to 

zatrudnienie w Turcji, ale zauważalny byłby wzrost bezrobocia w innych krajach, 

skąd duże korporacje uciekłyby. Koszty obsługi działalności gospodarczej w krajach 

rozwijających się są znacznie mniejsze niż w krajach bogatych takich jak kraje 

Europy Zachodniej.  

Kolejnym negatywnym aspektem na jaki wskazują europejscy politycy w kwestii 

przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej jest fakt, iż byłaby ona największym 
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państwem UE pod względem powierzchni i oraz pod względem liczby ludności. 

W związku z tym, Turcja miałaby bardzo ważny głos decyzyjny w Unii, co mogłoby 

doprowadzić do wielu niechcianych zmian w państwach członkowskich. Bardzo 

wiele istotnych decyzji co do funkcjonowania UE należałoby do Turcji, w związku 

z tym ład i porządek wypracowany przez wiele lat pomiędzy państwami członkowski 

zostałby bardzo mocno naruszony i zmieniony wg zasad państwa Tureckiego, które 

kieruje się zupełnie innymi wartościami i zasadami niż Europa. Unia Europejska 

również stałaby się Unią „Pozaeuropejską”, co nigdy nie było jej głównym 

zamiarem, ponieważ jej  najważniejszym celem jest dbanie o jak najlepszy rozwój 

państw Europejskich.  

Analizując wszystkie „za” i „przeciw”, można jednak stwierdzić, iż Turcja nie 

stanie się na razie państwem członkowskim UE ponieważ sytuacja związana 

z muzułmańskimi emigrantami w Europie jest bardzo niestabilna, a przyłączenie 

Turcji do Unii Europejskiej mogłoby tę sytuację pogłębić i przysporzyć Europie 

kolejnych problemów. Ważny głos w tej sprawie oprócz europejskich polityków 

mają także rdzenni mieszkańcy Europy, którzy coraz częściej wyrażają sprzeciw 

wobec ludności wyznania muzułmańskiego. Należy pamiętać, iż najważniejsze 

powinno być poczucie bezpieczeństwa w Europie, a tak ostatnio niestety nie jest. 

Poprzez dramatycznie zwiększającą się liczbę zamachów terrorystycznych w Europie 

na tle religijnym, Turcja jako państwo, ma coraz mniejsze szanse na przystąpienie do 

Unii Europejskiej. Co prawda to nie Turcy są autorami tych zamachów, ale 

wyznawcy islamu, których jednak w Turcji jest zdecydowanie więcej niż wyznaw-

ców chrześcijaństwa. Obecna sytuacja w Europie związane z zamachami 

terrorystycznymi, skutecznie blokuje możliwość przystąpienia Turcji do UE, ale czy 

słusznie to się okaże w najbliższej perspektywie czasu. 
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Streszczenie 

Zapewnienie bezpieczeństwa na świecie to jedna z najistotniejszych spraw na ziemi, ponieważ 

gwałtowny wzrost emigracji i terroryzmu uniemożliwia ten proces. Kolejną ważną kwestią, która 

dotyczy Europy oraz Unii Europejskiej jest wstąpienie Turcji do jej struktur. Akcesja tego państwa 

poruszana jest od kilku lat z różnym efektem, lecz w ostatnim czasie przybrała ona szybszego i bardziej 

dynamicznego tempa. Pojawia się coraz więcej głosów sprzeciwu, odnośnie możliwości przystąpienia 

Turcji do Unii Europejskiej, co w głównej mierze związane jest z faktem, iż jest to państwo azjatyckie 

i muzułmańskie. Wielu ekspertów z zakresu integracji Unii Europejskiej zadawało sobie pytanie w którą 

stronę podąża Unia Europejska i czy przystąpienie Turcji do niej to koniec Europy? Głównym celem 

pracy, jest próba określenia szans jakie posiada Turcja na to, aby w perspektywie czasu stać się 

pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Celem, pracy jest zestawienie i opisanie najważniejszych 

czynników, które przemawiają „za“ jak i „przeciw“ przystąpieniu Turcji do Unii Europejskiej. W pracy 

wykorzystano wiele metod, za pomocą których  osiągnięto zamierzony cel. Najważniejszą z nich okazał 

się przegląd  literatury z tego zakresu, gdzie  zaczerpnięto wielu cennych informacji związanych 

z akcesją Turcji do Unii Europejskiej. Cenne były zarówno publikacje książkowe jak i artykuły traktujące 

o tym zagadnieniu. W pracy omówiono pozytywne jak i negatywne aspekty przystąpienia Turcji do UE. 

Słowa kluczowe: Unia Europejska, integracja, Turcja, bariery. 

Barriers to Turkey's accession to the European Union 

Abstract 

Keeping safety is one of the most important issues the world faces because the rapid increase of 

emigration and terrorism blocks this process. Another crucial matter is Turkey’s admission  to the 

European Union. The accession of this state to the EU has been discussed for a few years, with different 

effects; recently it has become a hot, dynamically discussed topic. Turkey is an Asian and Muslim 

country, therefore  there are more and more voices against its admission to the EU. A number of experts 

dealing with European integration debate over the direction of the EU development and they ask 

whether Turkey’s admission to EU will result in the end of the European Union. The main aim of the 

thesis is the attempt to assess the chances of Turkey’s membership in the EU. The thesis describes the 

most important pros and cons of Turkey’s admission to the EU. The most important method used in the 

thesis was the overview of literature connected with Turkey’s accession in the EU. Both books and 

articles discussing this topic occurred to be helpful. The thesis delved into the positive and negative 

aspects of Turkey’s admission to the EU. 

Keywords: European Union, integration, Turkey, barriers.  
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Od relikwii do biomasy: status ludzkiego materiału 

biologicznego w świetle medycyny, prawa i etyki 

1. Wprowadzenie 

Chociaż według prawa ciało zmarłego nie ma podmiotowego statusu osoby, nie 

oznacza to, że jest ono uprzedmiotowione. Specyficzny charakter zwłok oraz ich 

części regulują fragmentarycznie różne ustawy. Jednak rozwój biotechnologii 

i inżynierii genetycznej wymaga rozważenia, czy i na ile status ludzkiego materiału 

biologicznego, zdeponowanego w biobankach, różni się od statusu zwłok oraz 

pochodzących z nich zmumifikowanych preparatów i relikwii. Czy etyczno-

prawnym kryterium powinien być jedynie cel, w jakim są pobierane, przechowywane 

i eksponowane, czy też inne przesłanki? 

W świetle polskiego prawa zwłoki ludzkie nie są osobą: stanowią rzecz, ale 

o specyficznym statusie [1, s. 267]. Ustawodawca nie wypowiada się w kwestii jej 

własności, ograniczając ją czasowo – jak się wydaje – do momentu ich pochówku 

przez kolejno uprawnione do tego osoby (art.10 Ustawy o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych [2] dalej: u.c.c.z.). Mimo rozbieżnego orzecznictwa [1, s. 267-270] 

T. Gardocka uważa, że jest to zarazem najbardziej prawdopodobna kolejność 

zobowiązania do pokrycia kosztów pochówku, choć nie do zorganizowania samego 

pogrzebu [1, s. 271]. Uprawnieni realizują je, wybierając jedną z możliwości, 

wymienionych w art. 12 u.c.c.z.: złożenie zwłok w grobie ziemnym, w murowanym, 

w katakumbach lub w morzu
2
 [2]. Opcje te dotyczą także szczątków po spopieleniu, 

które jako jedyne mogą też spocząć w kolumbarium
3
. Miejsca pochówku mogą 

znajdować się tylko na cmentarzach, dlatego wykroczeniem (art. 18 u.c.c.z.) jest np. 

pochowanie zwłok we własnym ogrodzie czy przechowywanie urny z prochami 

w domu, nawet gdy tego życzył sobie zmarły. Inaczej jest np. w prawie australijskim: 

prochy pozostają w dyspozycji osoby, która je skremowała i to ona może decydować 

o miejscu ich zdeponowania [3, s. 271]. Ponadto prawo nie zezwala na dowolne 

rozczłonkowanie zwłok: oddzielone za życia lub po śmierci części należy pochować 

w wyznaczonych ustawą formach i miejscach. 

  

                                                                
1 malgorzata.stepien@free.org.pl, Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej FREE, Warszawa, 

www.free.org.pl 
2 Możliwość ta dotyczy wyłącznie zmarłych na statkach na pełnym morzu, gdyż „W przypadkach, kiedy okręt 

może w przeciągu 24 godzin przybyć do portu objętego programem podróży, należy zwłoki przewieźć na ląd 

i tam pochować” (art. 16 u.c.c.z., zd. 2 ust. 1) [2]. 
3 Kolumbarium (łac. columba=gołębica) – prostopadłościenna lub kopulasta budowla cmentarna z czasów 

rzymskich i wczesnochrześcijańskich, pełniąca funkcję zbiorowego grobowca dla kilkuset zmarłych. 

Współcześnie kolumbaria buduje się na cmentarzach w pobliżu krematoriów, zazwyczaj w formie niszy 

w ścianie pamięci, gdzie umieszcza się urny z prochami. 
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2. Sacrum relikwii a profanum wojennego bezczeszczenia zwłok  

We Francji – podobnie jak w innych krajach Europy – istniał niegdyś zwyczaj 

wyjmowania ze zwłok i balsamowania serc monarchów: o miejscach ich spoczynku 

decydowali oni w testamentach. Pozostałe królewskie trzewia wmurowywano 

w stopnie prowadzące do katedry Notre Dame w Paryżu. Na mocy zapisów swej 

ostatniej woli Ludwik XIII (1601-1643) i Ludwik XIV (1638-1715) darowali swe 

serca zakonowi jezuitów. Jednak po wybuchu rewolucji, by zdeprecjonować ideę 

„pomazańców bożych”, powstańcze władze Konwencji w 1792 roku przekazały je 

malarzom. Serce Ludwika XIII trafiło do Martina Drollinga (1752-1817) a serce 

Ludwika XIV – do Aleksandra Pau de Saint-Martin, tworzącego w latach 1791-1848. 

Zabalsamowane tkanki monarchów stały się dla nich źródłem rzadkiego, brązowego 

pigmentu. Wysuszone i sproszkowane, po zmieszaniu z olejem stworzyły farbę. 

W ten sposób tkanki Króla Słońce wniknęły w kanwę płótna dzieła Pau de Saint-

Martina, zatytułowanego Widok Caen i wystawionego w Luwrze, natomiast komórki 

Ludwika XIII we Wnętrze kuchni (1815) Drollinga: malowidło do dziś mieszczą 

zbiory Musée de Pontoise [4].  

Podobnie, jak wspomniane organy francuskich monarchów, w innym miejscu, niż 

resztę ciała złożono także m.in. serce króla Jana Sobieskiego (w Kościele 

Kapucynów w Warszawie), Fryderyka Chopina (w stołecznym Kościele św. Krzyża) 

czy marszałka Józefa Piłsudskiego (w grobie jego matki na cmentarzu na Rossie 

w Wilnie). Zgodnie ze współczesnym polskim ustawodawstwem części zwłok 

ludzkich powinny być traktowane na równi z całością, a więc pochowane w sposób 

przewidziany prawem. O ile jednak ze względów historycznych pozostaje zaakcep-

tować fakt wspomnianego odłączenia serc wielkich Polaków, to przeczy mu 

przechowywanie i dysponowanie współczesnymi szczątkami, traktowanymi jak 

relikwie. Oczywiście zarówno ustawodawstwo świeckie, jak i kościelna zabrania 

handlu materiałem biologicznym świętych: Kodeks prawa kanonicznego głosi 

jednoznacznie: „Nie godzi się sprzedawać relikwii” (kan. 1190, par. 1) [5]. Można 

jednak je przekazywać w darze, stąd szacuje się, że krew Jana Pawła II pobraną do 

transfuzji w ostatnich dniach jego życia a także włosy polskiego papieża przekazano 

blisko setce parafii. Są one deponowane w świątyniach, a czasem rozdawane, jak ząb 

papieża, sprezentowany kościołowi w Legionowie czy fiolka krwi, podarowana 

kierowcy rajdowemu Robertowi Kubicy. Ampułki z tą ostatnią trafiły również do 

Stanów Zjednoczonych, Austrii, Włoch, Francji, Meksyku, Kanady i Niemiec, 

wzbudzając publiczną krytykę i oskarżenia o „powrót do średniowiecznych praktyk” 

i „czynienie z relikwii gadżetów” [6].  

Zgodnie z prawem przechowywanie relikwii, którymi mogą być także całe 

zmumifikowane zwłoki np. świętych czy mistrzów duchowych w formie 

eksponatów, formalnie jest wykroczeniem z u.c.c.z. Zapewne wystawianie na widok 

publiczny relikwii I stopnia
4
 – czyli ciała lub jego części – uznano za czyn społecznie 

                                                                
4 Doktryna Kościoła Katolickiego wyróżnia relikwie III stopni: ciało ludzkie lub jego części (I), przedmioty, 

z którymi ciało świętego miało bezpośredni kontakt, np. szaty (II) i przedmioty, które miały kontakt 

z przedmiotami używanymi za życia przez świętego (III). Autorka tego artykułu miała okazję oglądać m.in. 

relikwie związane z prorokiem Mahometem, wystawione w słynnym pałacu Topkapi w Stambule: włos 

z brody i ząb proroka (I), jego płaszcz i dwa miecze (II) oraz skreślony przezeń list (III). Okazuje się jednak, 
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nieszkodliwy (art. 1 Kodeksu wykroczeń)
5
 [7]. Jednak formalne względy braku 

obowiązku jego ścigania nie rozwiązuje kwestii akceptacji dla przechowywania 

w świątyniach ludzkich tkanek. T. Gardocka widzi możliwość zastosowania tu 

szczególnego kontratypu, odwołującego się do przedmiotu kultu: dotyczy to jednak 

czci trwającej od dłuższego czasu, a nie osób właśnie zmarłych. Tymczasem kolejny 

taki kontrowersyjny wypadek miał miejsce w 2014 roku, gdy serce ks. Sylwestra 

Zawadzkiego – proboszcza ze Świebodzina – zgodnie z jego życzeniem wyjęto ze 

zwłok i złożono w krypcie u stóp pomnika – gigantycznej figury Chrystusa Zba-

wiciela. W tym wypadku sąd rejonowy w Świebodzinie uznał następcę proboszcza, 

który o tym akcie zadecydował winnym, jednak odstąpił od wymierzenia kary.  

„Komórka jest nieśmiertelna! To tylko płyn, w której otoczeniu żyje, ją 

degeneruje! Odnawiając ten płyn systematycznie oraz dając komórce pożywienie 

którego wymaga, może ona praktycznie żyć wiecznie!” – pisał w 1935 r. w książce 

l’Homme, cet inconnu noblista Alexis Carrel (1873-1944). W ten sposób 

przekonywał do programu uszlachetniania społeczeństwa metodami naukowymi. 

Jako pierwszy wyhodował on ludzką tkankę poza organizmem i w podobny sposób 

utrzymywał przy życiu ludzkie i zwierzęce narządy. To właśnie francuski chirurg 

i etyk udoskonalił ideę eugeniki, wymyśloną przez Francisa Galtona (1822-1911) 

jako ulepszenie cech rasy poprzez staranny dobór rodziców. Stworzył też pojęcie 

eutanazji i zalecał, by dokonywać jej w komorach gazowych w celu eliminacji 

osobników kryminalnych i szkodliwych dla społeczeństwa [8]. Rozwijający się 

w latach 20. i 30. XX wieku w Stanach Zjednoczonych i Europie ruch eugeniczny 

zainspirował Szwedów i Niemców do ustawowej sterylizacji osób, podejrzewanych o 

nosicielstwo genów odpowiedzialnych za różne schorzenia.  

Na mocy nazistowskiej ustawy eugenicznej z 1933 roku przymusowo 

sterylizowano chorych na schizofrenię, psychozę maniakalno-depresyjną, epilepsję, 

chorobę Huntingtona, dziedziczną ślepotę, głuchotę, poważne deformacje ciała 

i alkoholizm. Wyroki wydawane przez Trybunały Zdrowia Dziedzicznego 

doprowadziły w latach 1934-1939 do 400 tysięcy przymusowych sterylizacji. 

W 1935 roku na mocy Dekretu norymberskiego mającego chronić zdrowie i czystość 

krwi narodu niemieckiego, zabroniono zarówno małżeństw, jak i stosunków 

płciowych z Żydami. Natomiast w liście z 1 września 1939 roku Hitler posunął się 

jeszcze dalej, upoważniając dr Brandta i Reichleitera Bouhlera „do przekazania 

wyznaczonym lekarzom prawa do uśmiercania z litości pacjentów uznanych, po jak 

najstaranniejszym sprawdzeniu ich stanu, za nieuleczalnie chorych”. W ten sposób 

w Polsce wymordowano 3 tysiące pensjonariuszy szpitali psychiatrycznych,  

                                                                

że współcześnie kwitnie handel relikwiami II i III stopnia w licznych sklepach internetowych oraz na 

aukcjach popularnych platform zakupowych. Takie relikwie często trafiają na sprzedaż z krajów Europy 

Zachodniej, gdzie likwiduje się coraz więcej kościołów [45]. Jeśli jednak przechowywano w nich autentyczne 

relikwie, obowiązuje zakaz ich sprzedaży, a przeniesienie w inne miejsce regulują przepisy: „Relikwie 

znaczne i inne doznające wielkiej czci ze strony wiernych, nie mogą być w jakikolwiek sposób ważnie 

alienowane ani też na stałe przenoszone bez zezwolenia Stolicy Apostolskiej” (kan. 1190, par. 2) [5].    
5 Art. 1 brzmi: „§1. Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie 

szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, 

ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany. §2. Nie popełnia wykroczenia sprawca czynu 

zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu” [7]. 
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a w Niemczech do 1941 roku blisko 94 tysięcy. Do eliminacji tych ostatnich użyto 

tlenku węgla, dostarczonego przez firmę I. G. Farben. Z czasem zgładzono setki 

tysięcy więźniów obozów koncentracyjnych – głównie Żydów – trując ich 

w komorach gazowych cyklonem B [9].  

W hitlerowskich krematoriach zwłoki więźniów traktowano jak rodzaj odpadu 

biologicznego: przed utylizacją ich części usiłowano spożytkować dla dobra III 

Rzeszy. Włosami więc wypychano materace, ze skóry wyrabiano abażury, torebki, 

portmonetki czy okładki książek, z kości meble a z tłuszczu – mydło. Ten ostatni fakt 

potwierdziły analizy naukowców z SGGW pod kierownictwem prof. dr hab. inż. 

Andrzeja Stołyhwy, ogłoszone przez IPN w 2006 roku. Wszczęto je po protestach 

mniejszości niemieckiej z Gdańska, zbulwersowanej rzekomymi kłamstwami na ten 

temat. Tymczasem Rudolf Spanner (1895-1960) – nazistowski patolog i profesor 

medycyny z Instytutu Anatomii Akademii Medycznej w Gdańsku, wyprodukował 

kilkadziesiąt kilogramów mydła: jego nieprzyjemny zapach tłumił dodawany olejek 

migdałowy. Zwłoki, z których je wyrabiano, pochodziły z zakładu psychiatrycznego 

w Kocborowie, więzienia w Królewcu i z obozu zagłady Stutthof. Śledczy IPN 

potwierdzili też, że zakład Spannera produkował z ludzkiej skóry m.in. abażury 

i portmonetki [10]. Sam zbrodniarz nigdy nie został ukarany: śledztwo przeciwko 

niemu umorzono, a on do śmierci leczył ludzi w Szlezwiku-Holsztynie
6
 [11].  

Fakt drastycznego wykorzystywania zwłok potwierdza najstarszy syn Martina 

Bormana (1900-1945) – Martin Adolf (1930-2013). Wspominał, jak to wraz 

z młodszą siostrą i matką Gerdą Buch – córką sędziego najwyższego sądu partyjnego 

NSDAP, Waltera Bucha – odwiedził willę, którą dowódca SS Heinrich Himmler 

(1900-1945) kupił dla swej sekretarki i kochanki Hedwig Potthast w pobliżu 

Berchtesgaden. Gospodyni zaprowadziła ich do salonu na piętrze. „Nie rozu-

mieliśmy, co to za sprzęty znajdują się w pokoju, dopóki nam nie wyjaśniła całkiem 

naukowo – relacjonował Martin Adolf. – Były to krzesła i stoły zrobione z części 

ludzkiego ciała. Stało tam krzesło. Siedzenie zrobiono z ludzkiej miednicy, nogi były 

ludzkimi nogami i opierały się na ludzkich stopach. Z dużej sterty podobnych 

książek podniosła Mein Kampf i pokazała nam okładkę pokrytą ludzką skórą. 

Wyjaśniła, że więźniowie w Dachau, którzy robili te książki, używali skóry 

z pleców”
7
 [12].  

Z kolei abażury do lamp ze skóry więźniów ozdobionej tatuażem kazała dla siebie 

sporządzać słynąca z wyrafinowanego okrucieństwa Ilse Koch (1906-1967). Z tego 

powodu zwano ją „Ilse-abażur” i „czarownicą z Buchenwaldu”, gdzie mieszkała 

wraz z dwójką dzieci: Gizelą i Artwinem oraz mężem Karlem Kochem  

                                                                
6 Pierwsza o wyrabianiu mydła z ludzkich zwłok napisała Zofia Nałkowska w Medalionach (1946). Sprawę 

pseudomedycznych eksperymentów prowadzonych w gdańskim Instytucie, w tym produkcji mydła z ludzi 

i preparowania ludzkich skór już w 1946 r. badał Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze. 

Dochodzenie oparto głównie na zeznaniach Zygmunta Mazura, pomocnika-laboranta podległego Spannerowi. 

Zeznał on m.in. iż do masy tłuszczowej otrzymywanej w czasie wygotowywania zwłok dodawano preparat 

chemiczny Bilzo, stosowany w procesie wytwarzania mydła do mycia i prania, oraz że „ludzkiego mydła” 

używał Spanner i inni pracownicy Instytutu [11]. 
7 Martin Adolf w akcie sprzeciwu wobec zbrodniczej działalności ojca został katolickim księdzem: pełnił 

posługę w zakonie Misjonarzy Najświętszego serca Jezusowego w belgijskim Kongo, a po wystąpieniu 

z zakonu był nauczycielem teologii [12]. 
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– komendantem obozów zagłady w Sachsenhausen, Buchenwaldzie i Majdanku, 

skazanym po wojnie na karę śmierci. Sama Ilse, w sprawie której orzeczono karę 

dożywocia za zbrodnie wojenne, popełniła samobójstwo [13]. 

Natomiast Rosjanie w czasie wojny często używali zwłok zabitych towarzyszy 

w charakterze materiału budowlanego. „Nieboszczykami faszynowano bagna, 

robiono z nich kryjówki, odpoczywano siedząc na trupach – pisał żołnierz Nikołaj 

Nikulin w książce Sołdat. – Ponieważ brakowało podkładów kolejowych, nierzadko 

kładziono pod tory zamarzniętych nieboszczyków. Leży Iwan, w potylicę ma wbity 

gwóźdź, na wierzchu szyna, a po szynie leci wagonik, popychany przez żołnierzy” [14].  

Bezczeszczenie zwłok zarówno przez nazistów, jak i Rosjan wpisało się 

w wojenny „przemysł pogardy”. Tymczasem współczesne, komercyjne preparo-

wanie ciał zmarłych i prezentowanie ich na wystawach – o czym nieco dalej – co 

prawda nie narusza prawa, ale budzi wątpliwości etyczne. 

3. Prawne regulacje dotyczące ludzkich zwłok 

Rewolucyjne przewroty i wojny deprecjonowały ludzkie szczątki: okrucieństwa 

i masowość śmierci powodowały znieczulicę i zobojętnienie. Dlatego uchwalone po 

wojnie akty prawne poszerzają zakres należnego im szacunku, jaki obowiązywał 

w ustawodawstwie dwudziestolecia międzywojennego, choć brak przepisów, które 

bezpośrednio dotyczą poszanowania zwłok ludzkich. 

W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2001 roku [15] za zwłoki uważa się ciała 

osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych (par. 2), zaś par. 8 określa postępowanie 

ze szczątkami ludzkimi będącymi częściami ciała, odłączonymi od całości. Należy 

do nich stosować odpowiednio przepisy dotyczące postępowania ze zwłokami. To 

samo rozporządzenie stanowi, że w celu wstrzymania rozkładu zwłok dozwolone jest 

stosowanie zabiegów utrwalających. Natomiast par. 1 Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z 2006 roku 

precyzuje, że: „Za zwłoki uważa się ciała osób zmarłych i dzieci martwo 

urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży” [16]. 

Zwłoki ludzkie są szczególnym przedmiotem ochrony prawa karnego. 

Nieodpowiedni sposób ich traktowania Kodeks karny określa jako znieważenie 

zwłok lub prochów ludzkich, umieszczając je pośród przestępstw przeciwko 

porządkowi publicznemu. Art. 262 § 1 k.k. brzmi: „Kto znieważa zwłoki, prochy 

ludzkie lub miejsce spoczynku zmarłego, podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do lat 2” [17].  Z kolei art. 24 Kodeksu 

cywilnego [18], który dotyczy ochrony dóbr osobistych stanowi m.in., że ten, czyje 

dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego 

działania. W przypadku zwłok żądanie zaniechania działania naruszającego ich 

„poszanowanie” przysługiwałoby bliskim osoby zmarłej. 

Co do otwarcia powłok zmarłego, to ustawa z 1991 roku O zakładach opieki 

zdrowotnej [19] (dalej u.z.o.z.) stanowi, że zwłoki osoby, która zmarła w szpitalu, 

mogą być poddane sekcji, w szczególności „[...] gdy zgon tej osoby nastąpił przed 

upływem 12 godzin od przyjęcia do szpitala, z zastrzeżeniem ust. 3” (art. 22). Ciało 

zmarłego w szpitalu nie jest poddawane sekcji, jeżeli jego przedstawiciel ustawowy 

wyraził sprzeciw lub on sam uczynił to za życia. 
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Zgodnie z art. 25 u.z.o.z. „dokonanie sekcji zwłok nie może nastąpić wcześniej 

niż po upływie 12 godzin od stwierdzenia zgonu”. „Jeżeli zachodzi potrzeba 

pobrania ze zwłok komórek, tkanek lub narządów, kierownik zakładu, a jeżeli 

kierownik nie jest lekarzem, to upoważniony przez niego lekarz, może zadecydować 

o dokonaniu sekcji zwłok przed upływem 12 godzin, przy zachowaniu zasad i trybu 

przewidzianych w przepisach o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek 

i narządów”. 

Natomiast art. 25a u.z.o.z. przewiduje, że „1) W razie śmierci pacjenta w szpitalu 

do obowiązków szpitala należy właściwe przygotowanie jego zwłok w celu wydania 

ich osobom uprawnionym do pochowania. 2) Minister Zdrowia ma określić, 

w drodze rozporządzenia, sposób postępowania szpitala w razie śmierci pacjenta oraz 

zakres czynności należących do obowiązków szpitala związanych z przygotowaniem 

zwłok pacjenta do wydania osobom uprawnionym do ich pochowania, uwzględniając 

konieczność zachowania godności należnej zmarłemu”. Nie można więc podczas 

autopsji – nawet na wyraźne życzenie zmarłego – wyjąć jakiś organ czy usunąć część 

zwłok, by je następnie pogrzebać w innym miejscu, niż reszta ciała, czy też wystawić 

na widok publiczny w formie relikwii lub eksponatu.   

4. Komercjalizacja ludzkich zwłok 

Rozważania dotyczące wykorzystania ludzkich szczątków oraz materiału biolo-

gicznego w szeroko pojętej komercji, warto poprzedzić kwestią publicznych pokazów 

zwłok i ich części, traktowanych jak eksponaty. Jedne – jak mózg Włodzimierza 

Lenina czy Maksyma Gorkiego [20] – są przechowywane w instytutach medycz-

nych, inne w muzeach w formie zmumifikowanej, jeszcze inne pokazywane jako 

kurioza dla rozrywki. W ten ostatni bowiem sposób można traktować katakumby 

Kapucynów w Palermo, mieszczące blisko osiem tysięcy zmumifikowanych ciał 

mnichów oraz zamożnych mieszkańców miasta. Preparacji dokonywano od 1599 do 

1881 roku, kiedy to włoski rząd jej zakazał. Polegała na suszeniu zwłok przez osiem 

miesięcy, potem maceracji w occie i aromatycznych ziołach, ponownym suszeniu, 

wypełnianiu słomą i ubieraniu. W okresach epidemii ciała moczono w arszeniku lub 

roztworze wapiennym.  

W niszach wzdłuż przejść katakumb stoją lub leżą zwłoki, pogrupowane według 

płci i pozycji społecznej. Poszczególne sale zajmują prałaci, kupcy, profesorowie, 

mieszczanie w „niedzielnych” ubraniach, dziewice, które nie zdążyły wyjść za mąż, 

ubrane w suknie ślubne oraz całe rodziny. „Gwiazdą” katakumb jest „Bambina”  

– zmarła w 1920 roku dwuletnia Rosalia Lombardio, wyglądająca jak pogrążona we 

śnie. Umieszczono ją w kapliczce, w szklanej trumnie na marmurowym podeście. 

Była jedną z ostatnich tu pochowanych: tajemnicy jej mumifikacji strzegł do własnej 

śmierci doktor Alfredo Solafia. Przy wyjściu z katakumb można kupić pocztówki 

z mumiami [21].  

Znacznie większe kontrowersje wzbudziła jeżdżąca po całym świecie w 2006 

roku wystawa ludzkich zwłok zatytułowana „Światy ciała”. Eksponowała ponad 

dwadzieścia anatomicznych preparatów, blisko dwieście narządów oraz milimet-

rowej grubości płaty przekrojów głowy, korpusu i kończyn. W ten sposób jej twórca 

– prof. Gunther von Hagen z Niemiec, prezentował opatentowaną przez siebie 
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technikę plastynacji. Łączy ona metody preparacji anatomicznej z chemią tworzyw 

sztucznych, umożliwiając trwałą konserwację tkanek i narządów oraz całych ciał, 

przy zachowaniu ich elastyczności, kształtu i koloru. Pozwala to odsłonić najgłębsze 

warstwy tkanek aż po rozgałęzienia włosowatych naczyń krwionośnych i układ 

nerwowy.  

Zgodę na otwarcie wystawy w Monachium wydał dopiero bawarski sąd, ale nie 

wszystkie preparaty pozwolono pokazać. Zakazano na przykład wystawienia 

monumentalnego plastynatu konia z jeźdźcem, trzymającym w jednej ręce swój 

mózg, a w drugiej, dużo mniejszy mózg zwierzęcia. Mimo to szok wzbudza dras-

tyczny preparat ciała ciężarnej kobiety, pozbawionej skóry: rozcięty brzuch ukazuje 

pięciomiesięczny płód. Natomiast największym zainteresowaniem zwiedzających 

cieszył się plastynat ciała mężczyzny, trzymającego w ręku własną skórę, by 

pokazać, jak ważnym i dużym jest ona organem.  

Kontrowersje wzbudziła również przeprowadzona przez niemieckiego naukowca 

w Anglii publiczna autopsja, śledzona przez setki osób na sali i transmitowana przez 

telewizję. Prasa grzmiała: „To show ze śmierci!”,  „Pomysł chory i odrażający”. 

Dzięki niej jednak londyńska wystawa plastynatów przyciągnęła 840 tysięcy 

zwiedzających. Prof. Hagens twierdzi, że są one „[...] nie tylko doskonałymi 

materiałami do dydaktyki medycznej, ale winny być udostępniane ogółowi 

społeczeństwa, ponieważ na wystawie człowiek spotyka siebie jako cząstkę natury. 

Postrzega i rozumie własne ciało. Szczególnie istotne są preparaty otwartych ciał 

i organów pokazujące skutki wywołane przez nowotwór, wylew czy zawał serca. 

Zmiany w płucach wywołane przez nikotynę. Plastynaty uprzytamniają oglądającym, 

jak ważny jest zdrowy tryb życia. Pokazują techniki medyczne, np. protezowanie 

kości. Stwarzają iluzję udziału w prawdziwej sekcji ludzkich zwłok. Służą 

powszechnej oświacie, bez dreszczu śmierci (jak szklany pojemnik z wyblakłym 

preparatem formalinowym) za to ze światłem wiedzy i w służbie życia” [22]. 

Wspomniana wystawa wywołała publiczną debatę we wszystkich krajach, gdzie 

ją pokazano. To kontrowersyjne naruszenie tabu sprawiło, że była najczęściej 

odwiedzaną na świecie: obejrzało ją kilkanaście milionów osób a w niektórych 

miastach działała przez całą dobę. Szok kulturowy oddawały tytuły prasowe, od 

potępiających w mediach popularnych: Mistrz Makabry ze śmierci robi show 

(„Stern”), Zabawa śmiercią („Frankfurter Allgemeine”), Prof. Hagens do więzienia? 

(„Körperspender-News”), Recykling ludzkich ciał („Guardian”), Prowokująca 

fascynacja anatomią śmierci („Time Magazin”), do akceptujących w prestiżowych 

periodykach naukowych: Mistrz anatomii („Journal of Anatomy”), Fascynujące 

plastynaty („Orthopädie & Rheuma”), High-tech konserwowania ciał: bazą 

nowoczesnego teatru anatomii („The Lancet”).  

Przeprowadzone po wystawie badania socjologiczne ujawniły, że 35 proc. 

zwiedzających stanowili studenci i uczniowie. Ponadto 87 proc. widzów oceniło ją 

pozytywnie, a zaledwie 4 proc. negatywnie. W wyniku jej obejrzenia 80 proc. 

zadeklarowało rozsądniejsze dbanie o zdrowie, zaś co piąty oddanie swego ciała na 

cele naukowe lub zostanie dawcą organów do przeszczepu [22]. 

I tu dochodzimy do kwestii przekazania zwłok na cele naukowe. W Polsce 

istnieją ograniczone możliwości decydowania, co stanie się z naszym własnym 
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ciałem po śmierci. Takiego prawa nie mają osoby uprawnione do pochowania zwłok, 

ale zarówno one, jak i uczelnia mogą o to wnosić do starosty (por. art. 10 ust. 2 

u.c.c.z.) [1, s. 271]. Możemy zadysponować – w formie niezłożenia sprzeciwu – chęć 

oddania narządów dla celów medycznych na mocy art. 5 Ustawy o pobieraniu, 

przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (domniemanie 

zgody) [23]. Z kolei art. 10 u.c.c.z. umożliwia zadecydowanie na piśmie 

o udostępnieniu ciała do celów naukowych: badawczych lub dydaktycznych. Nie 

możemy jednak wnosić o oddzielenie jakiejś ich części po śmierci [1, s. 272-273]. 

Podobną jak wspomniana wystawa dyskusję rozpętała ekspozycja w Mannheim, 

prezentująca ponad 70 mumii dorosłych, dzieci i zwierząt m.in. z Chile, Peru, 

Węgier, Egiptu i Nowej Zelandii. Jej „gwiazdą” był Windeby I, znaleziony 1.800 lat 

temu w północnych Niemczech i „wypożyczony” z muzeum w Schleswig-Holstein. 

Wieloletnie przeświadczenie, że jest to kobieta, skorygowały dopiero badania DNA. 

Dietrich Wildung – dyrektor Muzeum Egipskiego w Berlinie, wypowiadając się 

w Deutschland Radio stwierdził, że pokaz mumii jest pogwałceniem prawa zmarłych 

do pozostawienia ich w spokoju po śmierci – nawet jeśli ta nastąpiła tysiące lat temu. 

Dodał, że zgromadzone w jego placówce mumie nie są wystawiane: wrócą do 

Egiptu, gdzie będą spalone [24]. 

Inna kolekcja zmumifikowanych ludzkich zwłok zawitała do Polski w 2009 roku. 

„To nie jest wystawa o śmierci, tylko o życiu” – przekonywał przed jej otwarciem 

dr Roy Glover, emerytowany profesor anatomii i biologii komórkowej uniwersytetu 

w Michigan. Pokazał on trzynaście wypreparowanych zwłok częściowo 

pozbawionych skóry i odsłaniających 250 organów, zakonserwowanych z pomocą 

nowoczesnej technologii [25].  

Pokazy ludzkich zwłok rodzą pytania o to, gdzie przebiega granica między sztuką 

a prowokacją, dydaktyką a komercją oraz prawem a etyką, opartymi na szacunku do 

ludzkich szczątków. Czy zgodnie z wymogami prawa należałoby je pogrzebać? 

Rozważając tę kwestię T. Gardocka postuluje określenie granicy, pozwalającej na 

pozostawienie w pewnych przypadkach niepochowanych części zwłok. Mogłaby ją 

stanowić cezura czasowa: za właścicieli np. starych, niezidentyfikowanych czaszek 

czy piszczeli można by uznać studentów medycyny, którzy często nimi dysponują w 

celach edukacyjnych. Mieli by więc oni prawo do obrotu nimi, bez zarzutu 

znieważenia zwłok [1, s. 275]. 

Wygląda jednak na to, że w podobny sposób traktują tę kwestię właściciele 

omówionych ekspozycji. Pytanie, czy zmumifikowane ludzkie powłoki, bez względu 

na zastosowane dawne i współczesne metody preparacji, to jeszcze zwłoki, czy już 

anonimowa biomasa, mająca jedynie formę swego zmarłego poprzednika? Czy 

należy do nich stosować przepisy o zwłokach i szczątkach, czy te o materiale 

biologicznym, deponowanym w biobankach
8
 [26]?  

  

                                                                
8 Zgodnie z definicją Europejskiej Grupy ds. Etyki i Badań Nowych Technologii, powołanej przez Komisję 

Europejską, biobank stanowi różnego typu zbiory próbek biologicznych wraz z powiązanymi z nimi bazami 

danych, mające pewien poziom dostępności, osiągalności i wymiany dla celów naukowych [26]. 
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4. Ludzkie tkanki jako tworzywo sztuki i badań naukowych 

Art. 1 deklaracji UNESCO definiuje je jako różny materiał biologiczny (krew, 
tkanki, komórki, kwasy nukleinowe, osocze, etc.), zawierający m. in. informacje 
genetyczne (genetic data) lub proteomiczne (proteomic data), stanowiące 
o charakterystycznym wizerunku (make-up) jednostki [27]. To istotna kwestia 
choćby dla twórców BioArtu: ten swoisty dialog sztuki z biotechnologią wyko-
rzystuje bowiem jako tworzywo hodowle materiału biologicznego, zdeponowane 
w biobankach. W 1996 roku australijscy naukowcy Oron Catts i Ionat Zurr przy 
Uniwersytecie Zachodniej Australii utworzyli Tissue Culture&Art Project a w 2000 
roku laboratorium SymbioticA. „Gdybym miał wybrać ikonę naszych czasów, byłoby 
nią zdjęcie myszy ze wszczepionym pod skórę uchem – twór biotechnologów 
z Massachusetts Institute of Technology z 1995 roku” – mówi Catts, dyrektor 
i kurator SymbioticA. Jej twórcy łączą bioetykę, inżynierię genetyczną 
i biotechnologię, pokazując zarówno płynące z nich korzyści, jak i zagrożenia. Ionat 
Zurr w 2000 roku obroniła tu doktorat zatytułowany Groving Semi-Living Art 
(Rosnąca pół-żywa sztuka). Catts jest zarazem badaczem tego uniwersytetu: zaczynał 
jako pracownik naukowy w dziedzinie inżynierii tkankowej i organowej Fabrication 
Laboratorium w Harvard Medical School. Współpracował też z wieloma innymi bio-
medycznymi laboratoriami na świecie [28].   

 A te „przechowują ogromną ilość komórek i tkanek pobieranych do celów 
badawczych – mówi Ionat Zurr. – Ta biomasa sięga tysięcy ton. To mieszkańcy 
inkubatorów i szalek Petriego, którzy nigdy nie staną się zintegrowaną częścią 
żadnego samodzielnego organizmu. Ze względu na sposób, w jaki żyją, nie pełnią 
już swoich pierwotnych funkcji i wymykają się tradycyjnej klasyfikacji 
organizmów”. Bioartyści uważają, że tkanka pobrana z organizmu zostaje 
pozbawiona pierwotnego kontekstu, przybierając „formę półżywą” the extended 
body – „ciała rozszerzonego”, które wykracza poza ramy organizmu i gatunku. 
Manipulowanie w jej genach i namnażanie pozwala jej żyć wiecznie a pozbawienie 
cech istoty, z której pochodzi, przydaje jej degradującej anonimowości. 

Jednym z dzieł wspomnianych twórców jest Victimless leather (1997)  
– kilkucentymetrowa kurtka, wyhodowana z ludzkiej linii komórkowej Hackett oraz 
mysich komórek linii 3T3. Jest ona rozpięta na biodegradowalnym rusztowaniu i 
umieszczona w szklanym bioreaktorze. W  2012 roku warszawskie Centrum Nauki 
Kopernik gościło wystawę eksponatów Orona Cattsa i Ionat Zurr zatytułowaną 
„Surowe formy” (Crude life). Zaprezentowano tu dziesięć retrospektywnych 
projektów: trzy prace z elementami żywymi – w tym wspomnianą „kurtkę” – oraz 
dokumentację ich hodowli. Sami autorzy tak ją komentują: „Formy pół-żywe. 
Wyrzeźbione z żyjących i jednocześnie nie żyjących materiałów. […] Formy surowe 
także w takim sensie, że pozbawione kulturowego kontekstu. Trudne do 
zaklasyfikowania w znanych strukturach poznawczych. Z czasem po te formy zaczęli 
sięgać artyści, którzy dostrzegli w hodowlach tkankowych potencjał rzeźbiarski 
i performatywny. Tak narodził się nowy kierunek sztuki: bioart. Jego celem jest 
stawianie trudnych pytań etycznych o rozwój nauki, a zwłaszcza biotechnologii. 
Próba ponownego zdefiniowania pojęcia życie wobec osiągnięć biologii 
syntetycznej”.  

Na stronie CNK wystawę skomentował biolog molekularny, dr hab. Jan Brzeski. 
„Cóż to takiego formy pół-żywe, plastikowe szkielety na których Artyści hodują 
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zwierzęce komórki? W jakim sensie są pół-żywe? Czy zachodzi w nich połowa 
procesów życiowych? Czy może zachodzą one dwa razy wolniej? […] Zupełnie 
niezależnie od tego komórki, które naukowcy i artyści hodują w laboratoriach są 
żywe, całkowicie. Chyba, że umierają. Wtedy są martwe, całkowicie. Ale co to jest 
życie?” [29].  

W ten sposób naukowiec włącza się w debatę związaną ze skomplikowaną 
biologiczno-etyczno-prawną materią ludzkiego materiału biologicznego [30]. Dotąd 
nie powstały regulacje, mogące jednoznacznie określić jego status. Skoro jednak 
pobieranie i deponowanie oraz wykorzystywanie próbek biologicznych jest 
obwarowane różnymi warunkami, w tym m.in. udzielaniem przez dawcę świadomej 
zgody na ich wykorzystanie w określonym celu, a także możliwością jej wycofania 
lub prawa do niewiedzy o wynikach badań, to oznacza, że pobrany materiał 
biologiczny – nawet zakodowany [31] i częściowo zanonimizowany –  łączy się 
z osobą dawcy. Ma więc w pewnym sensie charakter podmiotowy. Ten sposób 
myślenia oddają szwedzkie badania ankietowe z 2005 roku, dotyczące donacji 
próbek do biobanków: 86 proc. respondentów było gotowych oddać próbkę na cele 
badawcze nawet jeśli byłaby ona jedynie kodowana, natomiast aż 89 proc. przy 
gwarancji całkowitej anonimizacji [32]. 

Czy zatem fakt całkowitej anonimizacji [32, s. 67, 76-77] próbek pozbawia ich tej 
podmiotowości, nadając im status przedmiotowej biomasy? Odwracając bowiem tę 
sytuację, warto zauważyć, że organy pobrane do transplantacji muszą zawierać 
szczegółowe informacje medyczne i pozamedyczne dotyczące dawcy –  jak płeć czy 
wiek – aby można je było bezpiecznie przeszczepić innemu pacjentowi

9
 [23]. Czy 

więc tak pozyskane serce, płuca lub rogówki mają bardziej podmiotowy status, niż 
tkanki, pobrane na potrzeby biobanku w celu różnych badań?   

A co z ludzkim DNA, mającym osobniczy charakter i mieszczącym 
najwrażliwsze dane dawcy [34]? Według przytoczonej definicji materiału 
biologicznego prawo do prywatności obejmuje nie tylko dostęp do danych 
osobistych dawcy, ale i ochronę próbek biologicznych oraz nośników, sposobu i celu 
przetwarzania informacji umożliwiających jego identyfikację. Stąd J. Kapelańska-
Pręgowska uważa, że uzasadnione jest przyznanie statusu danych osobowych  
– a nawet sensytywnych – materiałowi biologicznemu pochodzącemu od człowieka [35]. 

5.  Podsumowanie 

W podsumowaniu tych medyczno-prawno-etycznych rozważań warto zauważyć, 
że brakuje zarówno ustawowych regulacji, dotyczących statusu, prawa własności 
i dozwolonych sposobów wykorzystania ludzkich zwłok, jak i materiału biolo-
gicznego, zdeponowanego w biobankach.  

Nie  jest także jednoznacznie unormowany status szczątków [36], o czym świadczy 
przykład kontrowersji, jakie w marcu 2018 r. wzbudziła sprawa wystawionych 
w Muzeum Czynu Niepodległościowego w Krakowie czaszki, pochodzącej z Katynia 
oraz prochów gen. Leopolda Okulickiego i wicepremiera Jana Jankowskiego. 
Policyjne dochodzenie ma zbadać pochodzenie szczątków oraz wyjaśnić, czy 

                                                                
9 Art. 30 Ustawy z 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek 

i narządów (Dz.U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1411.) brzmi: „Bank tkanek i komórek jest obowiązany gromadzić 

i przechowywać dokumentację dotyczącą przechowywania i wydawania tkanek i komórek przez co najmniej 

30 lat od dnia ich wydania w celu przeszczepienia w sposób umożliwiający identyfikację dawców i biorców 

tkanek i komórek”. Sposób ten precyzuje art. 37b [23]. 
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zaistniało tutaj „przestępstwo znieważenia zwłok, ludzkich prochów lub też znie-
ważenia miejsca spoczynku zmarłego”, także z uwagi na sposób eksponowania: 
czaszka spoczywa w szklanym pojemniku a prochy w drewnianym pudełku po 
armatniej łusce. Komendant Związku Legionistów Polskich Krystian Waksmundzki 
odpowiedzialny za ekspozycję muzeum wyjaśnia, że są to „przedmioty, które 
stanowią symbole i są złożone w miejscu godnym ich przechowywania”. I dodaje: 
„Każdy wie, że generał został skremowany. Otrzymaliśmy te prochy z Ambasady 
Rzeczpospolitej w Moskwie, podobnie jak symboliczne prochy wicepremiera 
Jankowskiego, którego miejsce pochówku znane jest jedynie w przybliżeniu. 
Stamtąd Ambasada RP komisyjnie pobrała ziemię. W roku 1990 zostało to do nas 
dostarczone” [37].    

Stosunek do próbek biologicznych będzie zależeć od ich statusu prawnego: 
„odpadu”, „własności”, czy „daru”. Potraktowanie ich jako „porzuconych”, po 
pozbawieniu czynników identyfikujących dawcę (anonimizacja), ułatwia swobodne 
badania. Dotąd przechowywane w formalinie czy lodzie tkanki traktowano jak 
medyczne „odpady” a nie części osoby ludzkiej, zaś te nowotworowe nawet bardziej 
jako ciało obce niż własność osoby, w przeciwieństwie np. do łożyska. Z kolei 
podejście oparte na „własności” wymaga szczególnej formy wyrażania zgody, kontroli 
możliwych nadużyć, rekompensaty finansowej za uczestnictwo w badaniach, a nawet 
udziału w zyskach z komercjalizacji. Część doktryny anglosaskiej proponuje uznać 
próbki za własność prywatną, zwiększającą skuteczność ochrony dawców [38]. Ale 
jeśliby nawet zostały one uznane za przedmiot prawa własności, to i tak byłyby 
wyłączone z obrotu prawnego na skutek zakazu handlu ciałem ludzkim i jego 
częściami. Alternatywą jest potraktowanie próbek jako „daru”, zgodne z persona-
listyczną perspektywą ludzkiego życia oraz koncepcją dobrowolnego uczestnictwa w 
badaniach biomedycznych [32, s. 87].  

Jeśli zaś materiał biologiczny uznać jedynie – jak twierdzą twórcy BioArtu – za 
biomasę, pozbawioną „pierwotnego kontekstu” ludzkiego organizmu, to czym są 
w takim razie plastynaty i mumie? Powstaje wątpliwość, czy w ten sposób nie 
dehumanizujemy naszego myślenia o życiu i śmierci. Jego tragicznym skutkiem było 
przeobrażenie eugenicznych idei w nazistowski genocyd

10
 [39]. 

Artykuł opracowano w ramach grantu badawczego Fundacji Polska Liga Walki 
z Rakiem, zatytułowanego Założenia do ustawowej regulacji Centralnego Rejestru 
Zasobów Próbek Biologicznych (Biobank Centralny, 2017). 
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Od relikwii do biomasy: status ludzkiego materiału biologicznego w świetle 
medycyny, prawa i etyki  

Streszczenie  
Opracowanie bada medyczne, prawne i filozoficzne implikacje, dotyczące statusu ludzkich zwłok oraz 
szczątków biologicznych. Od wieków wykorzystywano je w formie relikwii, mumii i preparatów 
medycznych, zaś współcześnie za pomocą opatentowanych procesów technologicznych powstają z nich 
plastynaty i eksponaty sztuki bioartu. W sacrum śmierci wkracza profanum komercji, wywołując dyskusję 
na temat etyki oraz tabu cielesności i osoby. Ludzkie tkanki są także deponowane w biobankach, celem 
badań naukowych, a organy wykorzystywane do przeszczepów. Wspomniane zagadnienia autorka 
analizuje m.in. z punktu widzenia polskiego ustawodawstwa cywilnego i karnego, a także międzynarodo-
wych – w tym unijnych – aktów legislacyjnych, stosując metodę komparatystyczną i analizę piśmiennictwa.  
Słowa kluczowe: zwłoki, relikwie, biomasa, biobank, bioart. 

From relics to biomass: the status of human biological material in the light of 
medicine, law and ethics 

Abstract 
This study will explore medical, legal and philosophical implications regarding status of human corpse 
and biological remains. For centuries they were used as relics, been mummified or turn into medical 
preparations. Now days thanks to new technologies and patented technological processes they are being 
plastinated and becoming bioart exhibits. Sacred death is being profaned by its commercialisation 
sparking discussion of ethics and taboo of human being and his body. Human tissues are being deposit 
in biobanks for research purposes and organs widely used for transplantations. This study will try to 
analyse mentioned relating to Polish civil and criminal law as well as EU law using comparative method 
and analysis of literature. 
Keywords: corpses, relics, biomass, biobank, bioart. 
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Kobiety w zawodzie lekarza:  

przeszłość, teraźniejszość, przyszłość 

1. Wprowadzenie 

Płeć jest jedną z cech, która wpływa na wszystkie sfery ludzkiego życia. Jest 

podstawą różnic fizycznych i psychicznych, determinuje realizację ról rodzinnych 

czy zawodowych a jednocześnie w wielu sytuacjach, staje się powodem nierówności 

społecznych pomiędzy kobietami i mężczyznami. Należy jednak pamiętać, że 

w analizie różnych sytuacji oraz form aktywności, typowych czy nietypowych dla 

kobiet lub mężczyzn, zawsze należy brać pod uwagę szeroki kontekst historycznych 

i społeczno-kulturowych uwarunkowań. Taka perspektywa powinna być uwzględ-

niana również w charakterystyce działalności medycznej kobiet [1]. 

Celem pracy jest analiza uwarunkowań, które w przeszłości determinowały 

dążenia kobiet do wykonywania zawodu lekarza oraz prezentacja wyników badań 

własnych, które dotyczyły: identyfikacji preferowanych przez lekarki specjalizacji, 

charakterystyki sposobu łączenia ról zawodowych i pozazawodowych w życiu 

lekarek oraz określenia, jak badane postrzegały przyszłość kobiet w zawodzie 

lekarza. 

W pierwszej części pracy, opisano dążenia kobiet do uzyskania prawa studio-

wania i praktykowania medycyny oraz przedstawiono dane statystyczne, prezen-

tujące zmieniający się w czasie udział kobiet wśród lekarzy. W drugiej części, 

zaprezentowano i omówiono wyniki badań własnych, zrealizowanych wśród 

aktualnie pracujących lekarek. 

2. Kobiety, jako opiekunki i lekarki w przeszłości   

Kobiety od zawsze były zaangażowane w realizację ról społecznych skon centro-

wanych na zdrowiu i chorobie. Ze względu na specyficzne cechy fizjologiczne 

(menstruacja, ciąża, poród, połóg), uznawane były za bardziej kompetentne 

w sprawach zdrowia i choroby niż mężczyźni. Leczyły i sprawowały opiekę nad 

potrzebującymi, zanim powstał zawód lekarza [2-6].  

Pomimo tradycyjnego zaangażowania kobiet w opiekę nad zdrowiem i chorobą 

w rodzinie i społeczności lokalnej, ich droga do uzyskania formalnych możliwości 

wykonywania zawodu lekarza był długa i bardzo trudna. Wyjątkiem były Włochy, 

gdzie nastawienie do praktykowania przez kobiety zawodu lekarza było bardziej 

przychylne niż w Europie Zachodniej i Ameryce. We Włoszech w okresie od X do 

XIII wieku, funkcjonowała najsłynniejsza wówczas w Europie, szkoła medyczna 

w Salerno, w której studiowały również kobiety [7, 8]. 

Do połowy XIX wieku wśród lekarzy dominowali mężczyźni. Kobiety, które w 

sytuacji pojawienia się ruchu emancypacyjnego starały się o przyjęcie do szkół 
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medycznych, przez lata spotykały się z nietolerancją i dyskryminacją ze względu na 

płeć. [6, 7, 8]. W 1895 roku wybitny chirurg L. Rydygier dowodząc, że kobiety pod 

względem fizycznym i umysłowym nie nadają się do wykonywania tego zawodu 

napisał „Precz, więc z Polski z dziwolągiem kobiety – lekarza” [9]. 

W USA pierwsza kobieta E. Blackwell uzyskała dyplom lekarza w 1849 roku. 

Nikt jednak nie chciał jej zatrudnić i aby praktykować w zawodzie, musiała założyć 

własny szpital. Do końca XIX wieku zezwolono kobietom studiować medycynę, 

wykonywać zawód oraz zdobywać w tej dziedzinie stopnie naukowe w Stanach 

Zjednoczonych i w wielu karajch europejskich [5, 6, 10]. 

Polki w okresie zaborów, początkowo zmuszone były studiować medycynę za 

granicą, najczęściej we Francji i Szwajcarii. A. Tomaszewicz-Dobrska, jako 

pierwsza Polka uzyskała dyplom w dziedzinie medycyny w 1873 roku (studiowała 

w Zurychu). Po nostryfikacji dyplomu w Rosji zamieszkała w Warszawie, jednak 

w sytuacji, kiedy męskie środowisko medyczne nieprzychylne było lekarkom nie 

przyjęto jej do Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego a zgodę na prowadzenie 

praktyki zawodowej uzyskała dopiero trzy lata później [7]. Uniwersytety w Krako-

wie i Lwowie oficjalnie zezwoliły kobietom kształcić się na wydziałach lekarskich 

dopiero w 1896 roku [10]. 

Do I wojny światowej, kwalifikacje zawodowe lekarzy darzono większym 

zaufaniem niż kwalifikacje lekarek (nazywanych medycynierkami czy medyczkami), 

posiadających takie same dyplomy uniwersyteckie. Okazało się, że „równo-

uprawnienie nie jest jeszcze zrównaniem” [10]. Kobiety początkowo najczęściej 

zajmowały się, więc biedakami, (którymi nie chcieli się zajmować mężczyźni), 

dziećmi i kobietami [3, 6].  

W kolejnych latach możliwości edukowania i pracy kobiet w medycynie zaczęły 

się dynamicznie zmieniać. Uznano, że „kobieta, przez to samo, że jest zdolną zostać 

lekarką, ma prawo nią być” [11]. W 1922 kobiety stanowiły w Polsce ponad 10% 

ogółu lekarzy [7]. W okresie powojennym, ich udział tak szybko wzrastał, że 

w połowie XX wieku, zawód lekarza zaczął ulegać feminizacji [12]. Aby zmniejszyć 

ilość studentek medycyny a tym samym udział kobiet w zawodzie, w trakcie 

egzaminów wstępnych na wydziały lekarskie wprowadzono parytety, realnie były to 

preferencje dla mężczyzn. Wprowadzono równe limity przyjęć (50% kobiet i 50% 

mężczyzn) a jednocześnie różne dla obu płci progi punktowe [13]. Taka sytuacja 

trwała wiele lat, aż do Ośrodka Zamiejscowego Naczelnego Sądu Administracyjnego 

w Krakowie wniesiono skargę na decyzję Uczelnianej Komisji d/s Rekrutacji 

Akademii Medycznej w Krakowie. Skarżąca nie została przyjęta na Wydział 

Lekarski, mimo uzyskania ilości punktów uprawniających do dostania się na 

Wydział, ponieważ nie zmieściła się w limicie ustalonym dla kobiet. W 1987 roku 

w tej sprawie orzekał Trybunał Konstytucyjny [14].  

Ówczesny Minister Zdrowia i Opieki Społecznej wyjaśniając powody stosowania 

limitów przyjęć na medycynę zwracał uwagę na to, że niektóre specjalizacje 

lekarskie (np. chirurgia), wymagają cech psychofizycznych, typowych dla mężczyzn 

a to wiąże się z koniecznością wykształcenia odpowiedniej liczby lekarzy. 

Jednocześnie wskazywał na specyficzne obszary pracy lekarskiej, które mogą być 

utrudnieniem lub przeciwwskazaniem dla kobiet ze względu na ich funkcje 
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macierzyńskie i rodzinne (nocne dyżury, medycyna nuklearna, służba wojskowa) 

[14]. W Orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia  03.03.1987 roku, argumenty 

przedstawione przez ministra zdrowia zostały zakwestionowane. Stwierdzono 

jednocześnie, że limity są sprzeczne z ustaloną w Konstytucji i międzynarodowych 

dokumentach ratyfikowanych przez Polskę, zasadą równości kobiet i mężczyzn we 

wszystkich dziedzinach życia publicznego, a tym samym niedopuszczalne [14].  

W drugiej połowie XX wieku, procentowy udział kobiet wśród lekarzy 

pracujących bezpośrednio z pacjentem wynosił: 1960- 38,4%; 1970- 47,6%; 1980- 

53,5%; 1990- 54,1%; 2000- 54,2% [6]. 

3. Kobiety w zawodzie lekarza – współczesność 

Obecnie zainteresowanie kobiet studiowaniem medycyny i wykonywaniem 

zawodu lekarza jest bardzo duże. Na podstawie danych statystycznych Naczelnej 

Izby Lekarskiej można stwierdzić, że na koniec 2010 r., wśród aktywnych zawodowo 

lekarzy było 55,9%, a na początku 2018 r. było 57,7% kobiet [15]. 

Im młodsza grupa zawodowa lekarzy, tym większy jest w niej udział kobiet. 

W styczniu 2018 roku, wśród wszystkich aktywnych zawodowo lekarzy w Polsce do 

40 roku życia, było 18,0% kobiet i 10,5% mężczyzn (7,5% różnicy). W grupie 

wiekowej 41-60 lat, było 23,4% kobiet i 19,3% mężczyzn (4,1% różnicy). Natomiast 

wśród lekarzy w wieku 61 i więcej, było 16,3% kobiet i 12,5% mężczyzn (3,8% 

różnicy) [15]. 

Kobiety-lekarki, pełnią obecnie różne role zawodowe, zajmują różne stanowisk. 

Są pracownikami naukowymi, profesorami, ordynatorami oddziałów, kierownikami 

klinik, rektorami uczelni medycznych, ministrami zdrowia. 

4. Materiał i metoda 

Przed laty Lutyńska pisała o lekarzach, jako trudnej do badań socjologicznych 

grupie zawodowej. Wnioski z jej analiz, bez dwóch zdań są aktualne do dziś [16]. 

Pomimo tego, że samo pojęcia badań czy wywiadów jest lekarzom znane z ich 

własnej praktyki, to jednocześnie w porównaniu do przedstawicieli innych zawodów, 

są oni mniej dostępni czasowo oraz szczególnie „wyczuleni” na punkcie swojej 

profesji. W efekcie, nie łatwo uzyskać akceptację lekarza i przeprowadzić z nim 

wywiad. Ostatecznie, w największej mierze o udzieleniu przez lekarza zgody, 

atmosferze spotkania i uzyskiwanych danych, decyduje problematyka badań. 

W badaniach własnych o charakterze jakościowym, zastosowano metodę sondażu 

diagnostycznego oraz technikę wywiadu swobodnego. Próbę badawczą dobrano 

posługując się metodą kuli śnieżnej [17]. Rozmowy, po uzyskaniu zgodny respon-

dentek na rejestrowanie i wykorzystanie materiału w celach naukowych, nagrywane 

były na dyktafon. Badania opierały się na zasadnie poufności. Do opracowania 

metodologicznej koncepcji badań i analizy uzyskanego materiału zastosowano teorię 

ugruntowaną Charmaz [18]. Jej zdaniem, badacz, przed przystąpieniem do eksplo-

racji nowego zagadnienia, nie opracowuje szczegółowych problemów badawczych 

i hipotez, nie dokonuje wnikliwego przeglądu literatury naukowej, aby wcześniejsze 

koncepcje nie determinowały wniosków z badań własnych. Jest to „metoda 

prowadzenia badań jakościowych, w której nacisk kładzie się na tworzenie ram lub 
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teorii poprzez budowanie analizy indukcyjnej na podstawie danych. Dlatego 

kategorie analityczne są bezpośrednio „ugruntowane” w danych” [18]. 

W trakcie realizacji projektu przeprowadzono 29 wywiadów z aktywnymi 

zawodowo lekarkami, które pracowały w różnych instytucjach medycznych na 

terenie województwa lubelskiego. Były to osoby o zróżnicowanym stażu pracy (od 

1 roku do 32 lat), będące w trakcie zdobywania specjalizacji lub posiadające tytuł 

specjalisty w zakresie osiemnastu specjalizacji lekarskich. Lekarki zajmowały różne 

stanowiska a w zależności od miejsca pracy, posiadały lub nie, tytuły naukowe. 

Wśród badanych były, między innymi, kierowniczki zakładów opieki zdrowotnej, 

osoby z tytułem naukowym doktora, doktora habilitowanego czy profesora. Różny 

był także stan cywilny i sytuacja rodzinna kobiet. Były to osoby stanu wolnego 

i mężatki, kobiety nieposiadające dzieci lub matki jednego, dwojga, trojga czy 

czworga dzieci.  

Uzyskany w trakcie nagrywania wywiadów materiał badawczy, poddano 

transkrypcji, dokonano kodowania i kategoryzacji danych a następnie, wyłoniono 

trzy obszary analityczne, zaprezentowane w opisie wyników badań własnych. 

5. Wyniki badań własnych 

Kariera zawodowa kobiet, aktualnie pracujących w zawodzie lekarza ma swoją 

specyfikę, która ujawnia się między innymi w preferowanych przez nie 

specjalizacjach, czy jednoczesnej realizacji ról zawodowych i rodzinnych. 

5.1. Specjalizacje preferowane przez lekarki 

Zdecydowana większość badanych podzielała pogląd na temat typowo kobiecych 

i męskich specjalizacji, zaliczając generalnie do pierwszej grupy specjalizacje 

niezabiegowe. Wśród wymienianych przykładów najczęściej pojawiały się: pediatria, 

neurologia, interna, okulistyka, onkologia i hematologia, medycyna rodzinna, 

dermatologia. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że niektóre z lekarek stwierdzały 

jednocześnie, że coraz większa ilość kobiet w zawodzie, przekłada się na wzrastający 

ich udział, we wszystkich obszarach medycyny, nie wykluczając laryngologii, 

ortopedii czy chirurgii. 

Wśród uwarunkowań wyboru specjalizacji, respondentki wskazywały na, 

charakterystyczne dla poszczególnych płci cechy bio-, psycho-, społeczne, oraz 

pojawiające się od najmłodszych lat w naszej kulturze, różnice w socjalizacji 

dziewcząt i chłopców. Lekarki, w porównaniu z lekarzami „wybierają takie specja-

lizacje, które wiążą się z mniejszym wysiłkiem fizycznym” [W25] a jednocześnie, 

zdaniem badanych, wymagają więcej zrozumienia, empatii dla pacjenta. Z wypo-

wiedzi respondentek wynika, że kobiety, jako lekarki w porównaniu z lekarzami, są 

bardziej opiekuńcze, lepiej wczuwają się w rolę pacjenta, współczują, są bardziej 

wrażliwe, także w kontekście estetycznej wrażliwości, mają większe wyczucie, 

dostrzegają, że pacjent potrzebuje rozmowy, potrafią słuchać, wytłumaczyć, dora-

dzić, a nawet, jak stwierdziła jedna z lekarek, „nawiązać jakąś nic porozumienia” 

[W28]. 

W opinii badanych, te same, typowo kobiece cechy, mogą ułatwiać lub utrudniać 

wykonywanie zawodu. Ułatwieniem jest to, że zwykle kobiety, mają lepszy kontakt 

z pacjentem. Respondentki stwierdzały: „jest grupa pacjentów, którzy przychodzą, 
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żeby porozmawiać” [W29], „pacjenci w stosunku do kobiet bardziej się otwierają” 

[W1], „rozmowa jest ważna i kobiety to potrafią, mężczyźni chyba niekoniecznie, 

mężczyźni są bardziej szorstcy” [W29]. Bliska relacja, oparta na zaufaniu, jest 

szczególnie ważna zdaniem badanych, w sytuacji pacjentów, dla których konieczna 

jest edukacja. Jedna z badanych stwierdziła, że „jest grupa pacjentów, którzy 

potrzebują, żeby im opowiedzieć, wytłumaczyć, pacjent ma zaufanie jak zostanie 

dobrze poinformowany czy doradzę mu w jakiejś kwestii coś, co mu się sprawdzi” 

[W13]. Wyjątkowo w tym kontekście, respondentki przedstawiały relacje lekarek 

z pacjentkami, dziećmi lub rodzicami chorych dzieci: „kobieta pacjentka, oczekuje 

większego zrozumienia od kobiet lekarek – zrozumienia, ciepła, empatii’ [W5], 

„pacjentka czuje się z kobietą bezpieczniej. Kiedy trzeba odbyć z pacjentką trudną 

rozmowę – idzie kobieta. Wszystkie trudne rozmowy u nas prowadzą kobiety [W19]. 

Lekarce ze względu na instynkt macierzyński i matczyne doświadczenia, zdaniem 

badanych, łatwiej się wczuć w rolę rodzica martwiącego się o swoje dziecko. 

W sytuacjach trudnych, jak twierdziły respondentki „trzeba umieć rozmawiać, 

odpowiadać ciągle i czasami na te same pytania cierpliwie” [W9] – wówczas, 

w opinii badanych, lepiej radzą sobie kobiety. 

Zdarza się jednak, na co także zwracały uwagę respondentki, że wrażliwość, 

emocje czy współczucie, mogą utrudniać lekarce relacje z pacjentem, ze względu na 

zbyt duże dla niej obciążenia psychiczne. 

5.2. Znaczenie ról zawodowych i pozazawodowych w życiu lekarek 

Zawód lekarza, w opinii badanych, wymaga bardzo dużego poświęcenia i zaanga-

żowania się. W wielu sytuacjach, odbywa się to kosztem czasu dla siebie i rodziny, 

ponieważ jak twierdziła jedna z respondentek „praca zawłaszcza życie” [W1]. 

Ponadto, zdaniem badanych kobiet, „mężczyźni potrafią rozdzielić role zawodowe 

i rodzinne” [W12], dla lekarek, szczególnie takich, które są matkami małych dzieci, 

to bywa trudne, Jedna z kobiet opowiadając o własnych doświadczeniach tego typu 

mówiła, że „jeśli zawsze wlecze się dom za sobą to naprawdę potrafi przeszkadzać 

i organizacyjnie i mentalnie” [W5]. 

Obok obowiązków wynikających z realizacji ról zawodowych, w pracy lekarzy 

konieczne jest kształcenie podyplomowe. Zdaniem respondentek, zawsze trzeba 

znaleźć na to czas, jednak zdarza się, że „to, co jest konieczne, trwa dłużej niż 

w sytuacji mężczyzn, to, co niekonieczne traktowane jest bardzo wybiórczo” [W9]. 

Badane podzielały pogląd, że lekarki ze względów rodzinnych czasami pracują 

krócej niż mężczyźni. Decydują się na pół etatu, mają mniejszą ilość dodatkowych 

miejsc pracy czy zamiast szpitala, wybierają pracę w przychodni, co pozwala na 

większą elastyczność i łatwiejszą realizację obowiązków domowo-rodzinnych 

i zawodowych. 

Zdaniem respondentek, lekarki w mniejszym stopniu niż ich koledzy, zainte-

resowane są karierą zawodową, zdobywaniem kolejnych stopni naukowych czy 

zajmowaniem kierowniczych stanowisk. W opinii badanych „kobiety, które mogłyby 

chyba nie do końca są tym zainteresowane” [W19], „kobiety odpuszczają, jeśli 

widzą, że jest jeszcze obowiązek domowy, obowiązek zaopiekowania się dziećmi, 

myślę, że wybór jest naturalny” [W27]. 
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5.3. Przyszłość kobiet w zawodzie lekarza 

Współczesne kobiety, w opinii respondentek są ambitne, systematyczne 

i pracowite. Chcą być bardziej niezależne, chcą podejmować inicjatywę a w sytuacji, 

kiedy lepiej niż mężczyźni zdają egzaminy maturalne, realnie mają większe szanse 

dostania się na medycynę. Wybierają zawód lekarza, ponieważ, jak twierdziły 

badane „widzą możliwość zabezpieczenia swojego bytu i swojej przyszłości w tym 

zawodzie” [W19], „chcą mieć status, tak jak mężczyźni” [W25]. 

Zdaniem badanych, aktualna dysproporcja płci w zawodzie lekarza utrzyma się 

w przyszłości i ze względu na typowo kobiece cechy, będzie widoczna w dotychczas 

preferowanych przez nie specjalizacjach. Dodatkowo, rozwój nowoczesnych tech-

nologii medycznych i technik małoinwazyjnych, zwiększy szansę na pracę kobiet w 

specjalizacjach zabiegowych, chociaż, na co często zwracały uwagę respondentki, 

lekarki „niektórych rzeczy nie wykonają tak, jak mężczyźni, bo nie mają takiej siły 

fizycznej” [W27].  

6. Analiza wyników 

Kobiety przez wieki był wychowywane do podejmowania działalności skoncen-

trowanej na opiece nad dziećmi i rodziną. Odmawiano im prawa do zdobywania 

wykształcenia i wykonywania pracy poza domem. Nauka i praca zawodowa stawała 

się przywilejem mężczyzn. To doprowadziło do podziału ról ze względu na płeć 

w rodzinie i społeczeństwie. Taki punkt widzenia pojawiał się w publikacjach 

klasyków socjologii jeszcze w XX wieku [19]. Współcześnie, praca zawodowa 

kobiet, modyfikuje tradycyjny podział ról, jednak wciąż aktualne są znaczące 

dysproporcje w aktywnościach kobiet i mężczyzn. Według najnowszych danych 

GUS-u, współczynnik aktywności zawodowej w Polsce, kształtuje się na poziomie 

48,6% dla kobiet i 65% dla mężczyzn [20]. Jednak w sytuacji, kiedy poziom 

aktywności zawodowej kobiet, jest o około 16 punktów procentowych niższy niż 

mężczyzn, to, jak pokazują wyniki reprezentatywnych badań, w wielu polskich 

rodzinach, przede wszystkim kobiety, wykonują takie obowiązki domowe jak: 

prasowanie (82%), pranie (81%) czy przygotowywanie posiłków [21]. 

Droga kobiet do uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza, oraz aktualnie 

realizowana praktyka medyczna, odzwierciedla specyfikę postrzegania ich, przez 

pryzmat tradycyjnie przypisywanych im ról. Z tego powodu, feminizacja 

w medycynie analizowana jest między innymi w odniesieniu do teorii socjalizacji 

[22]. Zakłada się w niej, że typowy dla płci sposób wychowania, ma wpływ na 

wybory podejmowane w związku z wykonywaniem pracy zawodowej, a w konsek-

wencji determinuje pozycję, awans i karierę pracownika. Można to odnieść do 

wyników badań własnych, w których respondentki zwracały uwagę na preferencje 

lekarek w zakresie wyboru specjalizacji niezabiegowych, znaczenie kompetencji 

miękkich w relacji z pacjentem oraz większe, w porównaniu z lekarzami, zaanga-

żowanie lekarek w wykonywanie obowiązków domowo-rodzinnych.  

Nie ma publikacji, które zbiorczo prezentują ilość kobiet i mężczyzn, pracujących 

w poszczególnych specjalizacjach medycznych. Wyniki cząstkowych badań 

potwierdzają jednak to, że mężczyźni częściej wybierają specjalizacje zabiegowe, 

a kobiety niezabiegowe. Pawełczyk i wsp. stwierdzili, że wśród studentów VI roku 
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medycyny, UM w Łodzi, na wybór specjalizacji zabiegowych, zdecydowanych było 

28,21% kobiet i 58,11% mężczyzn, niezabiegowych, odpowiednio: 71,79% i 41,89% 

respondentów [23]. W ogólnopolskich badaniach zrealizowanych wśród studentów 

medycyny przez Sesiuk i wsp., wybór specjalizacji zabiegowych planowało 27,4% 

kobiet i 44% mężczyzn a niezabiegowych, odpowiednio: 68% i 53% ankietowanych 

[24]. Wśród opisanych przez Zgliczyńskiego i wsp. lekarzy, którzy w trakcie dwóch 

lat uczestniczyli w kursach specjalizacyjnych z chorób wewnętrznych było 65,7% 

kobiet i 34,5% mężczyzn [25] a wśród uczestników analogicznych kursów 

z endokrynologii, było 80% lekarek i 20% lekarzy [26]. Obie specjalizacje zaliczane 

są do niezabiegowych. Tendencje kobiet do wyboru tego typu specjalizacji, 

wykazują również analizy Lewinson i wsp. [27] czy McMurary i wsp. [28]. 

Potwierdzeniem prezentowanych powyżej, wyników badań własnych, dotyczą-

cych specyfiki relacji lekarka-pacjent, jest metaanaliza 26 projektów badawczych 

przeprowadzona przez Lewinson i wsp. Dowiedli oni, że lekarki, zazwyczaj realizują 

demokratyczny styl komunikacji, bardziej angażują się w relacje z pacjentami, 

oferując im wsparcie, zachęcając ich do zaangażowania i współpracy, co zdaniem 

autorów, może prowadzić do lepszych efektów terapeutycznych i wyższego poziomu 

satysfakcji pacjentów [27]. Kulik, w badaniach ilościowych i jakościowych, 

dotyczących feminizacji zawodu lekarza w Polsce stwierdziła, że zarówno lekarki 

jak i lekarze, oceniając feminizację zawodu w kategoriach pozytywnych, wskazywali 

na typową dla kobiet opiekuńczość, emocjonalność i wrażliwość w podejściu do 

pacjenta [12]. Na elementy odmienne w pełnieniu roli lekarza przez kobiety 

i mężczyzn, zwracał również uwagę Cockerham, jego zdaniem, lekarki poza 

realizacją procedur medycznych, częściej wykazują zrozumienie dla psycho-

społecznych potrzeb chorego [29]. 

Własne trudności w pogodzeniu ról i aspiracji zawodowych z obowiązkami 

rodzinnymi, opisywała w latach 80. lekarka i prekursorka socjologii medycyny 

Sokołowska [30]. Natomiast Kulik, wykazała, że 32% badanych przez nią lekarek, 

zwracało uwagę na trudności w godzeniu obowiązków wynikających z pracy 

zawodowej i życia pozazawodowego, a 40% badanych, ze względu na preferowanie 

ról pozazawodowych, rezygnowało z kariery zawodowej czy naukowej [31]. 

Ponadto, kobiety funkcjonujące w naukowej medycynie, jak opisał to Nonnemaker w 

analizach piętnastu roczników absolwentów uczelni medycznych, znacznie rzadziej 

niż mężczyźni, uzyskują najwyższe stopnie i tytuły naukowe [32]. Przytoczone dane, 

są zbieżne z wynikami badań własnych. Potwierdzają je również najnowsze rezultaty 

Eurostatu, z których wynika, że w 2016 roku w krajach UE, tylko 33% kobiet 

zajmowało kierownicze stanowiska. Dla Polski wynik był wyższy i wynosił 47%, ale 

w żadnym z krajów unijnych nie przekraczał on 50% [33]. 

7. Podsumowanie 

Płeć wciąż należy postrzegać, jako jedną z kluczowy cech istotnych w analizie 

rynku pracy.  

Kobiety, chociaż od zawsze były zaangażowane w realizację ról społecznych 

skoncentrowanych na zdrowiu i chorobie, musiały pokonać wiele barier, dążąc do 

uzyskania dyplomu lekarza i prawa wykonywania praktyki lekarskiej. Współcześnie 
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w zawodzie dominują kobiety, które częściej podejmują pracę w specjalizacjach 

niezabiegowych.  

Styl pracy lekarek, podobnie jak lekarzy, zależny jest od uwarunkowań 

systemowych i środowiska pracy, determinują go indywidualne preferencje, 

socjalizacja do zawodu, rodzaj specjalizacji, a w sytuacji kobiet, także realizacja ról 

pozazawodowych. Większe, w porównaniu z mężczyznami, zaangażowanie kobiet 

w domową i rodzinną sferę życia, na co zwracały uwagę badane, może być dla lekarek 

utrudnieniem w rozwoju kariery zawodowej. Pomimo sygnalizowanych trudności, 

zainteresowanie kobiet studiowaniem medycyny i pracą w zawodzie lekarza, jak 

stwierdzały lekarki w badaniach własnych, nie ulegnie w przyszłości znaczącym 

zmianom. 

Podziękowania 

Podziękowania dla wszystkich lekarek, które wyraziły zgodę i znalazły czas na 

udział w badaniach socjologicznych, dzięki którym mogła powstać ta praca. 
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Kobiety w zawodzie lekarza: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość  

Streszczenie 

Kobiety, chociaż od zawsze były zaangażowane w realizację ról społecznych skoncentrowanych na 

zdrowiu i chorobie, musiały pokonać długą i trudną drogę, aby wykonywać zawód lekarza. Do połowy 

XIX wieku lekarzami byli wyłącznie mężczyźni. W kolejnych dekadach możliwości kształcenia i pracy 

kobiet w medycynie zaczęły się dynamicznie zmieniać tak, że w połowie XX wake, wśród lekarzy 

zaczęły dominować kobiety i taka sytuacja utrzymuje się do dziś.  

Celem pracy jest analiza uwarunkowań, które w przeszłości determinowały dążenia kobiet do 

wykonywania zawodu lekarza oraz prezentacja wyników badań własnych, które dotyczyły: identyfikacji 

preferowanych przez lekarki specjalizacji, charakterystyki sposobu łączenia ról zawodowych i pozaza-

wodowych w życiu lekarek oraz określenia, jak badane postrzegały przyszłość kobiet w zawodzie 

lekarza. 

Dla potrzeb pierwszej części prezentacji, wykorzystano metodę analizy piśmiennictwa oraz danych 

statystycznych. W badaniach własnych, zrealizowanych wśród kobiet wykonujących zawód lekarza, 

zastosowano metodę sondażu diagnostycznego oraz technikę wywiadu swobodnego. 

Na podstawie analizy uzyskanych danych stwierdzono, że kobiety pracujące w zawodzie lekarza, 

preferują specjalizacje niezabiegowe. Łączenie ról zawodowych i pozazawodowych w sytuacji lekarek 

sprawia, że inaczej w porównniu z mężczyznami przebiega ich kariera. Aktualnie dostrzegana 

dysproporcja płci w zawodzie lekarza utrzyma się, zdaniem respondentów w przyszłości.  

Słowa kluczowe: kobiety, zawód, lekarz. 

Women in the medical profession: the past, the present, the future 

Abstract 

Although women have always been involved in the implementation of social roles focused on health 

and disease, had to overcome a long and difficult way to perform the profession of a doctor. Until the 

mid-nineteenth century, only men were doctors. In the following decades, the possibilities of women's 

education and work in medicine began to change dynamically, so that in the mid-twentieth century, 

women started to dominate among doctors, and this situation continues to this day. 

The aim of the work is the analysis of the conditions that in the past determined the struggles of women 

to pursue the profession of doctor and the presentation of the results of own research focused on 

following points: identification of the specializations prefered by woman doctors, charcteristic of the 

way of combining professional and non-professional roles and determination how the subjects saw the 

future of women int the proffesion of a doctor. 

For the purpose of the first part of the presentation, the method of literature analysis and statistical data 

was used. In own research, carried out among women practicing a doctor's profession, the method of 

diagnostic survey and the technique of free-form interview were used. 

Basing on the analysis of the obtained data, it was found that women acting as doctors prefer non-

interventional specializations. Combining professional and non-professional roles in woman doctors' 

situation makes that their career runs differently, in comparison to men's. Currently seen gender 

disproportion in doctor's profession, according to respondents, will continue to exist in the future.  

Keywords: women, profession, doctor. 
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Dziecko z niepełnosprawnością – prawo do rozwoju 

i edukacji na miarę swoich potrzeb 

1. Wstęp 

Rozwój cywilizacji a szczególnie nauk medycznych spowodował już nie tylko 

ratowanie życia ale przede wszystkim poprawę jego jakości. Szacuje się, że na świecie 

żyje i funkcjonuje w społeczeństwie około 10 % osób z niepełnosprawnością [1]. 

Celem zarówno tego artykułu jak i wszelkich podejmowanych działań interdyscy-

plinarnych jest pokazanie, że każde osoba z różnego rodzaju zaburzeniami czy 

z niepełnosprawnością, ma prawo do edukacji na miarę swoich potrzeb. 
Samo pojęcie niepełnosprawności towarzyszy nam od początku istnienia 

ludzkości. Nie jest to termin nowy, wiążący się tylko ze współczesnością. Nie 

istnieje jedna definicja niepełnoprawności, ponieważ niełatwo jednoznacznie sprecy-

zować to określenie. W różnych dziedzinach nauki słowo niepełnosprawność jest 

używane zamiennie m.in. z takimi jak: inwalidztwo, kalectwo, ułomność, dysfunk-

cjonalność, odchylenie od normy, defekt. Definicja niepełnosprawności jest płynna 

i zmieniała się na przestrzeni wieków [3]. 

2. Pojęcie i przyczyny niepełnosprawności w świetle literatury 

przedmiotu 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje to pojęcie na trzech 

płaszczyznach uwzględniając stan zdrowia człowieka: 

 niepełnosprawność (impariment) – każda utrata sprawności lub niepełnospraw-

ność w budowie czy funkcjonowaniu organizmu pod względem psychologicznym, 

psychofizycznym lub anatomicznym; 

 niepełnosprawność (disabillity) – każde ograniczenie bądź niemożność (wynikające 

z niepełnosprawności) prowadzenia aktywnego życia w sposób lub zakresie 

uznawanym za typowe dla człowieka; 

 ograniczenie w pełnieniu ról społecznych (handicap) – ułomność określonej 

osoby wynikająca z niesprawności lub niepełnosprawności, ograniczająca lub 

uniemożliwiająca pełną realizację roli społecznej odpowiadającej wiekowi, płci 

oraz zgodnej ze społecznymi i kulturowymi uwarunkowaniami [3]. 

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych z kolei określa osoby niepełnosprawne jako 

„osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna i umysłowa trwale lub okresowo 

utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie 

ról społecznych zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi” [2]. 

W literaturze zaprezentowanych jest wiele perspektyw, z których interpretuje się 

zagadnienie niepełnosprawności. Hulek definiuje osobę niepełnosprawną jako 

                                                                
1 a.szulc@interia.eu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
2 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża J. Pawła II w Białej Podlaskiej. 
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„jednostkę, która z powodów fizycznych, somatycznych, umysłowych czy psychiat-

rycznych napotyka na poważne trudności w życiu osobistym, w rodzinie, w szkole, 

w zakładzie pracy i w czasie wolnym” [4]. Zabłocki określa taką jednostkę jako 

„osobę, która na skutek ograniczeń pod względem fizycznym, somatycznym lub 

psychicznym ma znaczne trudności w wywiązywaniu się z zadań, jakie stawia przed 

nią życie codzienne, szkoła, praca zawodowa i czas wolny. Trudności te można 

usunąć lub zmniejszyć przez rehabilitację oraz kształcenie ogólne i zakładowe” [5].  

Według Ostrowskiej i Sikorskiej „bycie niepełnosprawnym ozn. nieustanną 

konfrontację z problemami w codziennym funkcjonowaniu w rodzinie, w pracy, 

w urzędzie, na ulicy. Bycie niepełnosprawnym to częste zmaganie się z życiem 

w izolacji i na marginesie społeczeństwa. To napotykanie barier” [6].  

Ludzie niepełnosprawni ciągle żyją w cieniu, stroniąc od kontaktów z drugim 

człowiekiem, a nawet rezygnując ze swoich marzeń. Często takie zachowanie 

prowadzi do depresji, braku chęci do życia. Nie czują się niezależni, ciągle muszą 

liczyć na wsparcie drugiej osoby. Nie są w stanie korzystać z życia w pełni, 

decydować o swoim losie. Społeczeństwo także nie jest przygotowane na to w jaki 

sposób postępować z osobą niepełnosprawną. Istnieje wiele stereotypów na temat 

niepełnosprawności, które ciągle funkcjonują w społeczeństwie. Mimo tego zostaje 

podejmowanych wiele działań, aby przeciwdziałać izolacji i odpychaniu osób 

kalekich. 

W świetle przedmiotu można także odnaleźć dużą ilość przyczyn, objawów 

i rodzajów niepełnosprawności – uwarunkowanych zarówno stanem fizycznym 

jednostki jak również jej funkcjonowaniem w sferze psychicznej, społecznej czy 

zawodowej. Najczęściej występującymi przyczynami biologicznymi np. zaburzeń 

rozwoju psychoruchowego są wszelkie czynniki powodujące uszkodzenia i zabu-

rzenia w CUN, czynniki genetyczne, konflikt serologiczny, czynniki okołoporodowe, 

choroby somatyczne, infekcje, niektóre leki, używki, metale ciężkie, niedożywienie 

oraz wcześniactwo. Wśród społecznych przyczyn wymienia się m.in.: niekorzystną 

sytuację rodzinną, nieodpowiednie zachowania wychowawcze rodziców, nieprawid-

łowe podejście dydaktyczno-wychowacze przedszkola/szkoły, niewłaściwą postawą 

nauczyciela czy szkodliwy wpływ grupy rówieśniczej. Z kolei przyczyny psycho-

logiczne obejmują m.in. sytuacje trudne w życiu dziecka, tj. przeciążenie, konflikt, 

zagrożenie i deprywację. Często mamy do czynienia z zaburzeniami rozwoju 

z powodu splotu kilku różnych przyczyn [9, 12].  
Ze względu na rozległość, zaburzenia rozwoju można podzielić na całościowe, 

gdzie dochodzi do upośledzenia wszystkich funkcji (motoryki, percepcji, komu-
nikacji i języka), i na parcjalne, gdzie zwolnienie rozwoju obejmuje tylko niektóre 
funkcje, np. mowy. Biorąc pod uwagę okres – kiedy ujawniły się zaburzenia, wyróżnić 
można wrodzone (obecne od urodzenia) oraz nabyte, które pojawiły się w później-
szym etapie życia dziecka. Podłoże etiologiczne zaburzeń może być organiczne, 
w przypadku uszkodzenia struktury CUN lub czynnościowe, gdy występują niepra-
widłowości w funkcjonowaniu CUN bez uszkodzenia. Uwzględniając patome-
chanizm przyczyn, zaburzenia dzielimy na endogenne, spowodowane przyczynami 
istniejącymi w dziecku, oraz na egzogenne, które wywołane są przez środowisko. [9, 
13, 10, 12]. Opisując przykład dziecka z niepełnosprawnością w wieku przed-
szkolnym występuje brak aktywności psychoruchowej, zainteresowania kontaktem 
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z innymi osobami, obojętność na bodźce zewnętrzne, bezmyślne stukanie 
zabawkami, niechętne uczestnictwo w zabawie, nadpobudliwość psychoruchowa. 
Wśród wielu zaburzeń pojawiają się m.in. napady złości, agresja, nadmierna 
płaczliwość, zaburzenie ciągłości snu, lęki nocne, moczenie nocne, ssanie kciuka lub 
innych przedmiotów, obgryzanie paznokci, nadmierna nieśmiałość, lęki i fobie 
społeczne [9]. 

Najczęściej występuje podstawowy podział niepełnosprawności, który wyróżnia  
– niepełnosprawność trwałą i okresową. Niepełnosprawność okresowa może ulec 
zmniejszeniu lub całkowitej likwidacji w miarę upływu czasu oraz zastosowanego 
leczenia natomiast niepełnosprawność trwała to taka, której stopień może ulec 
zmniejszeniu lecz nie jest możliwe jej zlikwidowanie [4,5]. 

Ze względu na sam rodzaj niepełnosprawności wyodrębnia się: 

 osoby z niepełnosprawnością fizyczną – są to osoby z dysfunkcją narządu ruchu 
lub cierpiące na przewlekłe choroby wewnętrzne, np. uszkodzenie rdzenia, 
wady wrodzone, nowotwory itp.; 

 osoby z niepełnosprawnością sensoryczną – są to osoby z uszkodzeniem tylko 
istotnych zmysłów, które uniemożliwia im pełnienie wszystkich ról społecz-
nych, np. uszkodzenia wzroku, uszkodzenia słuchu; 

 osoby z niepełnosprawnością psychiczną – są to osoby cierpiące na choroby 
psychiczne lub osoby z niepełnosprawnością intelektualną, np. schizofrenia, 
depresja; 

 osoby z niepełnosprawnością sprzężoną – są to osoby z wszelkimi możliwymi 
kombinacjami niepełnosprawności, np. osoba z urazem rdzenia z nerwicą, osoba 
chora na stwardnienie rozsiane z depresją [7]. 

Ważnym w codziennym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej jest określenie 
stopnia jej niepełnosprawności. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyróżnia jej trzy stopnie: 

 stopień znaczny – osoby te nie są w stanie podjąć samodzielnej pracy lub mogą 
pracować tylko w zakładach pracy chronionej w zależności od utraconej 
sprawności, nie mogą samodzielnie mieszkać, potrzebują stałej opieki innych 
osób przy wykonywaniu najprostszych czynności oraz przy pełnieniu ról 
społecznych; 

 stopień umiarkowany – osoby te mogą pracować w zakładach pracy chronionej 
w zmniejszonym wymiarze czasu na odpowiednio przygotowanym stanowisku, 
potrzebują częściowej lub okresowej opieki osób trzecich; 

 stopień lekki – osoby mogą pracować w normalnych warunkach na odpowiednio 
przystosowanym stanowisku pracy, nie potrzebują pomocy osób trzecich 
w pełnieniu ról społecznych [7]. 

Każda jednostka niezależnie od wieku, rodzaju i stopnia niepełnosprawności chce 
normalnie funkcjonować w społeczeństwie – chce uczyć się, pracować, spotykać ze 
znajomymi, pełnić jak każdy człowiek swoje role społeczne. 

Konkluzję niech stanowią słowa Richarda von Weizsackera: „Być pełno-
sprawnym to tak naprawdę żadna zasługa, to dar, który każdemu z nas może być 
odebrany. Pozwólmy, więc niepełnosprawnym włączać się w nasze życie. 
Chcielibyśmy dać im pewność, że jesteśmy jednością…” [2]. 
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3. Kształcenie dziecka z niepełnosprawnością 

Wobec powyższego każde dziecko, również z niepełnosprawnością ma prawo do 

nauki – zapewnia to m.in. Konstytucja RP. Kształcenie specjalne stanowi system 

nauczania i wychowania dzieci, które mają różnego rodzaju trudności w nauce 

spowodowane czynnikami wewnętrznymi lub zewnętrznymi. Biorąc pod uwagę 

strukturę systemu jest on paralelny i komplementarny wobec ogólnego ustroju. Ozn. 

to, że struktura szkół przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych jest współmierna 

do szkół ogólnodostępnych [8]. 

Sam system kształcenia specjalnego w literaturze przedmiotu dzielony jest na typ 

segregacyjny, integracyjny, włączający oraz nauczanie indywidualne, które jest tylko 

formą nauczania [8]. 

Coraz częściej w zmieniającej się rzeczywistości zmierza się do optymalizacji 

samego procesu edukacji i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością a zaspokajanie 

tych potrzeb wymaga jednak doboru i właściwego przygotowania kadry pedago-

gicznej, terapeutów a także wsparcie ich rodzin [27]. Współczesne podejście podkreśla 

istotę partnerstwa – obustronnego uzupełniania się specjalistów i rodziców. Mieści 

się tu także zasada pomocniczości, w której podkreśla się zakaz ingerowania w życie 

rodziny, bez koniecznej potrzeby a wsparcie powinno mieć charakter subsydiarnego 

towarzyszenia [28]. 

Niezbędne jest więc, stałe pogłębianie i uaktualnianie wiedzy dotyczącej pracy 

z dziećmi niepełnosprawnymi. Wprowadzane zmiany prawne dotyczące kształcenia 

specjalnego umożliwiają tworzenie takich warunków edukacji, które uwzględniają 

indywidualne potrzeby i możliwości poszczególnych jednostek-począwszy od bardzo 

ważnego wczesnego etapu w życiu dziecka – wychowania przedszkolnego. W tym 

okresie wychowankowie nabywają podstawowych umiejętności, które istotnie 

wpływają na ich dalszy rozwój. Celem oddziaływań edukacyjno – terapeutycznych 

staje się więc osiągnięcie przez dziecko możliwie najwyższego stopnia samo-

dzielności w dorosłym życiu.  

Rozwój dziecka jest procesem długotrwałym, podczas którego dochodzi do 

ukierunkowanych zmian, prawidłowo występujących po sobie. Rozpatruje się go 

jako wypadkową działania wielu czynników (biologicznych, środowiskowych, 

sytuacyjnych oraz własną aktywność jednostki). 

Każdy kolejny etap stawia przed dzieckiem nowe wyzwania i dzięki temu 

realizowane są inne zadania rozwojowe. Pomyślne zrealizowanie danego zadania 

mobilizuje do podejmowania coraz to trudniejszych wyzwań. Dziecko przez 

pierwsze lata swojego życia rozwija się najbardziej intensywnie. Doskonali swoją 

motorykę, by coraz lepiej poznawać świat. Ruch umożliwia mu zdobywanie 

informacji na temat otaczającego środowiska, co warunkuje z kolei jego rozwój 

umysłowy [9, 10]. 

Wiek przedszkolny obejmuje okres między 4 a 6 rokiem życia. W tym okresie 

dziecko przejawia silną potrzebę ruchu, znacznie wzrasta sprawność motoryczna. 

W rozwoju fizycznym początkowo obserwuje się przewagę umiejętności ruchów 

globalnych nad precyzyjnymi ze względu na szybszy rozwój większych mięśni. 

Z czasem u przedszkolaka doskonali się mała motoryka, zwiększa się koordynacja 

i wzrasta siła – jednostka jest w stanie wykonać celowe ruchy w sposób płynny 
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i swobodny aczkolwiek nie potrafi skupić się na jednej czynności przez dłuższy czas, 

dlatego szybko zmienia obiekt swoich zainteresowań. Opanowuje coraz to trud-

niejsze kombinacje ruchowe oraz jest gotowe do dłuższego i większego wysiłku 

fizycznego. Dlatego też jest to tzw. „pierwsze apogeum motoryczności”. Dziecko 

w tym wieku staje się coraz bardziej zaradne i samodzielne: potrafi samo zjeść 

posiłek, ubrać się czy rozebrać, załatwić potrzeby fizjologiczne. W tym okresie 

intensywnie rozwijają się funkcje poznawcze – pojawia się myślenie przyczynowo-

skutkowe. Jest to czas zadawania dużej ilości pytań, które przeważnie rozpoczynają 

się od słowa „dlaczego”. Około 5 roku życia dziecko mówi w sposób całkowicie 

zrozumiały dla innych. Staje się zdolne do planowania swoich działań, systema-

tyczności oraz dostosowania się do próśb i poleceń. Wzrasta pojemność pamięci, 

przez co dziecko jest w stanie zakodować więcej nowych informacji. Uwagę 

charakteryzuje duża wybiórczość, która niestety często jest przyczyną różnych 

wypadków. Rozwijają się uczucia moralne, potrafi trafnie ocenić rodzaj uczuć 

przeżywanych przez innych oraz wczuć się w sytuacje drugiej osoby oceniając jej 

potrzeby. Staje się bardziej empatyczne i zdolne do współczucia [9-11]. Tak 

funkcjonuje jednostka zdrowa, pełnosprawna ale należy pamiętać, że wśród nas 

funkcjonują także dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.  

Przez same zaburzenia rozwojowe określa się różnego rodzaju opóźnienia, 

zakłócenia czy odchylenia w psychoruchowym rozwoju dziecka. Są one uwarunko-

wane polietiologicznie, czyli mogą być skutkiem nakładania się różnych czynników 

patogennych. Często przy zastosowaniu odpowiednich oddziaływań rehabilita-

cyjnych, edukacyjnych, leczniczych oraz sprzyjających warunkach środowiskowych 

dziecko ma jednak możliwość stopniowego wyrównania.  

Dzieci z niepełnosprawnością potrzebują zatem odpowiedniego przygotowania 

warunków zewnętrznych. Ważne jest przemyślane ich usadowienie podczas zajęć 

biorąc pod uwagę zarówno ich potrzeby jak i ograniczenia. Istotna jest również 

właściwa organizacja przestrzeni (przygotowanie indywidualnej ścieżki rozwoju), 

która ma zapewnić bezpieczeństwo oraz umożliwiać swobodne poruszanie się 

niepełnosprawnemu dziecku. Zawiera ona ofertę edukacyjną i rehabilitacyjną, 

zalecenia dydaktyczno-wychowawcze, propozycje wspomagania rodziny, program 

pracy, formy kształcenia, udokumentowaną ścieżkę edukacyjną oraz specjalistyczne 

zajęcia.  

Samo kształcenie specjalne jest przeznaczone m.in. dla dzieci: niepełnosprawnych 

intelektualnie, niesłyszących lub słabosłyszących, niewidomych lub słabowidzących, 

niepełnosprawnych ruchowo, ze sprzężoną niepełnosprawnością [14]. 

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną – „upośledzenie umysłowe to istotnie 

niższy od przeciętnego ogólny poziom funkcjonowania intelektualnego, występujący 

łącznie z upośledzeniem w zakresie przystosowania się, wiążący się ze zmianami 

w ośrodkowym układzie nerwowym” [15]. Współczesny podział obejmuje 4 stopnie 

niepełnosprawności intelektualnej: lekki, umiarkowany, znaczny i głęboki. Zabu-

rzenia rozwojowe występujące u dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym mają 

charakter globalny. Trudności wynikają zarówno z zaburzeń w zakresie funkcji 

poznawczych, sprawności motorycznej jak i procesów emocjonalno-motywacyjnych. 

Spostrzeganie u takich dzieci jest wybiórcze i niedokładne a zdolność koncentracji 
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uwagi znacznie obniżona. Występuje problem z podzielnością uwagi, która bardzo 

łatwo ulega zakłóceniu. Myślenie ma charakter konkretno-obrazowy, wiec istotne 

jest umożliwienie przyswajania wiedzy poprzez bezpośrednie poznanie oraz 

odwoływanie się do konkretu. Dochodzi do znacznego upośledzenia myślenia 

abstrakcyjnego i logicznego. Dzieci mają problem z syntetycznym ujmowaniem 

zdobytej wiedzy, wiązaniem wiadomości w logiczną całość, uogólnianiem czy 

przewidywaniem. Ze względu na trudności w zapamiętywaniu, nowe informacje 

przyswajane są wolno i wymagają wielokrotnego powtarzania. Kolejnym istotnym 

problemem w procesie edukacji jest brak przeżyć w sferze emocjonalnej związanych 

z zainteresowaniami i aktywnością poznawczą. Dzieci często są bierne i mają 

problem z samodzielnością. Nie odróżniają spraw istotnych od błahych, co powoduje 

nieadekwatność emocji do sytuacji. Trzeba jedna uwzględniać, że każde dziecko jest 

inne, a poziom funkcjonowania, zachowanie czy możliwości są zróżnicowane [16, 

12]. Podczas pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim 

konieczna jest indywidualizacja metod pracy, tempa wprowadzania nowego 

materiału oraz systemu sprawdzania i oceniania wiedzy. Warto ograniczyć instrukcje 

słowne a częściej korzystać z metod słowno-pokazowych oraz oddziaływań wielo-

zmysłowych. Ważne jest stosowanie powtórzeń, przypomnień oraz ciągłe utrwalanie 

zapamiętanych treści. Nauczyciel w procesie edukacji powinien wskazywać na 

związki przyczynowo-skutkowe oraz podkreślać logiczne powiązania między 

zdarzeniami, sytuacjami czy skutkami.  

Dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym maja 

bardzo ograniczone możliwości edukacyjne ze względu na duże zaburzenia 

w rozwoju psychoruchowym. Występują również nieprawidłowości w zakresie 

funkcjonowania narządów zmysłów, co powoduje niedokładne odbieranie otacza-

jącej rzeczywistości. Dzieci mają duże trudności w skoncentrowaniu uwagi, 

zapamiętywaniu, myśleniu logicznym i abstrakcyjnym. Przeważa myślenie konkretno-

obrazowe. Rozwój mowy jest opóźniony, występują problemy w przekazie słownym 

jak również odbiorze informacji. Komunikacja werbalna często ogranicza się do 

prostych zdań, równoważników zdań czy pojedynczych wyrazów [16]. Dzieci 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym 

wymagają zintegrowanego nauczania i wychowania. Edukacja powinna opierać się 

na wielozmysłowym poznawaniu świata. Jej celem jest osiągnięcie jak największej 

samodzielności w dorosłym życiu. W procesie kształcenia nauczyciel realizuje 

odrębną podstawę programową, którą dostosowuje do możliwości dziecka. Treści 

kształcenia są najczęściej formułowane w postaci celów do zrealizowania, a nie 

w formie wymagań i obejmują m.in.: dbałość o higienę i zdrowie, umiejętność 

samoobsługi, umiejętność komunikacji z otoczeniem, rozwijanie percepcji słuchowej 

i wzrokowej, ćwiczenia pamięci, twórczość artystyczną, zajęcia ruchowe. 

Warunkiem efektywnej pracy jest nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego 

z dzieckiem i zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa. Podczas pracy z osobami 

niepełnosprawnymi intelektualnie bardzo korzystną formą nauczania są wycieczki 

dydaktyczne pozwalające na bezpośredni kontakt z otoczeniem. Istotne jest 

dostosowanie czasu zajęć i przerw oraz organizacji lekcji do możliwości psycho-

fizycznych dziecka [17, 18]. 
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Dzieci niesłyszące i słabosłyszące – uszkodzenie słuchu powoduje ograniczenie 

lub pozbawienie zdolności odbioru przez dziecko bodźców słuchowych. Skutkuje to 

zaburzeniami w kształtowaniu się kompetencji językowej oraz komunikacyjnej. To 

z kolei wpływa na tempo i jakość nabywania wiedzy i umiejętności na danym etapie 

edukacyjnym. Dzieci z uszkodzonym słuchem stanowią bardzo zróżnicowaną grupę 

pod względem możliwości opanowania systemu językowego. Istotne znaczenie ma 

rodzaj i stopień uszkodzenia, czas, w którym doszło do uszkodzenia a także czas, 

w którym dziecko zostało wyposażone w aparat słuchowy/implant. U dzieci słabo 

słyszących rozwój mowy nie przebiega spontanicznie, zatem konieczne jest wyko-

rzystanie metod wspomagających budowanie systemu językowego. Podczas odbie-

rania informacji ustnych dzieci w dużej mierze polegają na zmysłach wzroku 

i czucia. U osób niesłyszących ze względu na głębokość uszkodzenia rozwój mowy 

nie następuje. W pracy z takimi dziećmi stosuje się specjalne metody kształcenia 

języka (fonogesty) lub język migowy. W obu przypadkach niezbędna jest zinten-

syfikowana opieka surdopedagogiczna oraz surdologopedyczna [16, 12]. Planowanie 

procesu edukacyjno-terapeutycznego powinno opierać się na funkcjonalnej ocenie 

zachowań komunikacyjnych. Podczas programowania oddziaływań należy wziąć pod 

uwagę poziom rozwoju poznawczego dziecka, jego gotowość do nawiązania 

interakcji oraz informacje od rodziców dotyczące jego funkcjonowania. Istotne jest 

wykorzystanie różnorodnych metod rozwijających myślenie syntetyczne i anali-

tyczne oraz przyswajanie pojęć abstrakcyjnych. Stymulowanie rozwoju językowego 

powinno być ściśle powiązane z aktywnością poznawczą [17]. 

Dzieci niewidome i słabowidzące-dzieci z uszkodzonym wzrokiem stanowią 

zróżnicowaną grupę pod względem możliwości widzenia. Są one uzależnione od 

rodzaju dysfunkcji wzroku, predyspozycji psychofizycznych oraz czynników 

zewnętrznych. Mają istotny wpływ na funkcjonowanie dziecka podczas różnych 

aktywności edukacyjnych. Znaczenie ma również fakt, w którym okresie życia 

została ograniczona lub utracona zdolność widzenia. Niewidomi to dzieci całkowicie 

niewidzące, a także z ostrością wzroku nie przekraczającą 5% oraz z mocno ogra-

niczonym polem widzenia, mniejszym niż 20. Poznają świat przede wszystkim 

poprzez zmysł dotyku i słuchu. U dzieci słabowidzących zmysł wzroku jest znacznie 

osłabiony, aczkolwiek nadal pełni istotną rolę w orientacji przestrzennej i procesach 

poznawczych. Występują trudności m.in. w spostrzeganiu mniejszych przedmiotów, 

drobnych elementów większych przedmiotów, kształtów, małych liter i cyfr. Ostrość 

wzroku u tych dzieci waha się w granicach 5-30%. W nauce dodatkowo mogą im 

przeszkadzać inne zaburzenia, takie jak: mroczki, daltonizm, światłowstręt, oczopląs 

oraz zaburzenia akomodacyjne. Dysfunkcja wzroku powoduje nieprawidłowości 

w percepcji wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, co skutkuje wolniej-

szym tempem pracy i uczenia się [17].  

Dzieci z wadą wzroku realizują standardy podstawy programowej, jednakże 

niezbędne jest odpowiednie dostosowanie warunków ich kształcenia oraz tempa 

uczenia się. Często potrzebują one znacznie więcej czasu do zrealizowania standardów 

niż sprawni rówieśnicy. W procesie edukacji niezbędne jest zastosowanie odpo-

wiednich form i metod pracy oraz wykorzystanie specjalistycznych pomocy dydak-

tycznych (np. modele, makiety), które ułatwią przyswajanie wiedzy. Dzieci 
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słabowidzące powinny mieć możliwość korzystania z książek z większą czcionką, 

a niewidome – z książek brajlowskich i mówionych. W nauczaniu szczególnie ważne 

jest realizowanie zasady poglądowości i konkretności, dzięki której dziecko ma 

szanse kształtować bardziej adekwatne wyobrażenia i pojęcia na dany temat. Nowe 

treści powinny być przekazywane w taki sposób, aby dziecko mogło odwołać się do 

swoich doświadczeń. Ważne jest aby nauczyciel dokładnie wyjaśniał, co robi, oraz 

szczegółowo opisywał przedmioty i zjawiska. Trzeba pamiętać o odpowiednim 

usadowieniu dziecka oraz zapewnieniu mu oświetlenia zgodnego z zaleceniami 

lekarza. Również należy zadbać o odpowiednią organizację otoczenia oraz stałość 

przedmiotów w klasie, aby ułatwić orientację przestrzenną i samodzielne poruszanie 

się. Dzieci mogą początkowo potrzebować pomocy w zapoznaniu się z lokalizacją 

pomieszczeń i urządzeń [16,12]. 

Kolejna grupa dzieci to osoby z niepełnosprawnością ruchową. Niepełno-

sprawność ruchowa jest spowodowana zaburzeniami w prawidłowym funkcjono-

waniu narządu ruchu. Mogą one być przejawem różnorodnych schorzeń lub 

konsekwencją urazów. W przypadku dzieci, u których doszło do uszkodzenia układu 

nerwowego we wczesnym etapie życia lub występują wady wrodzone czy choroby 

genetyczne, niepełnosprawność ruchowa będzie pojawiała się stopniowo, natomiast 

gdy przyczyną dysfunkcji narządu ruchu jest przebyty uraz, ograniczenie sprawności 

jest widoczne od razu i powoduje zmianę dotychczasowego trybu funkcjonowania. 

Wśród schorzeń, które najczęściej powodują niepełnosprawność ruchową u dzieci 

można wyróżnić: mózgowe porażenie dziecięce, przepuklinę oponowo-rdzeniową, 

dystrofię mięśniową i skoliozę. Możliwości edukacyjne dzieci niepełnosprawnych 

ruchowo zależą od stopnia uszkodzenia, jego rodzaju i czasu wystąpienia oraz 

obecności innych towarzyszących zaburzeń. Ze względu na ograniczoną aktywność 

dziecka i słabsze możliwości zdobywania doświadczeń, rozwój poznawczy jest 

utrudniony. Dzieci często mają problem z poczuciem schematu własnego ciała, 

orientacją przestrzenną, koordynacją ruchową, odtworzeniem zaprezentowanego 

ruchu czy sekwencji ruchowej oraz utrzymaniem prawidłowej pozycji ciała w trakcie 

siedzenia. Mogą pojawiać się synkinezje (współruchy), które powodują wydłużenie 

czasu wykonywania danego zadania [19, 12, 17]. 

Wsparcie edukacyjne dzieci z niepełnosprawnością ruchową wymaga przede 

wszystkim zlikwidowania barier architektonicznych -należy usunąć wszelkie przesz-

kody i zorganizować przestrzeń w taki sposób, aby dziecko mogło przemieszać się 

swobodnie. Występowanie barier ogranicza bowiem jego samodzielność, co z kolei 

wpływa negatywnie na jego samopoczucie oraz obniża np. motywację do jakiej-

kolwiek nauki. Należy pamiętać o zamontowaniu poręczy i barierek ułatwiających 

poruszanie się oraz uchwytów na drzwiach i szafkach na wysokości wózków 

inwalidzkich. W procesie edukacji istotne jest wykorzystanie specjalistycznych 

pomocy dydaktycznych, zabawek oraz przyborów szkolnych. Dla dzieci z niepełno-

sprawnością ruchową pewne aktywności edukacyjne, wymagające współpracy obu 

rąk oraz właściwego chwytu, mogą okazać się zbyt trudne do realizacji. Nauczyciel 

powinien o tym pamiętać i dostosować polecenia do możliwości dziecka, niekiedy 

zmieniając cele dydaktyczne z „umie wykonać” na „umie opisać wykonanie” [11]. 
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Dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną (złożoną, wieloraką) dotknięte są więcej 

niż jedną niepełnosprawnością. Duże zróżnicowanie tej grupy wynika 

z występowania jednocześnie różnych rodzajów i stopni niepełnosprawności. Mogą 

być one wywołane jednym i tym samym czynnikiem (np. mutacja genetyczna 

powoduje u dziecka uszkodzenie wzroku i słuchu) lub różnymi czynnikami, które 

zadziałały równocześnie lub w pewnych odstępach czasowych (np. dziecko 

niewidome na skutek potrącenia przez samochód staję się niesprawne ruchowo). 

Najczęstszą przyczyną złożonych zaburzeń rozwoju u dzieci jest uszkodzenie 

ośrodkowego układu nerwowego. Każde dziecko stanowi odrębny, swoisty 

przypadek kliniczny z odmiennymi zaburzeniami. Ze względu na to nie jest możliwe 

dokonanie uogólnionej charakterystyki dziecka ze sprzężona niepełnosprawnością 

[16, 20]. 

Dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną realizują indywidualny program 

edukacyjno-terapeutyczny opracowany przez zespół nauczycieli i specjalistów. 

Konieczna jest indywidualizacja procesu nauki ze względu na zróżnicowane możli-

wości oraz tempo pracy. Zazwyczaj spośród występujących niepełnosprawności 

jedna przyjmuje rolę dominującą. Ma to istotne znaczenie podczas planowania 

i przeprowadzania procesu edukacji oraz wspomagania rozwoju. W pierwszej 

kolejności wyznacza dobór form i metod pracy. Niezwykle ważne jest rozpoznanie, 

rozwijanie i wzmacnianie mocnych stron dziecka, które napędzają jego rozwój [17]. 

Dzieci niezależnie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności kończąc każdy etap 

edukacyjny powinny zostać ponownie zdiagnozowane, dzięki temu otrzymują nowe 

orzeczenie z aktualnymi zaleceniami dotyczącymi ich dalszych potrzeb 

edukacyjnych [14]. 

Sami nauczyciele powinni zgromadzić pochodzącą z różnych źródeł niezbędną 

wiedzę na temat dziecka, które trafia pod ich opiekę. Zadaniem każdego nauczyciela 

powinno być wykorzystanie w pełni potencjału rozwojowego dziecka – m.in. 

poprzez odpowiednie dobieranie treści i sposobów pracy z podopiecznym. Stymulo-

wanie rozwoju powinno polegać na takim formułowaniu zadań, aby dziecko mogło 

osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości. Z jednej strony aby polecenia nie 

okazały się zbyt trudne, a z drugiej strony nie były poniżej możliwości jednostki. 

Wszelkie działania są nastawione na tworzenie jak najlepszych warunków eduka-

cyjnych, wiąże się to między innymi z odpowiednim sposobem komunikowania się. 

Wielokrotnie dziecko potrzebuje wyraźnych wypowiedzi o prostej konstrukcji, 

powtórzenia instrukcji/pytania czy dodatkowych wyjaśnień. Istotne jest również 

zachowanie właściwego dystansu – jedno dziecko będzie potrzebowało bliższego 

kontaktu (np. dziecko niewidome – dotyku), a dla drugiego dziecka zbyt bliski 

kontakt może okazać się nadmiernie silnym bodźcem. Dotyczy to również innych 

bodźców napływających z zewnątrz, których ilość należy dostosować indywidualnie 

do potrzeb i możliwości sensorycznych. Aspektem istotnym dla dzieci niepełno-

sprawnych jest stosowanie metody poglądowości w procesie edukacji, która 

umożliwia im poznawanie wielozmysłowe. Stymulacja polisensoryczna powoduje 

u nich wzbogacenie doświadczeń zmysłowych, zmniejszanie lęku przed niektórymi 

przedmiotami/zjawiskami, zwiększenie sprawności manualnych, poprawę koordynacji 

wzrokowo-słuchowo-ruchowej oraz rozbudzanie wyobraźni [16].  
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4. Rehabilitacja i edukacja dziecka z niepełnosprawnością 

Mówiąc o rozwoju i edukacji dzieci z niepełnosprawnością należy podkreślić rolę 

rehabilitacji dziecka („rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, 

w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, 

szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy 

aktywnym udziale tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, 

jakości życia i integracji społecznej”) [21]. Proces usprawniania osoby niepełno-

sprawnej powinien być oddziaływaniem przemyślanym, zespołowym i skoordyno-

wanym, obejmującym zarówno sferę fizyczna, psychiczną i społeczną. Rehabilitacja 

ze względu na postawione cele jest ujęta jako rehabilitacja: lecznicza, społeczna 

i zawodowa. Rehabilitacja lecznicza obejmuje działania zmierzające do przyw-

rócenia możliwej do osiągnięcia sprawności psychicznej i fizycznej, zminima-

lizowania niekorzystnych konsekwencji zaburzeń lub następstw/powikłań przebytej 

choroby/urazu oraz przyspieszenia regeneracji organizmu. Polega także na 

odpowiednim sterowaniu mechanizmami kompensacji i adaptacji. Rehabilitacja 

społeczna to zespół działań, które mają na celu umożliwienie osobie niepełno-

sprawnej aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i rodzinnym. Realizowana 

jest poprzez wyrabianie u osoby niepełnosprawnej zaradności osobistej oraz 

umiejętności samodzielnego pełnienia ról społecznych, likwidowanie barier 

architektonicznych, urbanistycznych i transportowych oraz kształtowanie 

właściwych postaw w społeczeństwie sprzyjających integracji osób niepełno-

sprawnych. Odpowiednikiem rehabilitacji zawodowej w przypadku dzieci 

niepełnosprawnych jest rehabilitacja pedagogiczna, która ma na celu stworzenie 

odpowiednich warunków edukacji. Polega na realizacji procesu kształcenia 

dostosowanego do możliwości psychofizycznych ucznia. Zatem celem szeroko 

rozumianej rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego jest jego wszechstronny i jak 

najpełniejszy rozwój, osiągnięcie przez niego możliwie maksymalnej niezależności 

oraz przystosowanie go do życia w społeczeństwie [19].  

Polski model rehabilitacji opiera się na czterech głównych zasadach: wczesnego 

wdrożenia (polega ona na możliwie jak najwcześniejszym wprowadzeniu działań 

rehabilitacyjnych, już w okresie leczenia. W przypadku wykrycia zaburzeń 

rozwojowych u dziecka niezwykle istotna jest wczesna interwencja obejmująca 

stymulację rozwoju oraz edukację rodziców w zakresie pielęgnacji dziecka), 

powszechności (obejmuje dwa aspekty: po pierwsze oznacza, że rehabilitacja jest 

dostępna dla wszystkich, którzy jej potrzebują, bez względu na wiek, rozpoznanie czy 

rokowanie a po drugie – powinna być wdrażana we wszystkich dziedzinach 

medycyny), kompleksowości (polega na wielokierunkowym, skoordynowanym 

działaniu zespołu specjalistów oraz uwzględnieniu wszystkich obszarów rehabilitacji: 

leczniczego, psychologicznego, społecznego, i zawodowego, konieczne jest aby 

dziecko niepełnosprawne zostało objęte wszechstronną opieką, a rehabilitacja 

dotyczyła wszystkich aspektów życia) i ciągłości (mówi, że rehabilitacja prowadzona 

jest w sposób systematyczny, nieprzerwany, aż do momentu uzyskania możliwie 

najwyższego poziomu funkcjonowania) [19]. 

Ponieważ rehabilitacja dziecka z niepełnosprawnością jest wielokrotnie ściśle 

powiązana z jego edukacją ważną zasadą podczas pracy z dzieckiem jest zasada 
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personalizacji i podmiotowości. Wskazuje ona iż każdą osobę niepełnosprawną bez 

względu na głębokość i rozległość zaburzeń należy traktować jako osobę (podmiot) 

z poszanowaniem jej godności i tożsamości. Konieczne jest również przestrzeganie 

zasady indywidualizacji, czyli dostosowania wszelkich działań terapeutycznych 

i edukacyjnych do potrzeb dziecka. Program usprawniający będzie bardziej 

skuteczny, gdy zostaną np. uwzględnione indywidualne właściwości dziecka, jego 

osobiste upodobania i zainteresowania. Rehabilitacja podobnie jak nauka dziecka 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinna opierać się na zasadzie 

stopniowego i regularnego osiągania zamierzonych celów. Konieczne jest więc aby 

formułowane cele były jasne, realne –zarówno krótko jak i długoterminowe. Warto 

też pamiętać o zasadzie wyzwalania otwartości polegającej na motywowaniu dziecka 

do spontanicznego komunikowania się z otoczeniem. Inne ważne zasady, o których 

nie można zapominać to: zasada akceptacji i tolerancji, zasada zintegrowanego 

podejścia, zasada aktywnego mobilizowania oraz zasada doboru odpowiednich 

technik, metod i środków terapii. Dykcik podkreśla, że „naczelną jest jednak zasada 

całościowego, komplementarnego, wszechstronnego, zintegrowanego i zaangażo-

wanego podejścia do człowieka z niepełnosprawnością, jako całości fizycznej 

i psychicznej żyjącego w konkretnym lokalnym środowisku, w którym wspólny 

interes społeczny i kulturowy polega na zgodnym i harmonijnym współdziałaniu” [21]. 

Wśród wybranych form rehabilitacji osób niepełnosprawnych warto wymienić 

m.in.: Metodę Vojty – jest to metoda neurofizjologiczna opracowana w latach 1959-

1969 przez neuropediatrię Vaclava Vojtę. Wykorzystywana jest w rehabilitacji 

różnych jednostek chorobowych, głównie o podłożu nerwowo-mięśniowym. 

Szczególne zastosowanie znalazła w usprawnianiu dzieci z zaburzeniami rozwoju 

psychomotorycznego, wynikających często z mózgowego porażenia dziecięcego. 

Terapia polega na wyzwalaniu odruchowej lokomocji poprzez drażnienie 

odpowiednich stref ciała. Przeprowadzana jest w ściśle określonych pozycjach 

wyjściowych, które we właściwy sposób oddziałują na receptory czucia głębokiego. 

Stymulacja powoduje mimowolne i automatyczne uruchomienie wrodzonych 

wzorców ruchowych. Dzięki temu dziecko gromadzi nowe doświadczenia, zaczyna 

poznawać i odczuwać własne ciało. Ćwiczenia poprawiają propriocepcję i pracę 

mięśni, regulują równowagę, ułatwiają przenoszenie ciężaru ciała. Gdy wyzwalane 

kompleksy ruchowe zostaną zakodowane i utrwalone w mózgu, będą mogły być 

wykorzystane w spontanicznej motoryce. Celem jest uzyskanie przez dziecko 

lepszego dostępu do prawidłowych wzorców lokomocji i postawy. Terapia ma 

działanie globalne, wpływa zarówno na motorykę ciała jak również na czynność 

układu czuciowego, emocjonalnego i wegetatywnego, m.in. koryguje parametry 

układu krwionośnego i oddechowego, stymuluje rozwój mowy oraz zmniejsza 

ślinotok [23, 24]. 

Metodę NDT Bobath-metoda opracowana przez Bertę i Karla Bobath w latach 40 

XX wieku należy do wiodących metod stosowanych w usprawnianiu niemowlaków 

i dzieci z problemami neurologicznymi, genetycznymi, ortopedycznymi oraz 

opóźnieniem rozwoju. Terapia skupia się na hamowaniu patologicznych odruchów, 

normalizowaniu napięcia mięśniowego oraz torowaniu prawidłowych wzorców 

postawy i ruchu. Wyzwalanie ruchów zbliżonych w jak największym stopniu do 
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prawidłowych uzyskuje się poprzez manipulowanie tzw. punktami kontroli ruchu, 

m.in. głową, obręczą barkową i obręczą miedniczną. Odpowiednie poruszanie tymi 

punktami i przemieszczanie środka ciężkości ciała ułatwia wystąpienie prawid-

łowych reakcji równoważnych, nastawczych i obronnych. Wykorzystuje się także 

działania wspomagające, takie jak: kompresję, zatrzymanie ruchu, oklepywanie, 

głaskanie, wibrację i wstrząsanie. Terapia ma przede wszystkim za zadanie 

dynamicznie aktywizować dziecko i dostarczać mu odpowiednich doznań ruchowych 

i czuciowych. Metoda obejmuje także odpowiednią pielęgnację dziecka poprzez 

prawidłowe chwytanie, noszenie, podnoszenie, odkładanie, przewijanie, karmienie, 

ubieranie czy rozbieranie. W ten sposób można przyczynić się do utrwalania 

prawidłowych wzorców u dziecka [23, 24]. Metodę PNF – proprioceptywnego 

torowania nerwowo-mięśniowego – metoda reedukacji motorycznej jej początek 

przypada na lata 40 XX wieku (neurofizjolog Herman Kabat i fizjoterapeutka Maggi 

Knott). Stosowana jest głownie w rehabilitacji pacjentów neurologicznych, 

ortopedycznych oraz z wadami postawy. Podstawy teoretyczne metody zostały 

oparte o prawidłowości fizjologiczne rozwoju ruchowego człowieka. Koncepcja PNF 

wykorzystuje pozytywny potencjał najsprawniejszych części ciała i na jego bazie 

odbudowuje możliwości funkcjonalne. Celem jest odtworzenie utraconych funkcji. 

Ćwiczenia z pacjentem polegają na wykonywaniu wzorców ruchowych bazujących 

na ruchach funkcjonalnych, wykonywanych w codziennym życiu. Ważnym 

aspektem terapii jest praca nad kontrolą motoryczną, czyli interakcjami między 

stabilnością a mobilnością. Terapeuta wykorzystuje różnego rodzaju pobudzenia 

(dotykowe, wzrokowe, słuchowe), które sumując się maja ułatwić jednostce 

wykonanie ruchu. Podczas terapii stosuje się takie techniki torujące, jak: kompresję 

i trakcję, rozciągnięcie mięśni i tkanek okołostawowych, odpowiednio stawiany 

opór, komendy oraz właściwy chwyt terapeuty [23, 24]. 

Metodę SI – integracji sensorycznej – metoda (psycholog Jean Ayers) 

przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. 

Wykorzystywana jest głównie w pracy z dziećmi, u których obserwuje się wzmożoną 

lub obniżoną wrażliwość na bodźce, nieprawidłowy poziom aktywności ruchowej, 

opóźniony rozwój mowy, problemy z koncentracja uwagi, trudności szkolne, 

zaburzenia zachowania. Z powodzeniem jest także stosowana u dzieci z autyzmem, 

zespołem Aspergera, mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością 

intelektualną, zespołem Downa i innymi zespołami genetycznymi. Prowadzona jest 

w formie zabawy przez wykwalifikowanego terapeutę integracji sensorycznej- 

bejmuje ćwiczenia i aktywności stanowiące swoiste wyzwanie dla dziecka – nie są 

zbyt łatwe ani zbyt trudne. Ściśle kontrolowana zabawa dostarcza dziecku 

właściwych bodźców, które stymulują systemy sensoryczne i usprawniają procesy 

układu nerwowego. W metodzie tej wykorzystywane są m.in. huśtawki, deskorolki, 

drabinki, liny, hamaki, trampoliny, baseny z piłeczkami oraz różne zabawki. Podczas 

terapii dziecko uczy się w efektywny sposób automatycznie przetwarzać 

i wykorzystywać informacje sensoryczne [23, 24]. 

Metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne – opracowana przez Weronikę 

Sherborne w latach 60 XX wieku. Ideą terapii jest wykorzystanie ruchu jako 

narzędzia wspomagającego rozwój psychoruchowy dziecka i korygującego 
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zaburzenia. Ćwiczenia usprawniają ruchowo, rozwijają świadomość własnego ciała 

i przestrzeni, uczą umiejętności dzielenia przestrzeni z innymi i nawiązywania 

kontaktu z otoczeniem. Zajęcia prowadzone są przeważnie w grupie liczącej 6-14 

dzieci, wielokrotnie uczestniczą w nich zarówno rodzice jak i rodzeństwo, aby 

dziecko czuło się bezpieczniej i chętniej ćwiczyło. Najważniejsze zasady terapii to: 

dobrowolność uczestnictwa, unikanie rywalizacji, wszechstronność, przemienność 

ćwiczeń, nawiązanie kontaktu z każdym dzieckiem, nagradzanie wysiłku, stopnio-

wanie doświadczeń społecznych. Stosuje się tu ćwiczenia umożliwiające poznanie 

własnego ciała, pozwalające zdobyć pewność ruchów i poczucie bezpieczeństwa 

w otoczeniu, ułatwiające nawiązanie kontaktu z partnerem i grupą oraz twórcze. 

Zajęcia powinny być na bieżąco modyfikowane przez terapeutę z uwzględnieniem 

zarówno potrzeb grupy jak i indywidualnych potrzeb poszczególnych dzieci [24]. 

Nie sposób nie wymienić jednej z najstarszych form rehabilitacji, która ma na 

celu usprawnienie fizyczne, psychiczne oraz społeczne- terapii zajęciowej. 

Obejmuje ona różne rodzaje zorganizowanych zajęć, na których osoby są 

aktywizowane poprzez wykonywanie określonych czynności. Zajęcia prowadzone są 

grupowo lub indywidualnie. Najczęściej stosowane formy terapii zajęciowej to: 

ergoterapia (terapia poprzez pracę – np. tkactwo, rzeźbiarstwo, wikliniarstwo, 

hafciarstwo, garncarstwo); arteterapia (terapia wykorzystująca sztukę – biblioterapia, 

muzykoterapia, choreoterapia, teatroterapia, malarstwo i rysunek); chromoterapia 

(terapia kolorami); ludoterapia (terapia wykorzystująca gry i zabaw).  

To właśnie terapia zajęciowa w formie zabawowej jest powszechnie stosowana 

w rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W zależności od 

zaburzeń występujących u dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych dobiera 

się najwłaściwszy rodzaj terapii zajęciowej. Zadaniem jej jest nie tylko usprawnienie 

fizyczne oraz kompensacja utraconych funkcji, ale również integracja społeczna, 

wzmocnienie poczucia własnej wartości, pobudzanie zaradności oraz usamodziel-

nianie się dziecka. Działania terapeutyczne zmierzają do świadomego rozwijania 

dziecka w oparciu o jego możliwości, a nie ograniczenia.  

Należy stwierdzić, iż zarówno edukacja jak i rehabilitacja wspomaga w znaczący 

sposób rozwój dziecka z niepełnosprawnością.  

Szczególnie ważnym etapem okresem w życiu dziecka, który istotnie wpływa na 

jego dalszy rozwój jest etap wychowania przedszkolnego. Zasadne wydaje się więc 

wczesne wdrażanie optymalnego programu edukacyjno-terapeutycznego, który 

pozwoli osiągnąć dziecku z niepełnosprawnością większą samodzielność oraz 

możliwie najwyższy stopień funkcjonowania w przyszłości. Dzieci niepełnosprawne 

potrzebują indywidualnego podejścia oraz dostosowania sposobów nauczania 

i wymagań do ich możliwości. Zatem indywidualizacja nauczania w przedszkolu jest 

konieczna by wykorzystać potencjał dziecka.  

Ważne jest aby edukacja przedszkolna zapewniała dzieciom z niepełnospraw-

nością różne formy rehabilitacji, które będą wszechstronnie stymulowały ich rozwój. 

Wydaje się, że integracja jest terminem ściśle związanym ze współczesnością – jest 

pojęciem, z którym mamy do czynienia na co dzień. Wielokrotnie to my sami 

niejako ulegamy integracji. Nie tylko w szkole, ale w życiu osobistym czy w pracy 

zawodowej. Całe nasze funkcjonowanie w społeczeństwie jest zależne od stopnia 
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naszego scalenia się z resztą zbiorowości. Dlatego interdyscyplinarnie warto jest 

zrozumieć jak wielkie znaczenie ma integracja w życiu każdego człowieka, 

szczególnie z niepełnosprawnością i szczególnie dziecka, które dopiero uczy się 

współuczestniczenia w życiu społecznym. Niestety wciąż jednak niepełnosprawność 

jest tematem tabu pomimo tego jak wiele powstaje kampanii na ten temat oraz jak 

często mamy styczność z takim osobami.  

Jednym ze sposobów dokonywania zmian w tym zakresie jest tworzenie 

placówek o profilu integracyjnym. Jest to szansa dla dzieci z niepełnosprawnością na 

normalne życie. Umieszczenie dziecka w klasie integracyjnej procentuje na bieżąco, 

ale również w przyszłości. Dziecko od początku swojego istnienia nauczone jest 

obcowania z drugim człowiekiem. Nie czuje się od niego inne, ani też gorsze. 

Rówieśnicy, którzy na co dzień uczęszczają do tej samej grupy integracyjnej co 

dzieci niepełnosprawne czerpią również wiele korzyści z tej sytuacji. W nawyk 

wchodzi im przyjmowanie odpowiednich postaw względem chorych ludzi.  

Konieczne wydaje się więc, organizowanie w jak największej ilości placówek 

oświatowych – oddziałów integracyjnych. Integracyjny system edukacji włącza 

dzieci niepełnosprawne w społeczność dzieci zdrowych, a tym samym pomagając im 

w nawiązaniu pozytywnych więzi społeczno-emocjonalnych.  

5. Podsumowanie 

Dzieci już od wczesnego dzieciństwa szczególnie w oddziałach integracyjnych 

uczą się wzajemnej tolerancji, życzliwości, zrozumienia i szacunku do innych. 

Z badań wynika, również że najlepsze rezultaty dydaktyczne w szkole podstawowej 

np. w zakresie nauki języka polskiego i matematyki uzyskują uczniowie właśnie z klas 

integracyjnych, potem klas masowych (inkluzja), a następnie szkół specjalnych [26]. 

Aczkolwiek, pomimo wielu działań zmierzających ku tej idei integracji, dzieci 

nadal natrafiają na bariery, które często są przeszkodą w pełnej asymilacji 

z pełnosprawnymi rówieśnikami. Ilość przeszkód wzrasta wraz z zmniejszaniem się 

miejscowości, gdzie dana placówka się znajduje. Często te bariery nie są związane 

z środowiskiem zewnętrznym, ale tkwią w samych uczestnikach. Wyróżnia się 

następujące ich rodzaje: bariery architektoniczne (fizyczne), bariery społeczne, 

bariery kulturowe, bariery edukacyjne [25]. Brak specjalnego oznakowania np. dla 

dzieci z wadą wzroku, złe rozplanowanie przestrzeni również negatywnie wpływa na 

ich funkcjonowanie na terenie przedszkola czy szkoły. Bariery te uniemożliwiają 

samodzielność w podstawowych czynnościach dnia codziennego. Tak naprawdę 

rodzaj barier determinuje rodzaj ułomności. Osoby z dysfunkcjami fizycznymi mają 

problem z ograniczeniami architektonicznymi i komunikacyjnymi. Niewidomi 

borykają się z brakiem środków wizualnych. Osoby z zaburzeniami słuchu mają 

problem z komunikacją z drugim człowiekiem. Brak komunikacji werbalnej 

powoduje częste wykluczenie z grupy. Zmusza to dzieci kalekie do bycia zależnym 

od kolegów i nauczycieli. Z tego powodu jednostka z głęboką dysfunkcją jest niejako 

skazana na kształcenie indywidualne [20, 25]. Pod pojęciem barier społecznych kryją 

się istniejące stereotypy postrzegania niepełnosprawności. Społeczność traktuje 

osoby niepełnosprawne jako gorsze i niechętnie nawiązują z nimi kontakty. 

Wielokrotnie pierwszy kontakt z osobą niepełnosprawną dzieci sprawne mają tak 

naprawdę właśnie w grupie integracyjnej. Często nie są wystarczająco na to 
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przygotowane. Reprezentowane postawy wobec chorych rówieśników nie zawsze są 

pozytywne. Istnieje tzw. pozorowana akceptacja, czyli udawanie tolerancji 

i akceptacji niepełnosprawnego rówieśnika. Taki stosunek charakteryzuje brak 

negatywnych zachowań, ale oznacza jednoczesną izolację od chorego kolegi oraz 

niechęć podtrzymywania z nim bliższych kontaktów. Zdrowe dziecko nie obnosi się 

ze swoimi odczuciami, przez co uczucia te narastają, aż w końcu przeradzają się 

w pogardę do niepełnosprawnych rówieśników. Nauczyciel nie zawsze ma szansę 

dostrzec to zjawisko, ponieważ nie występują wyraźne symptomy. Jednakże 

nierzadko uczniowie pełnosprawni prezentują postawę negatywną w stosunku do 

kolegów niepełnosprawnych. Kolejnymi ograniczeniami są występujące problemy 

zdrowotne oraz utrudnienia, które są związane z daną niepełnosprawnością. Barierą 

bardzo trudną do pokonania są specyficzne zachowania osób niepełnosprawnych. Do 

nich możemy zaliczyć często nieprzewidywalne zachowania jak na przykład u dzieci 

z autyzmem, napady padaczki czy ślinotok. Pełnosprawne dzieci czują dystans 

i niejako lęk w stosunku do chorych rówieśników. Efektem tego jest świadome 

wyłączenie ucznia niepełnosprawnego z życia klasowego oraz pozaklasowego. 

Niepełnosprawność jest również przeszkodą w pełnieniu wielu aktywności jak na 

udział w zabawach czy wycieczkach [25]. Chore dzieci są odrzucane, często 

dręczone i wyśmiewane. Zachowanie to nie sprzyja integracji wręcz ją utrudnia 

a nawet uniemożliwia. Wielokrotnie przyczyną wrogiego zachowania wśród 

zdrowych dzieci jest zły przykład ich rodziców. Jeżeli rodzina charakteryzuje się 

złymi wartościami, dziecko o początku nie jest nauczone dobrych wzorców [20]. 

Okres wychowania przedszkolnego niezwykle istotny dla kształtowania się 

osobowości dziecka – to m.in. czas, w którym dziecko gromadzi nowe doświad-

czenia oraz nabywa różnych umiejętności, uczy się funkcjonowania w grupie, staje 

się bardziej samodzielne i zaradne wielokrotnie jego rozwój intelektualny i fizyczny 

ulega poprawie. Szczególnie kiedy dziecko korzysta z wielu form rehabilitacji 

(ćwiczeń ruchowych indywidualnych i grupowych, integracji sensorycznej, 

fizykoterapii, terapii z udziałem zwierząt, terapii manualnej, masażu czy terapii 

zajęciowej.  

Zasadnym zatem, wydaję się ciągłe dążenie do maksymalnej integracji – już od 

momentu edukacji przedszkolnej dziecka niepełnosprawnego oraz podwyższanie 

świadomości nie tylko samych zainteresowanych (rodziców stojących przed 

wyborem placówki oświatowej dla swojego niepełnosprawnego dziecka) ale i tej 

części społeczeństwa, która posiada dzieci zdrowe, pełnosprawne. 
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Dziecko z niepełnosprawnością – prawo do rozwoju i edukacji na miarę swoich 

potrzeb 

Streszczenie 

Rozwój cywilizacji a szczególnie nauk medycznych spowodował już nie tylko ratowanie życia ale 

przede wszystkim poprawę jego jakości. Szacuje się, że na świecie żyje ifunkcjonuje w społeczeństwie 

około 10% osób z niepełnosprawnością. Ważnym zatemaspektem wszelkich działań interdyscypli-

narnych powinien stać się fakt, że każde osoba zróżnego rodzaju zaburzeniami czy 

niepełnosprawnością, ma prawo do edukacji na miaręswoich potrzeb. Ludzie niepełnosprawni ciągle 

żyją w cieniu, stroniąc od kontaktów z drugimczłowiekiem, a nawet rezygnując ze swoich marzeń. Nie 

są w stanie korzystać z życia wpełni, decydować o swoim losie. Wydaje się, więc zasadne aby każde 

dziecko, równieżniepełnosprawne miało prawo do nauki – gwarantuje to zresztą Konstytucja RP.Coraz 

częściej w zmieniającej się rzeczywistości zmierza się do optymalizacji samegoprocesu edukacji 

i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych a zaspokajanie tych potrzeb wymaga 

jednak doboru i właściwego przygotowania kadry pedagogicznej orazterapeutów. Niezbędne jest więc, 

stałe pogłębianie i uaktualnianie wiedzy dotyczącej pracy 

z dziećmi niepełnosprawnymi. 

Wprowadzane zmiany prawne dotyczące kształcenia specjalnego umożliwiają tworzenie takich 

warunków edukacji, które uwzględniają indywidualne potrzeby i możliwościposzczególnych jednostek-

począwszy od bardzo ważnego wczesnego etapu w życiu dziecka – wychowania przedszkolnego. Celem 

oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych staje się więc osiągnięcie przez dziecko możliwie 

najwyższego stopnia samodzielności w dorosłym życiu. Często przy zastosowaniu odpowiednich 

oddziaływań rehabilitacyjnych, edukacyjnych, leczniczych oraz sprzyjających warunkach środo-

wiskowych dziecko ma jednak możliwość stopniowego wyrównania. 

Słowa klucze: niepełnosprawność, specjalne potrzeby edukacyjne, edukacja specjalna. 

Child with disability – the right to development and education according 

to their needs 

Abstract 

The development of civilisation, especially of medical sciences, has resulted not only In the saving of 

lives, but also in an improvement of life quality. It is estimated that worldwide there live and function in 

society approximately 10 % people with disability. Thus, an important aspect of any interdisciplinary 

action should become the fact that each person with various types of disorders or disabilities has the 

right to an education according to his/Her needs. The disabled constantly live in the shadows, avoiding 

contacts with others, or even resigning from their dreams. They are not able to enjoy life fully and 

decide about their fate. Therefore, it seems justifiable that every child, also the disabled, has the right to 

education which anyway is guaranteed by the Constitution of the Republic of Poland. In an increasingly 

changing reality there is a trend towards optimization of the sole process of education and rehabilitation 

of children with special educational needs; however, the satisfaction of these needs requires the 

selection and appropriate preparation of the pedagogical staff and therapists. Therefore, it is necessary to 

constantly enhance and update knowledge concerning work with disabled children. 

The legal changes concerning special education which have been implemented enable the creation of 

such educational conditions that would consider individual needs and capabilities of individuals, starting 

from a very important early stage in a child’s life – nursery school 

education. The goal of educational-therapeutic actions becomes the achievement by a child of the 

highest degree of independence possible in adult life. Frequently, with the application of appropriate 

rehabilitation, educational and treatment actions, and in favourable environment al conditions, a child 

has the possibility of gradually coming into alignment. 

Keywords: disability, special educational needs, special needs education. 
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Typy religijności a temperament.  

Teoria Aleksandra Roldána 

1. Wstęp 

Pewną tendencją dającą się zauważyć w badaniach nad zjawiskiem religijności na 

gruncie nauk społecznych był redukcjonizm typowy szczególnie dla freudyzmu, czy 

marksizmu. I mimo że współczesna psychologia nie może zrezygnować z koniecznej 

szczególnie w badaniach międzynarodowych unifikacji i generalizacji, jak zauważa 

Romuald Jaworski, większość badaczy korzysta z bogatej wiedzy o różnych typach 

religijności i zauważa ogromną złożoność tego fenomenu [1].  

 Jednym z kryteriów, które stosuje się w celu wyodrębnienia określonych 

rodzajów religijności są przeżycia religijne. Typologia, która w związku z tym 

powstaje, uwzględnia całe bogactwo religijnych zachowań oraz doświadczeń, które 

pozostają w związku z czynnikami zewnętrznymi, środowiskowymi oddziałującymi 

na jednostkę, jak np. grupy społeczne lub względem niej wewnętrznymi, takimi jak, 

np. jej temperament. Daje to podstawę do opisu i badań w zakresie religijności, np. 

nauczycieli, policjantów, narkomanów, alkoholików, czy także melancholików lub 

choleryków. Wśród rodzajów religijności, wyodrębnianych na podstawie tego 

kryterium, wyjątkowo ciekawą propozycją jest teoria Aleksandra Roldána [1], której 

szczegółowy opis odnajdujemy w pracach Jana Bieleckiego [2]. 

Celem artykułu jest przedstawienie założeń typologii ascezy różnicowej 

A. Roldána, która dała podstawy badaczowi do scharakteryzowania rodzajów 

religijności odpowiadających określonym temperamentom. Na tej podstawie 

J. Bielecki formułuje praktyczne zlecenia pomocne w rozwoju duchowym i przybliża 

tę interesującą teorię hiszpańskiego zakonnika polskiemu czytelnikowi. Mimo iż 

zarówno teoria A. Roldána, tak jak koncepcja temperamentu Williama H. Sheldon’a, 

na której A. Roldán oparł swoje rozważania, sięgają swymi początkami pierwszej 

połowy XX w., to w literaturze polskiej odnajdujemy niewiele wzmianek 

o zagadnieniu hagiotypów. Najbardziej aktualną publikacją poświęconą temu 

tematowi, a zarazem podstawową dla prowadzonych w tym artykule rozważań jest 

praca J. Bieleckiego, pt. „Temperament a świętość” [2]. Zatem tym bardziej warto 

powrócić do tej niezwykle ciekawej i niestety zapomnianej koncepcji typów 

świętości, zaproponowanej przez A. Roldána. 

2. Podstawy teorii A. Roldána 

J. Bielecki szczegółową analizę koncepcji hagiotypów, czyli typów świętości 

opracowanych i opisanych we wspomnianej już publikacji A. Roldána, poprzedza 

obszernym wstępem dotyczącym pojęcia temperamentu. J. Bielecki podaje najbar-

dziej aktualne wówczas teorie dotyczące temperamentologii, nazwiska badaczy 

                                                                
1 zolnierz.joanna@gmail.com, Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie. 
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specjalizujących się w badaniu jej, największe osiągnięcia na tym polu, a także 

problematyczne kwestie, które pozostały nierozwiązane, czy wręcz generowane 

przez wskazane koncepcje. Wśród naukowców zajmujących się tematyką 

temperamentu wymienia takich badaczy, jak: Ernest Kretschmer, Mikołaj Pende, C. 

L. Sigaud, Carl Gustav Jung, R. Le Senne oraz William H. Sheldon. J. Bielecki 

poddając ocenie propozycje pozostałych badaczy docenia szczególnie teorię W. H. 

Sheldon’a, uzasadniając, że jedynie ta dostarcza optymalnych informacji na temat 

typów temperamentu pośrednich, podczas gdy pozostałe traktują jedynie 

o krańcowych [2]. Podając także inne argumenty, mające na celu przekonanie 

czytelnika, dlaczego wskazana teoria jest bardziej adekwatna do podejmowania 

rozważań nad kwestią temperamentu, ostatecznie J. Bielecki zgodny jest z A. Roldá-

nem. Dla A. Roldána koncepcja W. H. Sheldon’a była bowiem na tyle optymalna, że 

to właśnie z niej uczynił podstawę swojej teorii ascezy różnicowej [2]. 

Temperamentologii W. H. Sheldon’a oraz typologii hagiotypicznej A. Roldána 

poświęcony jest także artykuł Stanisława Smoleńskiego [3]. S. Smoleński w artykule 

zatytułowanym „Nowa typologia ascetyczna”, cztery lata po tym, jak A. Roldán 

opublikował swoją teorię, poddaje, zdaje się znacznie krytycznej analizie koncepcję 

hiszpańskiego jezuity, niż zrobił to J. Bielecki.  

W celu dokonania jak najdokładniejszego opisu koncepcji A. Roldána konieczne 

jest i w tym artykule przytoczenie przynajmniej najważniejszych z założeń koncepcji 

amerykańskiego psychologa i lekarza – W. H. Sheldon’a
2
. W. H. Sheldon prowadził 

intensywnie prace badawcze z pogranicza psychologii i medycyny, czego efektem są 

jedne z najważniejszych jego publikacji: The Varieties of Human Physique (1940) 

and The Varieties of Temperament (1942), Atlas of Men (1954) [2-5]. 

W. H. Sheldon badając zależności pomiędzy psychiką a budową fizyczną ciała 

ludzkiego, sięga w swej teorii do okresu prenatalnego człowieka i rozwoju listków 

zarodkowych. Według niego różnice fizyczne pomiędzy poszczególnymi osobami, 

a także i różnice psychiczne, które można u tych osób zaobserwować, powstają na 

skutek przewagi określonego typu systemu rozwijającego się z endodermy, 

mezodermy bądź z ektodermy. W zależności zatem od dominującego typu układu  

– trawiennego, kostno-mięśniowego lub też mózgowo-nerwowego, W. H. Sheldon 

wyróżnia trzy somatotypy: endomorfika, mezomorfika oraz ektomorfika. Każdy 

z poszczególnych typów charakteryzuje się inną sylwetką ciała. Rozróżnienie to było 

podstawą dla W. H. Sheldon’a do opracowania koncepcji trzech typów tempe-

ramentów. Badacz twierdził, że somatycznemu typowi endomorfika odpowiada na 

płaszczyźnie psychicznej temperament wiscerotoniczny, mezomorfika cechuje 

somatotonia, a temperamentem adekwatnym do ektomorfii jest cerebrotonia [2, 3].  

Wiscerotonia charakteryzująca typ endomorficzny związana jest z dominującą 

funkcją układu trawiennego. Oznacza to przewagę cech w temperamencie takich jak: 

preferowanie wygód fizycznych i życiowych, zamiłowanie do snu, jedzenia, a także 

wszelkich form grzecznościowych i ceremonialnych, dobrych manier i obyczajów, 

                                                                
2 William H. Sheldon, żyjący w latach 1898-1977 w USA, z wykształcenia psycholog i lekarz, we wczesnych 

latach swojej kariery zawodowej pracował jako klinicysta w szpitalu dziecięcym w Chicago, a także wykładał 

psychologię na tamtejszym uniwersytecie. Następnie, już jako profesor medycyny, objął stanowisko dyrektora 

Kliniki Konstytucjonalnej w Columbia University [2-5]. 
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które pomagają wiscerotonikowi zjednać sobie przyjaciół. Uwielbia on spożywać 

pokarmy, nie ma problemów z dolegliwościami ze strony układ pokarmowego, które 

będą typowe dla cerebrotonika. Ten typ charakteryzuje się także: towarzyskością, 

otwartością, która szczególnie nasila się po spożyciu alkoholu, łatwością 

w wyrażaniu uczuć i budowaniu relacji. Nie znosi braku towarzystwa, poszukuje 

kontaktu z innymi, ceni wspólnie spożywane posiłki; oczekuje uznania i okazywania 

mu uczuć, natomiast w sytuacjach problemowych – rady i wsparcia od innych. 

Wiscerotonika charakteryzuje ponadto dobry sen, równowaga emocjonalna, brak 

skrępowania i sztywności oraz gwałtowności w ruchach ciała. Porusza się on wolno, 

tak jak wolno i stopniowo pojawiają się u niego głód, czy podniecenie seksualne. 

Wiscerotonik wyjątkowo łatwo przystosowuje się do nowych okoliczności, jest 

tolerancyjny, unika sytuacji konfliktowych w relacjach, a dzięki dość powierz-

chownej ocenie kryzysowych sytuacji szybko odzyskuje utracone zadowolenie 

i pogodę ducha. Wykazuje ponadto dużą tendencję do rozpamiętywania okresu 

dzieciństwa, jest nakierowany jest na relacje rodzinne i z łatwością nawiązuje 

kontakt z dziećmi [2, 3].  

Kolejny typ temperamentalny to somatotonik. Osoba posiadająca przewagę tego 

rodzaju cech jest energiczna, ruchy jej ciała są gwałtowne, zdecydowane, 

podkreślające jej pewność siebie. Nadmiar energii pozwala somatotonikowi na 

szybkie wykonywanie powierzonych mu działań, niezwykłą precyzję, wytrzymałość, 

gotowość do wyrzeczeń w postaci ograniczenia snu, czy ilości pokarmu, na które nie 

byłoby stać pozostałe typy temperamentalne. Charakteryzuje się dużą potrzebą 

działania, angażowania się w aktywności, często związane z wysokim ryzykiem 

i niebezpieczeństwem, stąd jego zamiłowanie do gier hazardowych, czy sportów 

ekstremalnych. Niemożność podejmowania aktywności fizycznej jest dla niego 

źródłem przykrości. Aktywność taka jest sposobem odnajdywania spokoju 

w sytuacjach dla niego trudnych i stresujących – stąd potrzeba przespacerowania się 

po kłótni, wysiłek fizyczny na siłowni po ciężkim dniu. Somatotonik wykazuje 

tendencję do górowania nad innymi, jest dobrym liderem i potrafi przewodzić grupą. 

Cechuje się śmiałością działania, pewnością siebie, jest wojowniczy i bezkompro-

misowy. Bywa hałaśliwy, mówi i śmieje się głośno, przez co tym bardziej podkreśla 

swoją dominującą pozycję w grupie. W sytuacjach zagrożenia będzie postępował 

odważnie i przejmował inicjatywę, co bardzo ułatwia mu jego wiara we własne siły 

i pewność siebie, gotowość do stawienia czoła przeciwnościom oraz wyjątkowa 

wytrzymałość na ból fizyczny. Bywa także nieczuły, nie ma skrupułów, dla realizacji 

celu gotowy poświecić jest wiele, przy czym jest niezwykle skuteczny i skon-

centrowany na działaniu. Takie podejście do wykonywanych działań ułatwia mu jego 

ekstrawertyczna postawa, w wyniku której wydaje się nie mieć dostępu do swojego 

wnętrza, a cała uwaga skoncentrowana jest na rzeczywistości względem niego 

zewnętrznej. Dzięki temu działa zdecydowanie i szybko, nie poddaje głębokiej 

analizie swoich motywów. Somatotonik lubi rywalizację i walkę, być podziwiany 

i zwyciężać. I choć niewrażliwość na potrzeby innych może być problematyczna 

w relacjach, to dzięki cechom wiscerotonicznym szybko może stać się idolem, osobą 

naśladowaną i lubianą. Czuje się źle w zacisznych, przytulnych pomieszczeniach. 

Zdecydowanie preferuje przestrzenie otwarte, tak jak luźne i przewiewne ubrania. 



 

Joanna Żołnierz 

 

202 

Skąpe odzienie nie jest dla niego źródłem skrępowania, czy wstydu. Somatotonik 

ciężko natomiast znosi upływ czasu i utratę sił witalnych. Najchętniej zatrzymałby 

się w okresie wczesnej młodości, którą uważa za najpiękniejszy z okresów swojego 

życia [2, 3]. 

Ostatnim z wyróżnionych przez W. H. Sheldon’a rodzajów temperamentu jest 

cerebrotonia, którą łączyć należy z ektomorfią, a zatem dominującym układem 

nerwowym. Cerebrotonik charakteryzuje się dużą wrażliwością na bodźce, a wręcz 

nadreaktywnością fizjologiczną, co objawia się nie tylko problemami trawiennymi 

w sytuacjach stresu, ale także alergiami. Uczucie głodu, czy inne reakcje 

fizjologiczne organizmu pojawiają się gwałtownie i są silne. Cerebrotonik mimo 

trudności jest w stanie nad nimi zapanować i je stłumić, choć jest to dla niego 

doświadczenie frustrujące. Osoby z natężeniem tego rodzaju cech przejawiają dużą 

trudność w nawiązywaniu i utrzymywaniu nowych znajomości. Unikają kontaktu 

z ludźmi, preferują samotność i ciszę, w relacjach z nowo poznanymi ludźmi czują 

się niepewnie, szczególnie zaś w otoczeniu tych, którzy sprawiają wrażenie 

dominować nad nim. Preferuje miejsca przytulne, niewielkie pomieszczenia, które 

dają mu poczucie bezpieczeństwa. W odróżnieniu od somatotonika doświadcza dużej 

sztywności w ruchach ciała, jest niepewny, ostrożny i nadmiernie kontrolujący. Jego 

wstydliwość i pragnienie niezwracania na siebie uwagi przejawia się w jego 

wyjątkowo skromnym stroju. Cerebrotonik lubi własne towarzystwo, nie jest żądny 

przygód, ryzyko wzbudza w nim lęk. Jego pogłębiona świadomość siebie i zdolność 

do analizy rodzą potrzebę kontroli i zrozumienia doświadczanych przeżyć, co z kolei 

zdaje się być dla niego warunkiem spokoju wewnętrznego. Ta skłonność może 

rodzić wiele problemów, m.in. utrudniać zdolność szybkiego kojarzenia wydarzeń 

i osób, podejmowania decyzji oraz być przyczyną podejrzliwości. Cerebrotonik jest 

ponadto osobą, która trudno przystosowuje się do zmian, nie potrafi wypracować 

w sobie nawyków, ponieważ każda z czynności wymaga trudu i łączy się 

z koniecznością podejmowania decyzji i opracowania właściwego planu działania. 

Dzięki temu nie ma problemów z nałogami, ale doświadcza dużych trudności 

w wypracowaniu cnót. Na skutek dużej podatności na bodźce, wrażliwości na nie 

i sile reakcji cerebrotonik charakteryzuje się nieprzewidywalnością i niestałością 

zachowania, co może zostać uznane za jego brak konsekwencji i budzić niechęć 

innych [2, 3]. 

Cechą charakterystyczną dla typologii temperamentalnej zaproponowanej przez 

W. H. Sheldon’a jest to, że opisywane rodzaje temperamentu są traktowane jedynie 

jako zbiory cech. Oznacza to, że cechy i ilość cech wybranego temperamentu mogą 

być zauważalne w zasadzie u wszystkich, ale w różnym natężeniu. Bardziej 

dominujące komponenty temperamentalne, wraz ze swoimi cechami, będą mocniej 

oddziaływać na pozostałe i ostatecznie w różny sposób wpływać na reakcje 

człowieka. Występowanie i siłę tych własności można przedstawić na skali, co 

ułatwia dokładne scharakteryzowanie posiadanego przez jednostkę temperamentu. 

Skala ta, zaczynająca się od cyfry jeden oznacza całkowity brak występowania 

określonego komponentu, natomiast cyfra siedem oznacza jego wyłączność 

względem innych. Pośrednie cyfry pozwalają określić w jakim stopniu dana cecha 

widoczna jest u badanej osoby. W. H. Sheldon stworzył katalog najbardziej 
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charakterystycznych dwudziestu cech dla każdego z typów temperamentów. Po 

zastosowaniu opracowanej przez badacza skali możliwy jest opis każdego ze 

składników: skrajna wiscerotonia przedstawiona będzie jako 7-1-1, skrajna 

somatotonia: 1-7-1, z kolei skrajna cerebrotonia 1-1-7. Temperamentem najbardziej 

optymalnym dla mężczyzny jest 3-4-3, dla kobiety 4-3-3, zatem wartości wszystkich 

komponentów idealnego temperamentu będą wyrażone cyfrą 4 [2]. 

Ciekawe w ujęciu W. H. Sheldon’a jest także i to, że podaje wyjaśnienie przyczyn 

problemów psychiatrycznych. Zdaniem badacza zaburzenia psychiatryczne powstają 

w odpowiedzi na braki, jakie wiążą się z określonymi typami temperamentalnymi. 

W związku z tym u cerebrotonika można oczekiwać większego prawdopodobieństwa 

pojawienia się zaburzeń o podłożu afektywnym: psychozy maniakalno-depresyjnej, 

u wiscerotonika – schizofrenii paranoidalnej, a u somatotonika – schizofrenii 

hebefrenicznej [3]. 

3. Koncepcja hagiotypów 

 Teoria W. H. Sheldon’a zainspirowała A. Roldána do sprawdzenia jej założeń na 

gruncie psychologii ascezy. A. Roldán przeprowadził różne badania, polegające czy 

to najpierw na dopasowaniu określonej ilości cnót do wybranych typów świętości 

i tworzeniu w ten sposób teoretycznych modeli, czy to konstruowaniu takich 

charakterystyk na podstawie badań odpowiednio dobranych do tego celu osób. A. 

Roldán po analizie wyników stwierdził, że osoby z określonymi typami tempera-

mentów w inny, specyficzny dla siebie sposób dążą do realizacji ideału życia 

chrześcijańskiego. Rodzaje temperamentu wiążą się także, jego zdaniem, 

z występowaniem ściśle określonych wad i cnót, które dają się opisywać na skali 

temperamentów zaproponowanej przez W. H. Sheldon’a. Podobnie także jak W. H. 

Sheldon dokonuje przedstawienia w formie tabelarycznej typów świętości, czyli 

hagiotypów. Sam A. Roldán zaznacza także, że dziedzina ludzkiej moralności 

domaga się pewnych modyfikacji. Zasadnicza różnica polega na tym, że określone 

hagiotypy wykazują pewne preferencje co do wyboru konkretnej grupy wartości. 

Z racji tego, że dla wiscerotonika najcenniejszymi będą wartości „witalne”, on 

będzie ukierunkowany na to, co afektywne – miłość kontemplacyjną, stąd A. Roldán 

określa go mianem agapetonika (gr. agape – miłość). Z kolei somatotonik, preferuj-

jący dynamizm, jeśli chodzi o dziedzinę hagiotypiczną nazywany jest praksoto-

nikiem (gr. prasso – czynić). Ostatni z typów temperamentalnych – cerebrotonik, to 

typ miłości służebnej. Określa się go zgodnie z jego dużym poczuciem obowiązku, 

którym szczególnie będzie się charakteryzować. Zapis w formie tabeli cech 

charakterystycznych dla danego hagiotypu jest skrótowy, ale pozwala trafnie ocenić 

występowanie określonego komponentu [1-3].  

Tabela 1. Trzy komponenty hagiotypiczne [1,2].  

Lp I. Agapetonia II. Praksotonia III. Deontotonia 

 A) ZALETY    

1.  * Miłość kontemplacyjna. 

Dobroć.  

* Gorliwość i dynamizm 

apostolski. Działalność.  

* Wielka sumienność 

wobec Boga. Prawość 

moralna.  

2.  * Predyspozycja do * Męstwo. (Odporność).  * Poczucie 
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miłości bliźniego. 

(Serdeczność).  

odpowiedzialności.  

3. * Łagodność.  * Wielkoduszność.  * Wierność w rzeczach 

małych.  

4.  * Wyrozumiałość i 

tolerancja.  

* Stanowczość.  * Skromność.  

5.  Rozwaga.  * Predyspozycja do 

wytrwałości.  

* Wstydliwość.  

6.  * Naturalność w cnocie.  * Umartwienie cielesne.  Ascetyzm.  

7.  * Pokój i wesele ducha.  * Szczerość «operatywna».  * Zamiłowanie do 

samotności i milczenia.  

8.  * Predyspozycja do 

pokory.  

Skłonność do modlitwy 

ustnej.  

Skłonność do modlitwy 

myślnej.  

9.  * Posłuszeństwo rozumu 

i woli.  

* Skłonność do «pełnienia» 

czynów miłosierdzia.  

* Posłuszeństwo wykonania 

i woli.  

10.  Sprawiedliwość 

(odczuwanie).  

Sprawiedliwość 

(zaprowadzanie).  

Sprawiedliwość 

(ukazywanie jej wartości).  

 B) WADY, BRAKI    

11.  Brak dynamizmu 

apostolskiego.  

Niezdolność do miłości 

kontemplacyjnej.  

Niezdolność do miłości 

kontemplacyjnej.  

12.  Brak poczucia obowiązku.  Niezwracanie zbytnio uwagi 

na poczucie obowiązku.  

Brak gorliwości i 

dynamizmu apostolskiego.  

13.  * Brak umartwienia.  * Niezależność w działaniu.  Surowość sądu.  

14.  Tchórzostwo.  * Gwałtowność i żądza 

panowania  

* Nadwrażliwość.  

15.  Brak panowania nad 

ciałem.  

Brak skromności ciała 

i ducha.  

Przesadna skromność ciała.  

16.  Brak wewnętrznego 

skupienia.  

Rozproszenie z powodu 

działania.  

* Duchowy smutek.  

17.  * Skłonność do szemrania 

i obmowy.  

Nonszalancja.  * Ciasnota serca i skłonność 

do skrupułów. 

Małoduszność.  

18.  Zbytnia pobłażliwość.  Brak tolerancji z powodu 

niewyrozumiałości.  

Brak tolerancji 

i niewyrozumiałość  

z powodu ciasnoty serca.  

19.  Lenistwo.  Niespokojny pośpiech i brak 

namysłu w działaniu.  

Egoizm i mała uprzejmość.  

20.  Niestałość woli.  Brak pobożności.  Niestałość uczuć i woli.  

Źródło: [2]. 

Agapetonik to osoba, która charakteryzuje się dużą łatwością wyrażania miłości. 

Miłość, nie tyle interpretowana przez niego jako decyzja, ale pewien rodzaj uniesień 

i doznań, sprawia, że nie będzie on mieć problemu z modlitwą uczuć. Dla agapetonik 

stanowić będzie ona przede wszystkim miłosną kontemplację, w której nie będzie 

podejmować żadnej innej czynności, a o prostu będzie nastawiony na odczuwanie 

Bożej miłości. Uwarunkowanie temperamentalne sprawia, że modlitwa ustna, czy też 

rozważania o jej formie i przebiegu zupełnie go nie interesują. Agapetonik postrzega 

Boga jako kochającego Ojca i Ta jego dobroć pociągają go i stanowią dla niego 
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motywację, by Go naśladować. Motywacja ta jest jednak zabarwiona emocjonalnie, 

a brakuje w niej aspektu wolitywnego. Decyzja ta często więc ostatecznie sprowadza 

się do dość powierzchownej deklaracji, za którą nie idą czyny. Agapetonik może więc 

poprzestać jedynie na szczerym pragnieniu bycia dobrym chrześcijaninem i zamiast 

podejmować konkretne decyzje mające przyczynić się do pomnażania dobra, pozostać 

na etapie unikania tego, co złe. Brak przekonania o tym, że miłość powinna także 

wyrażać się w działaniu rodzi pewne niebezpieczeństwo, że agapetonik będzie 

nadmiernie pobłażliwy względem zaleceń, określonych praw i zasad, usprawied-

liwiając się, że kieruje się tym, co najbardziej istotne, czyli miłością. Niestety w jego 

przypadku twierdzenie to może stanowić jedynie deklarację uczuć, ale nie autentyczną 

miłością. Niestety agapetonik mając obawy, że wątpliwości mogą odebrać mu jego 

spokój wewnętrzny, może nawet zaprzestać dalszej pracy nad sobą. Stąd też 

podstawową zasadą, której powinien trzymać się agapetonik i którą powinni zalecać 

mu jego kierownicy jest wytrwałość i systematyczność. Jest on ponadto osobą, której 

realizowanie zasady miłości bliźniego, przy odpowiedniej pracy nad sobą, nie będzie 

sprawiać większych problemów. Agapetonik jest osobą uważaną powszechnie za 

serdeczną, życzliwą i darzącą wszystkich taką samą sympatią. Jego niechęć do 

podejmowania aktywności, nawet na rzecz drugiego, może jednak oznaczać, że przy 

początkowym entuzjazmie i zapewnieniach, obietnica nie przerodzi się w czyn. 

Agapetonik najchętniej zatem posługiwać będzie darem rady i preferować kontakty 

osobiste, niż inspirować do działania własnym dobrym przykładem. Na początkowym 

etapie rozwoju ku świętości, jego kontakty z innymi motywowane będą raczej 

pragnieniem spędzenia miło czasu, możliwością ekspresji uczuć i doświadczeniem 

bliskości i przyjaźni [2, 3].  

U agapetonika, ze względu na temperamentalną łagodność, będzie występować 

silna tendencja do takiego prowadzenia dyskusji, by zjednać sobie wszystkich. 

Będzie zatem unikać wchodzenia w konflikty, wyciągania konsekwencji. Łagodność 

ta sprawia także, że jest on niezwykle wrażliwy na krzywdę innych, a miłosierdzie 

u niego będzie przejawiać się w najbardziej tkliwy i delikatny sposób. Ze względu na 

to, że na skutek własnego braku konsekwencji i wytrwałości dopuszczał się tego, co 

niegodziwe oraz ze względu na wielkie pragnienie zażyłych relacji z innymi, będzie 

wyjątkowo pobłażliwy i tolerancyjny. Niemniej jednak agapetonik charakteryzuje się 

najbardziej trafną i realistyczną zdolnością osądu rzeczywistości. Na skutek swojego 

praktycznego umysłu, umiejętności adekwatnego oceniania sytuacji innych ludzi 

i otaczających go realiów nie jest skłonny ulegać utopiom. Chroni go to przed 

wieloma błędami, ale ogranicza możliwość podejmowania czynów heroicznych, 

które osiągalne są dla idealistów. Agapetonik jest osobą, która cechuje się niezwykłą 

autentycznością i prostotą. Nie pozwala sobie także na utratę spokoju zbyt łatwo, do 

wielu spraw podchodzi optymistycznie, czym różni się zdecydowanie od 

deontotonika. Ma świadomość własnych braków i tendencji do konformizmu, z tego 

tytułu początkowe etapy pracy nad sobą mogą wiązać się z jego niższą samooceną 

w stosunku do reprezentantów pozostałych hagiotypów. Nawet jeśli sytuacja 

diametralnie się zmieni, nie będzie wykazywać specjalnej tendencji do wywyższania 

się, czy pychy. Podobnie jak nie można zaobserwować u niego skłonności do 
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pomniejszania swojej odpowiedzialności za popełniony błąd – po prostu się do niego 

przyzna, choć może wyjaśniać, że błąd ten jest w zasadzie czymś niewielkim [2, 3].  

Największymi wadami tego hagiotypu są bierność w podejmowaniu aktywności 

i tchórzostwo, które są wynikiem jego konformistycznego nastawienia. Ta niechęć 

do działania jest całkowitym przeciwieństwem mocnej strony praksotonika. Brak 

poczucia obowiązku jest z kolei tą cechą, która radykalnie odróżnia agapetonika od 

deontotonika. Kolejne wady związane są z zamiłowaniem agapetonika do wygód 

i przyjemności cielesnych, zatem będzie to kwestionowanie potrzeby umartwienia, 

często prowadzący do obżarstwa, nieumiejętność panowania nad ciałem, prowadzący 

w konsekwencji do problemów ze skupieniem i wyciszeniem. Ma także skłonność do 

plotkowania i niechęci do pracy, stąd zalecenie A. Roldána, by wręcz oczekiwać 

i zlecać agapetonikowi wykonanie określonych zadań tak, jak się to robi, gdy się ma 

do czynienia z dzieckiem [2, 3].  

Kolejnym spośród wyróżnionych przez A. Roldána komponentów hagioty-

pocznych jest praksotonia. Jak zostało to wcześniej opisane, praksotonik to 

w dziedzinie życia moralnego odpowiednik somatotonika. Z racji swojej naturalnej 

tendencji do działania i energiczności, największą z zalet będzie wyróżniająca go 

skłonność do inicjowania i angażowania się w wszelkie aktywności, które będzie 

mógł dedykować Bogu – swojemu Królowi. Podejmowaniu skutecznych działań 

sprzyja aparycja praksotonika, jego pewność siebie, postawa ciała, ale i to, że 

zazwyczaj wygląda bardzo dojrzale, jak na swój wiek. W relacjach międzyludzkich 

ma tendencję do górowania nad innymi, a jego pobudki do działania, przynajmniej 

na początku pracy ascetycznej, będą raczej wynikiem jego tendencji do zaznaczania 

swojego stanowiska, poszukiwania nowych, bardziej innowacyjnych rozwiązań. 

Niemniej jednak bez względu na swoją niechęć do bezczynności i radość z niesionej 

pomocy oraz usługiwania innym, stać go na wielkie poświecenia względem bliźnich. 

Jest on ofiarny i gorliwy w posłudze, jeśli może chętnie udziela wsparcia finanso-

wego, organizuje pomoc charytatywną, jeśli zaś nie dysponuje dużymi nakładami 

finansowymi, bez oporów poświęca się pracy wolontariackiej na rzecz bezdomnych, 

opuszczonych. Typowe dla praksotonika jest jego niezwykłe uwrażliwienie na 

prawdę – jej znajomość pozwala mu skutecznie działać, stąd zawsze gotowy jest 

przyjąć najgorszą z wieści. W wyniku tego w relacjach należy spodziewać się po nim 

prawdomówności i uczciwości, niekiedy jednak okupione jest to jego brakiem 

delikatności i taktu. Początek drogi ku świętości może wiązać się z dwojaką 

trudnością: albo praksotonik będzie angażować się we wszelkie aktywności bez 

żadnego odniesienia do Boga, albo będzie przejawiać bardzo silną tendencję do 

podporządkowywania sobie innych, co może mieć formę agresji, skrywanej pod 

pretekstem działania w imię Boga [2, 3].  

Pozostałe zalety tego hagiotypu zdają się naturalnie wspierać jego największą 

z zalet, którą jest gorliwość apostolska. Praksotonik odznacza się niezwykłą odwagą 

i wytrzymałością, a gdy napotka na swojej drodze trudności, te jeszcze bardziej 

mobilizują go do zmierzenia się z nimi. Pokój jego ducha wynika nie tyle, jak 

u agapetonika z wewnętrznej równowagi emocjonalnej, co raczej z umiejętności 

zachowania harmonii w sytuacjach skrajnych, których doświadcza. Praksotonik jest 

nieczuły na własne cierpienie, zatem nie będzie go ono odstraszać od podejmowania 
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inicjatyw, ani zniechęcać i dawać podstawy do narzekań. Stąd też wynika jego 

pogoda ducha – jest on bowiem świadomy tego, że efekty działań nie zawsze muszą 

być zadowalające. Praksotonik ponadto z możliwych form kontaktu z Bogiem będzie 

preferował tą, która da mu możliwość ekspresji i największej aktywności – wybiera 

więc najchętniej modlitwę ustną. Napotykając na problemy w modlitwie 

kontemplacyjnej, będzie doświadczał licznych rozproszeń, dotyczących najczęściej 

wyobrażeń o podejmowanych aktywnościach. By uniknąć rozproszeń najbardziej 

pomocne może się okazać dla niego wyrażanie myśli, które kieruje do Boga 

w formie wypowiedzi [2, 3].  

Dużą trudnością dla praksotonika jest brak poczucia obowiązku. Praksotonik nie 

lekceważy nakazów sumienia, wypełnia także powierzone mu zadania i respektuje 

zasady moralne, niemniej jednak pochłonięty licznymi aktywnościami może nawet 

nie zauważać pewnych swoich nadużyć. Kiedy w porządku dnia klasztornego nie 

będzie się stosował lub będzie odwlekał wykonanie pewnych czynności, wyjaśni to 

koniecznością wykonania innych ważniejszych zadań. Jako osoba decyzyjna będzie 

mieć także skłonność do nadmiernej nieufności i do kontrolowania innych – choć on 

sam, ze względu na swoją niezależność, domaga się dla siebie pewnego zakresu 

swobody do działania. Konsekwencją sprawowania takiej kontroli może być 

ujawnianie przez praksotonika dużej żądzy władzy i ostatecznie, przy zaniedbaniach 

w pracy nad sobą, okazywanie braku szacunku innym. Często bywa także naiwnie 

przekonany o tym, że wtedy, gdy działania nie przebiegają właściwie, on sam zająłby 

się tym znacznie lepiej. Niemniej jednak nie każdy akt ingerencji w ustalony 

porządek będzie mieć znamiona chęci przejęcia kontroli przez praksotonika, ale 

raczej jego troski o to, by ich finał faktycznie był zadowalający dla wszystkich. 

Dużym niebezpieczeństwem w rozwoju ku świętości będzie dla praksotonika także 

jego nonszalancja i brak skromności. Ma on bowiem nie tylko tendencję do 

epatowania swoją tężyzną fizyczną i wyglądem, ale także chełpienia się swoimi 

zasługami, o których lubi opowiadać innym. Praksotonik może także, ze względu na 

swoją dużą tendencję do działania i możliwość niezważania na środki prowadzące go 

do celu, przekraczać normy moralne.  W wyniku tego może się stać niewrażliwy na 

wyrzuty sumienia, co znacznie odróżnia go od popadającego w skrupuły, 

obowiązkowego deontotonika. Typową trudnością dla praksotonika jest nieczułość 

emocjonalna. Przez nastawienie do świata zewnętrznych aktywności, po prostu nie 

zna samego siebie i przecenia aspekt wolitywny działania, kosztem afektywnego. 

Stąd jego problemy z pobożnością. Uczestnictwo w nabożeństwach i sprawowanie 

ich nie będzie zatem dla niego łatwe – nie jest w stanie pojąć do końca sensu takiej 

ich różnorodności, a na pewno ich długości. Czas ten chętnie spożytkowałby w inny 

sposób [2, 3].  

Deontotonia to ostatni opisany przez A. Roldána hagiotyp. Osoba o przewa-

żającym tym komponencie hagiotypicznym cechuje się niezwykłą sumiennością 

i gorliwością w wypełnianiu przykazań. Oddanie się zupełnie tak rozumianej służbie 

Bogu będzie w trakcie rozwoju duchowego wiązało się z przypisywaniem ogromnej 

wagi wypełnianiu drobnych, powierzonych mu spraw. Deontotonik poświęca się 

także gorliwej posłudze bliźnim, choć ta motywowania jest głównie poczuciem 

zobowiązania, niż życzliwością, czy współczuciem. Wierność sumieniu i temu, co 
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rozpozna za słuszne są dla niego niezwykle ważne, do tego stopnia, że do końca, 

mimo trudności i problemów, będzie bronił wyznawanych wartości. Problemami dla 

niego typowymi będą: nadmierne poczucie obowiązku, małoduszność, ciągłe poczucie 

przygnębienia wynikające z niedopełniania zadań i w skrajnych przypadkach 

nerwice. Osoby takie zdają się bardziej niż Bogu podlegać wyrokom swojego 

sumienia, które staje się nieznośnym medium zmuszającym do wiernego stosowania 

się wszelkim nakazom. Drugą ze skrajnością jest zupełna rezygnacja z podążania za 

naturalnie pojawiającymi się inklinacjami. Silne poczucie obowiązku, które na 

początku pracy nad sobą, może wydawać się tak ograniczać swobodę i być 

przyczyną tak wielu nieznośnych stanów emocjonalnych, zostanie więc zagłuszane 

poprzez podejmowanie działań niegodziwych, łamiących wprost wewnętrzny głos 

sumienia. Zachowanie takie jednak ostatecznie przyczynia się do pogłębienia stanu 

przygnębienia. Poczucie obowiązku stanowi także podstawę rozciągającego się na 

los innych ludzi, a także całej wspólnoty poczucia odpowiedzialności. W związku 

z tym deontotonik będzie starał się o swój najlepszy rozwój i takie gospodarowanie 

czasem, by jak najlepiej wykorzystać go na właściwe pełnienie swoich aktualnych 

ról społecznych. Umożliwia mu to dawanie dobrego przykładu innym. Tendencja ta 

pozwala mu także roztropnie selekcjonować zadania, których ostatecznie się 

podejmuje. Wizja wyrzutów sumienia, która towarzyszy mu już na samą myśl 

o własnych błędach i zaniedbaniach, sprawia, że podejmuje się nowych zadań tylko 

wtedy, gdy ciągle ma możliwość dobrego i solidnego wykonania tych uprzednio mu 

powierzonych. Mimo buntowniczego oporu i pewnego rodzaju przekory, która może 

się u niego pojawiać gdy zlecane są mu prace, za każdym razem będzie te zadania 

wykonywać, co więcej, będzie to dla niego źródłem głębokiego spokoju. W tym 

swoim posłuszeństwie, jak zaznacza A. Roldán, może dojść do takiego stopnia 

perfekcji, że godny będzie nie tyle naśladowania, co raczej tylko podziwu [2, 3].  

Deontotonik cechuje się ponadto dużą skromnością, zarówno wyrażającą się 

w kontroli własnego ciała, postawie, gestykulacji, jak i ekspresji uczuć. Unika także 

wszelkiego rozgłosu, nie lubi być w centrum uwagi, nie ma zatem tendencji typowej 

dla praksotonika do wywyższania się i przeceniania swoich możliwości oraz 

osiągnięć. Panowanie nad sobą w tych dziedzinach nie sprawia mu najmniejszych 

problemów, kłopotliwa będzie dla niego jednak kontrola wyobraźni, ze względu na 

gwałtowność reakcji i siłę pobudzeń, jakich doznaje. Ta jego większa wrażliwość 

sprawia, że jest osobą wyjątkowo wstydliwą i mimo łatwości podejmowania wielu 

praktyk ascetycznych, pozostaje bardzo nieodporny na ból i brak snu. Deontotonik 

ceni odosobnienie i spokój, co pozwala mi oddawać się modlitwie myślnej. Jego 

zamiłowanie do rozmyślań i zgłębiania motywów swojego postępowania, daje mu 

umiejętność dokładnej analizy i trafnej oceny swojego zachowania, choć mimo to ma 

trudność ze zrozumieniem samego siebie. Należy także zauważyć, że dzięki 

wierności nawet najmniejszym powierzonym mu zadaniom i poczuciu obowiązku, 

mocną stroną deontotonika jest stałość i konsekwencja w działaniu, co ciężko jest 

zaobserwować u agapetonika. Działania deontotonika, choć może nie tak 

spektakularnie i szybkie jak praksotonika, z pewnością doprowadzą do doskonałych 

efektów [2, 3].  
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Spośród braków typowych dla deontotonii wyliczyć należy te związane szcze-

gólnie z niewrażliwością emocjonalną, biernością oraz niestałością woli. Oziębłość 

emocjonalna, typowa dla deontotonika stanowi duże utrudnienie w modlitwie 

kontemplacyjnej. Duże poczucie obowiązku sprawia także, że łatwiej mu wyrażać 

cześć względem Boga, niż pozwolić sobie na swobodną ekspresję emocjonalną. 

Deontotonik skrępowany jest także dużym poczuciem lęku, Boga bowiem postrzega 

bardziej jako Sędziego, który ostatecznie będzie rozliczał każdego z jego postępków. 

Prawdopodobnie i to pozwala deontotonikowi na zwolnienie się z obowiązku 

czynnego zaangażowania na rzecz innych i w sprawy Kościoła, czym różni się 

zasadniczo od praksotonika. Jego niechęć do podejmowania aktywności tego typu 

wynika z braku wytrzymałości na liczne napięcia, jakie pojawiają się w wyniku 

dynamicznie zmieniających się sytuacji. Jego nadwrażliwość, czyni go także 

szczególnie wyczulonym na jego własnym punkcie. Krytyczne uwagi na temat jego 

osoby kierowane przez innych, sprawiają, że staje się drażliwy i z jeszcze większą 

drobiazgowością zaczyna analizować szczegóły zachowania swojego i innych. 

Dokładność ta, jednak przy obecności dość silnego komponentu agapetonii, pozwoli 

mu być bardziej wyrozumiałym i życzliwym, uwzględniającym czynniki sytuacyjne 

i osobnicze, jakim podlega niewłaściwie postępująca osoba. Jednak przy niedos-

tatkach agapetonii, deontotonik odznacza się wyjątkową surowością, niewyro-

zumiałością. Mimo że jego zamiłowanie do spokoju, nie czyni go takim krytykantem 

jakim jest agapetonik, to jednak daje sobie przyzwolenie, wzmacniane jego silnym 

przekonaniem o wyższości własnych sądów, do okrutnego werdyktu w sprawie 

innych. Deontotonik jednak jest także surowy dla samego siebie, co będzie wyrażać 

się w skrajnej sztywności postawy ciała i nienaturalności jego gestów, budzącej 

u obserwatorów przekonanie o jego nieautentyczności i zakłamaniu. Deontotonik 

jednak przede wszystkim targany będzie nadmiernym poczuciem obowiązku 

i dbałości o szczegóły do tego stopnia, że mogą prowadzić do skrupułów i głębokiego 

duchowego przygnębienia. Problematyczna jest także kwestia niezdecydowania 

i braku konsekwencji u deontotonika. Na skutek niemożności wypracowania 

przyzwyczajeń, każdej czynności przypisuje dużą wagę, co absorbuje go na tyle, że 

zdaje się pozostawać nieczuły nawet na tragiczne wydarzenia dotyczące innych. Jego 

lękliwość może prowadzić także do nieumiejętności dokonania wyboru jednej, 

spośród wielu opcji, co sprawia, że szczególnym problemem pozostaje dla 

deontotonika niezdecydowanie intelektualne [2, 3].  

4. Podsumowanie 

Przedstawiona teoria hiszpańskiego zakonnika, specjalizującego się w zakresie 

psychologii ascezy – A. Roldána, jest z pewnością jedną z bardziej oryginalnych 

spośród tych opisujących zjawisko religijności. I choć nie spotkała się z dużym 

zainteresowaniem polskiego środowiska naukowego, dzięki opracowaniu J. Bielec-

kiego, pt. „Temperament a świętość”, dostępna jest dla tych wszystkich, którzy 

zainteresowani są własnym rozwojem duchowym. Publikacja Ks. J. Bieleckiego 

stanowi przedruk wybranych fragmentów książki A. Roldána, dlatego jej treść stała 

się głównym przedmiotem analiz niniejszego artykułu. Zasługą J. Bieleckiego jest 

także umieszczenie w swojej pracy cennych komentarzy oraz załączników, które 

czynią prezentowaną koncepcję jeszcze bardziej zrozumiałą i co ułatwia zapoznanie 
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się z nią. Teoria ta bowiem zdecydowanie warta jest poświęcenia jej większej uwagi 

i pogłębionych badań naukowych. Okazuje się, że nie tyle już koncepcja typów 

świętości, ale i sama problematyka temperamentu pozostaje jednak na obrzeżach 

zainteresowań naukowych. Niewątpliwie prace polskiego badacza – Jana Strelaua [6-

12], prowadzone na gruncie psychologii przyczyniły się do pogłębienia wiedzy 

z zakresu temperamentologii
3
. Niemniej jednak brak jest wciąż koncepcji równych 

tej A. Roldána, które pozwoliłyby na pełne wykorzystanie wyników badań z zakresu 

temperamentologii [6].  

Celem artykułu było ukazanie aktualnego stanu wiedzy na temat koncepcji 

hagiotypów. Niestety prace A. Roldána nie doczekały się ani radykalnego 

zakwestionowania, ani kontynuacji i pogłębionych badań. Koncepcja ta nie spotkała 

się z zainteresowaniem środowiska naukowego – w Polsce jest właściwie nieznana, 

czego dowodem jest niewielka ilość publikacji na ten temat. Dziwić to może 

szczególnie, gdy zauważymy, że większość przedstawicieli różnych dyscyplin 

naukowych powszechnie akceptuje twierdzenie, że człowiek to jedność cielesno-

duchowa i że w badaniach dotyczących go najlepsze jest podejście holistyczne, 

obejmujące wszystkie wymiary jego egzystencji. Także zatem religijność, skoro 

przynależna człowiekowi, musi pozostawać w pewnej łączności z jego sferą 

fizyczną, co doskonale opisuje koncepcja hagiotypów. I pomimo pojawiającej się 

krytyki tej teorii [3] i aktualnie braku zainteresowania nią, to właśnie ona umożliwiła 

zupełnie nowe spojrzenie na kwestię religijności człowieka, a na pewno wyznacza 

ciekawy kierunek poszukiwań naukowych i zdecydowanie warte jest prowadzenia 

dalszych badań.  
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Typy religijności a temperament. Teoria Aleksandra Roldána 

Streszczenie  

Artykuł poświęcony jest teorii Aleksandra Roldána – hiszpańskiego jezuity, badacza zajmującego się 

zagadnieniami z dziedziny psychologii religii oraz psychologii ascezy. A. Roldán zainspirowany teorią 

temperamentalną amerykańskiego psychologa W. H. Sheldon’a opracowuje własną koncepcję ascezy 

różnicowej. Zakonnik na podstawie przeprowadzonych obserwacji dochodzi do wniosku, że można 

wyróżnić trzy podstawowe typy świętości, które zależne są od temperamentu. Każdy ze szczegółowo 

opisanych przez niego hagiotypów związany jest nie tylko z określonymi preferencjami co do sposobu 

realizacji ideału życia chrześcijańskiego, ale także cechuje się pewnymi, ściśle określonymi zaletami 

i brakami, które wpływają na rozwój duchowy.  

Celem artykułu jest przedstawienie teorii typologii ascezy różnicowej A. Roldána, koncepcji 

temperamentu, na której oparł swoje rozważania, a także skrótowej charakterystyki zaproponowanych 

przez niego hagiotypów.  

Słowa kluczowe: Rozwój duchowy, temperament, religijność. 

Types of religiosity and temperament. The Alexander Roldán's theory 

Abstract  

The article concerns the theory of Alexander Roldán - a Spanish Jesuit, a researcher examining issues of 

psychology of religion and the psychology of asceticism. A. Roldán, inspired by the temperamental 

theory of the American psychologist W. H. Sheldon, develops his own concept of differential 

asceticism. The conventual, on the basis of observations, concludes that there are three basic types of 

holiness that depend on temperament. Each of the hagiotypes described by him is associated not only 

with specific preferences regarding the way of realizing the ideal of Christian life, but it also has certain, 

strictly defined advantages and shortcomings that affect spiritual development. 

The aim of the article is to present the theory of typology of differential asceticism of A. Roldán, the 

concept of temperament, on which he based his considerations, as well as the brief characterization of 

the hagiotypes he proposed. 

Keywords: Spiritual development, temperament, religiosity. 
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Opieka duchowa w praktyce.  

Narzędzia do oceny duchowości pacjenta:  

HOPE, SPIRIT, CSI-MEMO, FAITH 

1. Wstęp 

Problematyka duchowości budzi zainteresowanie przedstawicieli różnych dyscy-

plin naukowych. W obrębie nauk medycznych i nauk o zdrowiu pojawia się wiele 

pomysłów, inspirowanych wpływami innych dziedzin naukowych na to, jak 

precyzyjnie zdefiniować pojęcie duchowości i wyjaśnić jej związki ze zdrowiem 

człowieka [1–4]. Zainteresowanie teoretyków tymi zagadnieniami doprowadziło 

w konsekwencji także do pojawienia się wielu różnych narzędzi, umożliwiających 

opis i ocenę duchowości człowieka [5, 6].  

Celem tego artykułu jest przedstawienie wybranych, spośród grupy najpopular-

niejszych i najczęściej stosowanych w praktyce, narzędzi do badania duchowości 

i religijności pacjentów
2
. Artykuł ten stanowi kolejną część pracy poświęconej 

opisowi tego typu instrumentów badawczych. Po przedstawieniu takich narzędzi jak: 

The FICA Spiritual History Tool oraz A Spiritual Assessment Tool: FACT, 

w artykule tym zostaną scharakteryzowane cztery inne: The HOPE Questions, The 

SPIRITual history, CSI-MEMO Spiritual History oraz FAITH3
, z czego najbardziej 

szczegółowo zostaną omówione dwa: HOPE i SPIRIT. Większość tego typu narzędzi 

zawiera wiele cech wspólnych, jednak te dobrane przez autorkę serii artykułów 

i omówione najszerzej pod pewnymi względami znacząco się różnią. Dzięki temu 

możliwe będzie przyjrzenie się całemu spektrum możliwości badawczych tego typu 

narzędzi
4
.  

                                                                
1 zolnierz.joanna@gmail.com, Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie. 
2 Uzasadnienie wyboru tych narzędzi podaje także zespół badaczy: M.  Blaber, J. Jones, D. Willis. Cytat 

z publikacji ich autorstwa: „Luchetti i wsp. (2013) przeprowadzili systematyczny przegląd narzędzi do oceny 

duchowej, identyfikując 25 instrumentów zaprojektowanych do użycia w środowisku klinicznym lub 

badawczym. Po dokonaniu oceny narzędzi pod kątem 16 kryteriów, oceniający stwierdzili, że 5 z nich spełnia 

najwyższe kryteria –  narzędzia FICA, SPIRITual, FAITH, HOPE i Royal College of Psychiatrists. (…) 

W związku z tym rozważymy tutaj przydatność FICA, SPIRITual, FAITH, HOPE do zastosowania 

w warunkach opieki paliatywnej.” [3]. Wspomniane w cytowanym fragmencie narzędzie FAITH jest jednak 

innym narzędziem niż to opisywane w dalszej części tego artykułu. 
3 Krótka informacja dostępna online na temat innych narzędzi do oceny duchowości pacjenta: „A short guide 

to the assessment of spiritual concerns in mental healthcare” [7]. Także w artykule: „The spirituality 

assessment” [5] i prezentacji: „Assessing Spiritual Needs in a Clinical Setting” [8]. 
4 Wszystkie omawiane w serii artykułów narzędzia zaliczane są do grupy: „The spiritual history”. Mark 

LaRocca-Pitts, posługuje się tym zaproponowanym przez Harolda Koeniga określeniem do omówienia 

specyficznego typu narzędzi służących praktykom do oceny duchowej pacjentów. Narzędzia te są krótkie, 

a nazwy ich składowych trafne i łatwe do zapamiętania. Wszystkie one pozwalają także uzyskać informacje 

na temat źródeł duchowej siły i zweryfikować, czy duchowość pacjenta może przyczyniać się do poprawy 

jego stanu zdrowia. M. LaRocca-Pitts zaznacza jednak wyraźnie, że narzędzie jego autorstwa – FACT, ze 
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Autorka w pracy tej, podobnie jak w pierwszym artykule tej serii, wykonała 

tłumaczenie z języka angielskiego na język polskich wszystkich narzędzi. Ze 

względu na roboczy charakter tych opracowań, narzędzia przedstawione będą także 

w wersji oryginalnej. 

2. CSI-MEMO Spiritual History 

CSI-MEMO Spiritual History jest narzędziem opracowanym przez Harolda 

Koeniga [6,9,10]. W rozdziale drugim swojej książki, pt. „Spirituality in Patient 

Care: Why, How, When and What”, wskazuje na cechy narzędzi do badania 

religijności i duchowości, które czynią je najbardziej użytecznymi w pracy 

z pacjentem. H. Koenig podkreśla najmocniej to, że wszystkie te narzędzia powinny 

być proste: wyrażenia składające się na akronim łatwe do zapamiętania i ułatwiające 

postawienie adekwatnych pytań. Stąd też wszystkie zaproponowane przez niego 

i opisane we wskazanym rozdziale narzędzia są niezwykle krótkie. H. Koenig, 

oprócz narzędzia swojego autorstwa (tab. 1), wymienia także: ACP Spiritual History, 

The FICA Spiritual History Tool i Single Question Spiritual History [10].  

Tabela 1. CSI-MEMO Spiritual History [10] 

CS „Do your religious/spiritual beliefs provide Comfort, or are they a source 

of Stress?” 

 

„Czy twoje religijne /duchowe przekonania zapewniają komfort, czy też 

są źródłem stresu?” 

I „Do you have spiritual beliefs that may Influence your medical 

decisions?” 

 

„Czy to, w co wierzysz i o czym jesteś przekonany może wpłynąć na 

twoje decyzje medyczne?” 

MEM „Are you a MEMber of a religious/spiritual community, and does it 

support you?” 

 

„Czy jesteś członkiem wspólnoty religijnej/wyznaniowej i czy ona cię 

wspiera?  

O „Do you have any Other spiritual needs that you'd like someone to 

address?” 

 

„Czy masz inne duchowe potrzeby oraz pragnienie, żeby ktoś się nimi 

zajął? 

 Źródło: [9,10] 

Pierwsza ze składowych tego narzędzia pozwala rozstrzygnąć i trafnie określić 

nie tylko źródła duchowej siły, ale uchwycić istotę problemów religijnych, bądź 

duchowych. Jest to wyjątkowo ważne, ponieważ w opisywanych dotychczas 

narzędziach (FICA, FACT) nie pojawiało się bezpośrednie zapytanie o to, czy 

określone wierzenia wywołują dyskomfort lub stres u pacjenta. Pozostałe dwie 

                                                                

względu na ostatnią z eksplorowanych dziedzin, przekracza możliwości typowych The Spiritual History Tools 

[9]. 
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składowe wydają się być pokrewne obszarom poruszanych w innych tego typu 

narzędziach. Ostatnia ze składowych natomiast jest czymś nowym i pozwala 

w szybki sposób zweryfikować, czy istnieje potrzeba (i o jakim natężeniu) kontaktu 

z kimś, kto mógłby okazać się pomocny w aktualnie doświadczanej przez pacjenta 

sytuacji. Ten typ pytań pozwala także skontrolować, czy na pewno pacjent nie 

przeżywa konfliktów wewnętrznych i kryzysów. Dzięki nim możliwe jest także 

szybkie skierowanie do osoby, która byłaby w stanie udzielić najbardziej 

kompetentnej pomocy.  

3. FAITH 

Narzędzie FAITH zostało opracowane przez Danę E. King i opisane w rozdziale, 

pt. „Spirituality and medicine” w publikacji pod redakcją M. B. Mengel’a W. L. 

Holleman’a oraz S. A. Fields’a
5
. Narzędzie to odnosi się do pięciu dziedzin, 

w których duchowość może okazać się znacząca dla procesu leczenia (tab. 2) [9].  

Tabela 2. FAITH  

F „Do you have a Faith or religion that is important to you?” 

 

„Czy jesteś wierzącą osobą? Czy wiara i religia są dla Ciebie ważne?” 

A „How do your beliefs Apply to your health?” 

 

„W jaki sposób twoje przekonania odnoszą się do Twojego zdrowia?” 

I „ Are you Involved in a church or faith community?” 

 

„ Czy jesteś zaangażowany we wspólnotę religijną lub wyznaniową?” 

T „How do your spiritual views affect your views about Treatment?” 

 

„W jaki sposób to, w co wierzysz wpływa na twoje poglądy dotyczące 

leczenia?” 

 Źródło: [9] 

Zdaniem lekarza, bądź innego członka zespołu terapeutycznego, jest uzyskać 

bezpośrednie informacje na temat tego, jak wiara lub duchowość wpływają, oraz 

w jakim stopniu, na stan zdrowia chorego. Narzędzie to pozwala także zbadać w jaki 

sposób religijność pacjenta kształtuje jego przekonania na temat procedur 

medycznych i procesu terapeutycznego. Ta grupa pytań pozwala skutecznie uniknąć 

problemów na tle wyznaniowym, które mogłyby pojawić się na kolejnych etapach 

leczenia. Wymiary wiara (F) i zaangażowanie (I) nie zawierają żadnych nowych 

propozycji i odnoszą się do tych samych zagadnień, co pozostałe narzędzia do 

badania duchowości pacjenta.  

  

                                                                
5 D. E. King, Spirituality and medicine, (red.) Mark B. Mengel, Warren Holleman, Scott A. Fields, 

Fundamentals of Clinical Practice: A Textbook on the Patient, Doctor and Sociaty, New York, NY: Plenum, 

2002: 651-669, za: M. LaRocca-Pitts [9]. 
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4. The SPIRITual History 

Autorami narzędzia The SPIRITual History są B. Ambuel i D. E. Weissman [9]. 

Jednak powszechnie stosowana, skrócona wersja została opracowana przez Todda A. 

Maugans’a i opublikowana na łamach „Archives of Family Medicine” [3, 6, 11]. 

The SPIRITual History jest narzędziem rozbudowanym, co znacząco odróżnia je 

od opisanych powyżej. SPIRIT odnosi się aż do 6 wymiarów: duchowy system 

wierzeń (S), osobiste przekonania i wierzenia (P), integracja ze wspólnotą 

wyznaniową i zaangażowanie (I), zrytualizowane praktyki i restrykcje (R), implikacje 

dla opieki medycznej (I), planowanie zdarzeń terminalnych (T) (tab. 3.) [6,11]. 

Tabela 3. The SPIRITual History  

S – Spiritual 

Belief System 

 

Duchowy 

system wierzeń 

„What is your formal or religious affiliation?” 

„Name or describe your spiritual belief system.” 

 

„Jaka jest Twoja oficjalna przynależność religijna?" 

"Nazwij lub opisz swój duchowy system wierzeń". 

P – Personal 

Spirituality 

 

Osobiste 

przekonania 

i wierzenia 

„Describe the beliefs and practices of your religion or spiritual system 

that you personally accept.” 

„Describe the beliefs and practices you do not accept.” 

„Do you accept or belief… (specific tenet or practice)?” 

„What does your spirituality/religion mean to you?” 

„What is the importance of your spirituality/religion in daily life?” 

 

„Opisz wierzenia i praktyki religijne lub system przekonań, które 

osobiście akceptujesz." 

„Opisz przekonania i praktyki, których nie akceptujesz.” 

„Czy akceptujesz lub wierzysz ... (konkretna doktryna lub praktyka)?” 

„Co Twoja duchowość/religia oznacza dla Ciebie?" 

„Jakie jest znaczenie Twojej duchowości/religii w codziennym życiu?” 

I – Integration 

and 

Involvement In 

a Spiritual 

Community 

 

Integracja ze 

wspólnotą 

wyznaniową 

i zaangażowanie 

„Do you belong to any spiritual or religious group or community?” 

„What is your position or role?” 

„What importance does this group have to you?” 

„Is it a source of support? In what ways?” 

 „Does or could this group provide help in dealing with health issues?”  

 

„Czy należysz do jakiejś wyznaniowej lub religijnej grupy lub 

społeczności?” 

„Jaka jest Twoja pozycja lub rola?” 

„Jakie znaczenie ma dla Ciebie ta grupa?” 

„Czy jest to dla Ciebie źródło wsparcia? W jaki sposób?” 

„Czy ta grupa pomaga lub może zapewnić pomoc w radzeniu sobie 

z problemami zdrowotnymi?” 

R – Ritualized 

Practices and 

Restrictions 

 

Zrytualizowane 

praktyki 

„Are there specific practices that you carry out as part of your 

religion/spirituality (eg, prayer or meditation)?” 

 „Are there certain lifestyle activities or practices that your 

religion/spirituality encourages or forbids? Do you comply?” „What 

significance do this practices and restrictions have to you?” 

„Are there specific elements of medical care that you forbid on the 
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i restrykcje 

 

basis of religious spiritual grounds?” 

  

„Czy są jakieś szczególne praktyki, które wykonujesz jako część 

swojej religii/duchowości (np. modlitwa lub medytacja)?” 

  „Czy są jakieś zajęcia lub praktyki związane ze stylem życia, do 

których Twoja religia/duchowość zachęca lub których zabrania? Czy 

tego przestrzegasz?” 

„Jakie znaczenie mają dla Ciebie te praktyki i nakazy?” 

„Czy istnieją określone elementy opieki medycznej, które są dla Ciebie 

niedozwolone ze względów religijnych lub sprzeczne z Twoimi 

przekonaniami?” 

I – Implications 

for Medical Ca  

 

Implikacje dla 

opieki 

medycznej  

„What aspects of your religion/spirituality would you like me keep in 

mind as I care for you?” 

 „Would you like to discuss religious or spiritual implications of health 

care?” 

 „What knowledge or understanding would strengthen our relationship 

as physician and patient?” 

„Are there any barriers to our relationship based on the religious or 

spiritual issues?” 

 

„O jakich aspektach Twojej religii/duchowości chciałbyś, abym 

pamiętał, gdy się Tobą zajmuję?” 

  „Czy chciałbyś omówić to, jakie skutki ma Twoja 

religijność/duchowość dla opieki zdrowotnej?” 

  „Co powinienem wiedzieć lub zrozumieć, by wzmocnić naszą relację 

lekarza-pacjent?” 

„Czy istnieją jakieś bariery dla tej naszej relacji wynikające z Twojej 

religijności lub duchowości?” 

T – Terminal 

Events Planning 

(Advance 

Directives) 

 

Planowanie 

zdarzeń 

terminalnych 

„As we planned for your care near the end of life, how does your faith 

impact on your decisions?” 

 „Are there particular aspects of care that you wish to forgo or have 

withheld because of your faith?” 

 

„Gdybyśmy mieli zaplanować Twoją opiekę na wypadek śmierci, to 

jak Twoja wiara wpływałaby na Twoje decyzje?” 

  „Czy są jakieś szczególne elementy opieki medycznej, których 

chciałbyś się zrzec się lub się od nich wstrzymać z powodu swojej 

wiary?” 

 Źródło: [11] 

Todd A. Maugans omawiając pierwszą ze składowych narzędzia, zaznacza, jak 

ważne jest uzyskanie informacji na temat oficjalnej przynależności pacjenta do grupy 

wyznaniowej bądź religijnej. Jak wskazuje, odwołując się do własnej praktyki, 

pacjenci rzeczywiście najczęściej wymieniają którąś z wielkich religii, ale następny 

punkt pozwala na dokładniejsze określenie ich przekonań. Niemniej jednak tego typu 

pytanie jest bardzo pomocne, ponieważ pozwala domniemywać, które wartości 

i postawy będą tymi najbardziej preferowanymi przez pacjenta oraz zdiagnozować 

źródło kryzysów. Kolejna grupa pytań pozwala zweryfikować na ile pacjent utoż-

samia się z określonymi nakazami swojej religii. Badany ma także okazję wypo-
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wiedzieć się na temat tego, co nadaje jego życiu sens i co przeżywa autentycznie 

jako wartościowe i co jest najbardziej fundamentalną motywacją jego życiowych 

wyborów [11].  

Pytania dotyczące wspólnoty wyznaniowej i grupy religijnej pozwalają ustalić jak 

silne wsparcie pacjent otrzymuje. Wspólnoty tego typu nie tylko zaspokajają 

potrzeby emocjonalne pacjenta, ale część z nich funkcjonuje jako zorganizowane 

instytucje lub tworzy sieć organizacji, także charytatywnych. W przypadku 

niektórych pacjentów kompleksowa pomoc, jaką mogą otrzymać od wspólnoty 

zapewnia duży komfort i poczucie bezpieczeństwa [11].  

Ostatnie trzy składowe narzędzia umożliwiają uzyskanie szczegółowych 

informacji na temat potencjalnych problemów, które mogą zaburzyć proces leczenia. 

Propozycje pytań pozwalają także określić te przekonania pacjenta, które wspierać 

będą podejmowane przez personel medyczny działania i intensyfikować pozytywne 

skutki tych interwencji. Poruszana problematyka zachęca pacjenta do podzielania się 

swoimi obawami, lękami, a także nadziejami. Sama możliwość ich wyartykułowania 

daje mocne podstawy do zbudowania opartej na wzajemnej życzliwości i zaufaniu 

relacji. Lekarzowi daje to także szansę na dokonanie oceny własnych możliwości 

udzielenia adekwatnej pomocy choremu. Osobiste przekonania i wierzenia 

pracownika ochrony zdrowia skonfrontowane z precyzyjnie określoną duchowością 

pacjenta pozwalają zorganizować pomoc w taki sposób, by nie pojawiało się ryzyko 

nadużyć zawodowych [11].  

Narzędzie, dedykowane lekarzom, The SPIRITual History, jak zaznacza T. A. 

Maugans, skonstruowane jest tak, by uzyskać jak najwięcej szczegółów na temat 

duchowości/religijności pacjenta. Dzięki temu unika się nieporozumień na 

późniejszych etapach leczenia, uczestnicy relacji odczuwają większy komfort: 

pacjent – czuje się bezpiecznie, wysłuchany i zrozumiany, z kolei lekarz – pewniej 

w planowaniu etapów leczenia. Mimo pojawiających się obaw o to, że pacjenci mogą 

poczuć się urażeni zadawaniem im pytań na tak osobiste tematy, to jak zapewnia T. 

A. Maugans, lekarz okazujący życzliwość i zrozumienie nie będzie narażony na 

częste problemy tego typu [11]. 

The SPIRITual History daje możliwość uzyskania wielu pożądanych, 

szczegółowych informacji, także tych dotyczących kwestii związanych z tematyką 

końca życia, podczas standardowej długości wizyty lekarskiej. Część pytań jest 

otwarta, część z kolei wymaga od pacjenta udzielenia precyzyjnej odpowiedzi. Jest 

to niewątpliwie duże ułatwienie w kwestii prowadzenia dokumentacji i uzyskiwania 

informacji, ułatwia dokonanie oceny duchowości pacjenta oraz monitorowanie zmian 

w jego sytuacji. Precyzyjnie udzielane odpowiedzi wykluczają także ryzyko 

dokonania swobodnej interpretacji słów pacjenta, zapobiegając w ten sposób błędom 

i nieporozumieniom. Pojawiające się problematyczne kwestie weryfikowane są na 

bieżąco w toku trwania wywiadu. Zdecydowanym plusem tego narzędzia jest także 

i to, że przy okazji jednej wizyty można uzyskać wiele informacji dotyczących 

całego procesu leczenia. Pytania dotyczące kwestii umierania i śmierci, choć mogą 

wydawać się dość niestosowne, szczególnie przy okazji pierwszego spotkania 

z lekarzem, okazują się być pomocne i pod wieloma względami cenne nie tylko dla 

personelu, ale i pacjenta.  
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5. The HOPE Questions 

Kolejne narzędzie pozwalające na dokonanie analizy kondycji duchowej pacjenta 

to The HOPE Questions [9, 12]. Narzędzie to zostało opracowane przez zespół: 

Gowri Anandarajah oraz Ellen Hight i pod wieloma względami podobne jest do 

omówionego w poprzednim punkcie – The SPIRITual History. 

The HOPE Questions, tak jak wszystkie wymienione w tym artykule, zalicza się 

do grupy narzędzi The Spiritual History. Zostało więc zaprojektowane tak, by 

umożliwić zebranie informacji na temat źródeł duchowej siły i tego, jak one mogą 

wpływać na przeszłość i przyszłe doświadczenia pacjenta. HOPE jest przy tym 

narzędziem krótkim, jego składowe nie sprawiają dużych problemów z zapa-

miętaniem ich. Sama nazwa narzędzia podkreśla jego przeznaczenie i kieruje uwagę 

jego użytkowników, na ten z komponentów, który będzie wyakcentowany. Autorzy 

narzędzia HOPE zdają się bowiem szczególnie eksponować pierwszy z wymiarów  

– służący do trafnego zlokalizowania źródeł duchowej siły [3, 5-7, 9, 10].   

W tabeli nr 4 przedstawiono poszczególne składowe narzędzia HOPE oraz 

proponowane pytania, pozwalające na uzyskanie niezbędnych informacji (tab. 4). 

Tabela 4. The HOPE Questions  

H 

Sources of hope, 

meaning, 

comfort, strength, 

peace, love and 

connection 

 

Źródła nadziei, 

znaczenia, 

komfortu, siły, 

pokoju, miłości i 

związku 

„We have been discussing your support systems. I was wondering, 

what is there in your life that gives you internal support? 

What are your sources of hope, strength, comfort and peace? 

What do you hold on to during difficult times?  

What sustains you and keeps you going? 

For some people, their religious or spiritual beliefs act as a source of 

comfort and strength in dealing with life's ups and downs; is this true 

for you? 

 

If the answer is “Yes,” go on to O and P questions. 

 

If the answer is “No,” consider asking: Was it ever? If the answer is 

“Yes,” ask: What changed? 

 

„Omawialiśmy Twoje systemy wsparcia. Zastanawiam się, czy jest w 

Twoim życiu coś, co Cie poddtrzymuje na duchu?  

Jakie są twoje źródła nadziei, siły, komfortu i pokoju? 

Czego się trzymasz w trudnych momentach? 

Co Cię podtrzymuje i sprawia, że się nie poddajesz? 

Dla niektórych ludzi ich przekonania religijne lub duchowe działają 

jako źródło komfortu i siły w radzeniu sobie z wzlotami i upadkami 

życiowymi; Czy tak jest i w Twoim przypadku? 

Jeśli odpowiedź brzmi "tak", przejdź do pytań O i P. 

Jeśli odpowiedź brzmi "Nie", rozważ zadanie pytanie: „A czy kiedyś 

tak było? Jeśli odpowiedź brzmi "tak", zapytaj: Co się zmieniło? 

 

O 

Organized 

religion 

 

„ Do you consider yourself part of an organized religion? 

How important is this to you? 

What aspects of your religion are helpful and not so helpful to you? 

Are you part of a religious or spiritual community? Does it help you? 
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Zorganizowana 

religia 

 

How? 

 

Czy uważasz się za wyznawcę zinstytucjonalizowanej  religii? 

Jak ważne jest to dla Ciebie? 

Jakie aspekty Twojej religii są, a jakie nie są dla Ciebie pomocne? 

Czy należysz do wspólnoty religijnej lub duchowej? Czy to Ci 

pomaga? W jaki sposób? 

P 

Personal 

spirituality and 

practices 

 

Osobista 

duchowość 

i praktyki 

 

„ Do you have personal spiritual beliefs that are independent of 

organized religion? What are they? 

Do you believe in God? What kind of relationship do you have with 

God? 

What aspects of your spirituality or spiritual practices do you find 

most helpful to you personally? (e.g., prayer, meditation, reading 

scripture, attending religious services, listening to music, hiking, 

communing with nature) 

 

Czy masz osobiste przekonania duchowe, wierzenia, które są 

niezależne od zinstytucjonalizowanej religii? Co to za przekonania? 

Czy wierzysz w Boga? Jaką masz relację z Bogiem? 

Jakie aspekty Twojej duchowości lub praktyk duchowych są dla 

Ciebie najbardziej przydatne? (np. modlitwa, medytacja, czytanie 

świętych pism, uczęszczanie na nabożeństwa, słuchanie muzyki, 

wędrówki, obcowanie z naturą) 

E 

Effects on 

medical care and 

end-of-life issues 

 

Wpływ na opiekę 

medyczną 

i problemy 

z końcem życia 

„ Has being sick (or your current situation) affected your ability to do 

the things that usually help you spiritually? (Or affected your 

relationship with God?) 

 

As a doctor, is there anything that I can do to help you access the 

resources that usually help you? 

 

Are you worried about any conflicts between your beliefs and your 

medical situation/care/decisions? 

 

Would it be helpful for you to speak to a clinical chaplain/community 

spiritual leader? 

 

Are there any specific practices or restrictions I should know about in 

providing your medical care? (e.g., dietary restrictions, use of blood 

products) 

If the patient is dying: How do your beliefs affect the kind of medical 

care you would like me to provide over the next few 

days/weeks/months? 

 

Czy zachorowanie (lub twoja obecna sytuacja zdrowotna) wpłynęło 

na Twoją zdolność robienia tego, które zazwyczaj pomagają ci 

duchowo? (Lub wpłynęło na Twoją relację z Bogiem?) 

Czy jako lekarz, mogę zrobić cos, co pozwoliłoby Ci uzyskać dostęp 

do tego, co zazwyczaj Ci pomaga?  

Czy martwisz się konfliktami między Twoimi przekonaniami 

a Twoją sytuacją zdrowotną, opieką/decyzjami medycznymi? 
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Czy pomocna byłaby dla Ciebie rozmowa z kapelanem 

szpitalnym/liderem społeczności wyznaniowej? 

Czy istnieją jakieś szczególne praktyki lub ograniczenia, o których 

powinienem wiedzieć, udzielając Ci pomocy medycznej? (np. 

ograniczenia żywieniowe, stosowanie produktów krwiopochodnych) 

Jeśli pacjent umiera: w jaki sposób twoje przekonania wpływają na 

rodzaj opieki medycznej, którą chciałbyś ode mnie otrzymać w ciągu 

kilku następnych dni/tygodni/miesięcy? 

Źródło: [12] 

Przedstawione powyżej narzędzie HOPE jest, podobnie jak narzędzie SPIRIT, 

rozbudowane – pytania dotykają wielu aspektów życia pacjenta, a zaproponowana 

tematyka skutecznie prowokuje do szczerej rozmowy. Pierwszy wymiar narzędzia 

koncentruje się wokół tego, co dostarcza pacjentowi komfortu i pomaga odzyskać 

równowagę duchową. Ciekawą sugestią twórców HOPE jest zalecenie, by sprowo-

kować do dalszej rozmowy pacjenta, który początkowo zaprzecza posiadaniu czegoś, 

co nadawałoby jego życiu sens. Zadanie odpowiedniego pytania może zachęcić 

początkowo nieśmiałego pacjenta do dalszej konwersacji. Kolejne dwa wymiary 

narzędzia mają na celu dostarczyć informacji o rodzajach praktyk duchowych 

i stopniu zinternalizowania zasad religijnych. Natomiast ostatnia ze składowych 

HOPE koncentruje się na emocjach, które mogą być doświadczane przez pacjenta 

w obliczu takich sytuacji jak: zbliżająca się śmierć, konflikt przekonań oraz 

wstąpienie kryzysu duchowego, bądź religijnego. Autorzy narzędzia wskazują na 

możliwość pojawiania się u chorych poczucia izolacji, smutku i strachu, co 

pozwalają zweryfikować pytania odnoszące się do ostatniej składowej [5, 12, 13].  

The HOPE Questions jest cennym narzędziem umożliwiającym skutecznie 

zidentyfikować nie tylko źródła duchowej siły, ale i wewnętrznych konfliktów 

i kryzysów. Sugestie, które pojawiają się przy opisie poszczególnych składowych są 

bardzo pomocne, a różnorodność pytań pozwala na uzyskanie tych informacji, które 

dadzą podstawę do trafnej oceny sytuacji pacjenta i zaprojektowania odpowiedniego 

planu leczenia. Osoba przeprowadzająca rozmowę w oparciu o HOPE może się czuć 

swobodnie – wsłuchując się z uwagą w potrzeby i problemy pacjenta, jest w stanie 

jednocześnie inicjować konwersację, nie pomijając żadnej z istotnych kwestii. 

W przypadku trudności w prowadzeniu wywiadu, rekomendacje autorów narzędzia 

i ich sugestie, pozwolą adekwatnie i kompetentnie zareagować [12, 13]. 

6. Podsumowanie 

Choroba, odczuwany ból, niepokojące i niepożądane symptomy fizyczne zwią-zane 

z procesem starzenia się są tymi doświadczeniami, które często zmuszają człowieka do 

poszukiwania odpowiedzi na pytanie o sens i cel życia. Są to trudne momenty dla 

chorego, w których może odczuwać głęboką potrzebę poszukiwania oparcia w Bogu 

i w relacjach z innymi, a utraconego spokoju – obcując ze sztuką lub przyrodą. 

Człowiek chory fizycznie może doświadczać cierpienia duchowego, czego świadkami 

są szczególnie osoby pracujące z przewlekle, terminalnie chorymi i umierającymi 

pacjentami. Stąd też wskazuje się, że obowiązkiem pracowników ochrony zdrowia, 
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oprócz wykonywania standardowych procedur medycznych, powinna być także 

szczera i serdeczna troska o stan ducha chorującej osoby [3, 5, 14, 15].  

Dokonania naukowców specjalizujących się w badaniu duchowości pacjentów 

umożliwiły opracowanie narzędzi do rzetelnej jej oceny przez praktyków. W dwóch 

artykułach poświęconych tego typu narzędziom, przedstawione zostało sześć 

aktualnie najpopularniejszych z nich. Narzędzia te opracowane szczególnie z myślą 

o lekarzach i pielęgniarkach pozwalają na rzetelną diagnozę źródeł duchowej siły 

oraz ocenę funkcjonowania mechanizmów religijnego i duchowego radzenia sobie 

pacjentów. Ponadto opisane narzędzia, z których większość zaliczana jest do grupy 

The Spiritual History, ma niezwykle przystępną formę, co czyni je wyjątkowo 

skutecznymi środkami ułatwiającymi świadczenie pomocy duchowej [6, 9, 10].  

 Należy żywić nadzieję, że narzędzia te staną się tak popularne w Polsce, jak 

w zachodniej części Europy, a ich stosowanie przyczyni się do podwyższenia jakości 

sprawowanej opieki medycznej.  
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Opieka duchowa w praktyce. Narzędzia do oceny duchowości pacjenta: HOPE, 

SPIRIT, CSI-MEMO, FAITH. 

Streszczenie 

Zauważona konieczność uwzględnienia religijności i duchowości w procesie leczenia doprowadziła do 

zmian w organizacji systemu opieki zdrowotnej w wielu krajach. Rekomenduje się tworzenie 

interdyscyplinarnych zespołów odpowiedzialnych za opiekę nad pacjentem. W celu ułatwienia pracy 

i podniesienia jej jakości, opracowano narzędzia służące ocenie duchowości pacjenta. Narzędzia z grupy 

The Spiritual History są proste i pozwalają na zdiagnozowanie przyczyn kryzysu oraz określenie źródeł 

duchowej siły pacjenta. Mimo swej prostoty stanowią one skuteczne instrumentarium badawcze. Są 

bowiem dużym ułatwieniem w procesie uzyskania kompleksowych informacji o stanie duchowym 

pacjenta oraz dają podstawę do zaplanowania dalszych, odpowiadającym potrzebom pacjenta, etapów 

leczenia. 

Słowa kluczowe: opieka duchowa, HOPE, SPIRIT, CSI-MEMO, FAITH. 

Spiritual care in practice. Tools for assessing the patient's spirituality: HOPE, 

SPIRIT, CSI-MEMO, FAITH. 

Abstract 

The observed need to include religion and spirituality in the treatment process has led to changes in the 

organization of the healthcare system in many countries. It is recommended to create interdisciplinary 

teams responsible for the patient’s care. In order to facilitate work and improve its quality, tools were 

developed to assess the patient’s spirituality. The tools from group The Spiritual History are simple and 

allow to diagnose the causes of the crisis and identify the sources of spiritual strength of the patient. 

Despite their simplicity, they constitute effective research instruments. They are a great facilitation in 

the process of obtaining comprehensive information about the patient’s spiritual condition and provide 

a basis for planning further, corresponding to the patient’s needs, stages of treatment. 

Keywords: spiritual care, HOPE, SPIRIT, CSI-MEMO, FAITH. 
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Opieka duchowa w praktyce. Narzędzia do oceny 

duchowości pacjenta: FICA, FACT 

1. Wstęp 

Współczesna medycyna, także i w Polsce, zdaje się ostatecznie zaakceptowała 

konieczność włączenia w swój obszar zainteresowań wymiar duchowy człowieka. 

Wyniki prowadzonych intensywnie od końca lat 90. XX wieku badań naukowych 

nad zależnościami pomiędzy religijnością/duchowością a zdrowiem fizycznym, 

rezultaty wprowadzanych zmian w systemach opieki medycznej na świecie 

i wypracowanych standardów jej sprawowania, ale także i oczekiwania samych 

pacjentów potwierdzają sensowność zajmowania się kwestią duchowości przez 

przedstawicieli środowisk medycznych [1-6]. 

O ile w Polsce badania wciąż koncentrują się szczególnie wokół zależności 

pomiędzy religijnością/duchowością a pozostałym sferami życia pacjenta i funkcjo-

nowaniem w nich, tak w USA i krajach Europy Zachodniej prace dotyczą już raczej 

aplikowania wyników tych badań [7]. Zmiany ukierunkowane na reorganizację 

systemu kształcenia i opieki zdrowotnej w tamtych krajach przyczyniły się do 

podwyższenia jakości sprawowanej opieki nad pacjentem
2
. Tam też powstające 

publikacje i opracowania dotyczą już nie tyle tego czy i dlaczego warto, ale jak 

udzielać najbardziej kompleksowej i adekwatnej opieki duchowej chorym
3
. Ma to 

szczególne znaczenie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem i praktyce klinicznej. 

Wypracowane standardy i narzędzia ułatwiają bowiem nie tylko pracę personelowi, 

podnosząc jego satysfakcję z wykonywanych zajęć, ale szczególnie przyczyniają się 

do podwyższenia jakości życia samych cierpiących i ich zadowolenia z udzielanej im 

pomocy [1, 4, 11].  

Celem artykułu jest opis wybranych narzędzi, które mogą być stosowane przez 

personel medyczny do oceny duchowości pacjenta. Narzędzia te opracowane przez 

interdyscyplinarne zespoły lub dedykowanie nim, stosowane są powszechnie 

w zagranicznych placówkach opieki medycznej. Nie oznacza to braku zaintere-

                                                                
1 zolnierz.joanna@gmail.com, Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie. 
2 Przykładem inicjatywy podjętej w celu podwyższenia jakości udzielanej opieki duchowej jest 

międzynarodowy projekt: „Enhancing Nurses’ and Midwives’ Competence in Providing Spiritual Care 

through Innovative Education and Compassionate Care (EPICC)”, którego jednym z celów jest opracowanie 

standardów kształcenia pielęgniarek [8]. 
3 Dostępne są poradniki poświęcone udzielaniu opieki duchowej, które zawierają narzędzia do pracy 

z pacjentami. Redakcją zajmują się najczęściej organizacje działające na rzecz pacjentów i towarzystwa 

naukowe, których aktywność koncentruje się wokół holistycznej opieki, duchowości i religijności chorych, 

np. „ConnecTo Spiritual Screening Tool – Leader’s Guide (2018)”, poradnik organizacji Meaningful Aging 

Australia, darmowy dla członków organizacji [9]; podręcznik pod redakcją brytyjskich badaczy 

specjalizujących się w zakresie pielęgniarskiej opieki duchowej: „Spiritual Assessment in Healthcare 

Practice”, 2010 [10]. 
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sowania zagadnieniami duchowości i religijności polskich pacjentów
4
. W Polsce 

istnieje długa tradycja badań, szczególnie w dziedzinie psychologii, która dostarczyła 

interesujących odkryć i wielu doskonałych narzędzi do pomiaru religijności 

i duchowości [13, 14]. Narzędzia te, które mają szerokie zastosowanie w pracach 

naukowo-badawczych, nie są dostosowane jednak w pełni do potrzeb lekarzy 

praktyków i pielęgniarek. Część z narzędzi wymaga bowiem od korzystających 

z nich fachowej wiedzy, inne z kolei są długie, utrudniają prawidłowy kontakt 

z pacjentami i uzyskanie tych informacji, które mogą okazać się niezbędne 

w zaplanowaniu adekwatnego procesu leczenia [16, 17]. 

Jedno z narzędzi, które zostanie przedstawione w tym artykule jest dość dobrze 

znane i zostało zaadaptowane do warunków polskich [18]. Jest to The FICA Spiritual 

History Tool. Pozostałe, powszechnie stosowane w zagranicznych placówkach 

medycznych, mogą być jednak obce pracownikom ochrony zdrowia w Polsce, 

o czym świadczyć może brak informacji na ten temat w branżowych periodykach, 

czy polskojęzycznych czasopismach. W celu przybliżenia tych narzędzi polskiemu 

czytelnikowi, w artykule tym zostanie zatem, oprócz narzędzia FICA, przedstawione 

A Spiritual Assessment Tool: FACT. Inne narzędzia, najbardziej popularne 

w anglojęzycznej literaturze przedmiotu, takiej jak: HOPE Questions i The 

SPIRITual history zostaną przedstawione w następnym artykule.  

Tłumaczenie tych narzędzi z języka angielskiego na język polski zostało 

wykonane przez autorkę artykułu. Niemniej jednak i w tej formie mogą stanowić one 

cenne źródło informacji, a zawarte w nich treści – inspirację nie tylko dla 

pracowników ochrony zdrowia, ale i wszystkich osób zaangażowanych w opiekę nad 

chorymi i cierpiącymi. Część z narzędzi ponadto, jak wskazują ich autorzy, może 

być także stosowana do autodiagnozy i przydatna w procesie kształtowania własnego 

rozwoju duchowego [19].  

Z powodu powszechnej dostępności narzędzia FICA i jego polską adaptację 

w artykule tym zostanie przedstawiona jedynie wersja polskojęzyczna narzędzia 

stosowana do oceny duchowości pacjenta. Kolejne narzędzie: FACT, ze względu na 

roboczą wersję wykonanego tłumaczenia, pojawi się w tekście zarówno 

w oryginalne, jak i w języku polskim.  

2. The FICA Spiritual History Tool 

Jednym z narzędzi doskonale odpowiadającym potrzebom praktyków jest The 
FICA Spiritual History Tool [20]. Narzędzie to może być z powodzeniem stosowane 
przez pracowników ochrony zdrowia, duszpasterzy, czy wolontariuszy pomaga-
jących w sprawowaniu opieki duchowej nad pacjentami. Jak wskazuje zespół Anny 
Janowicz, test FICA bazuje na, pojawiającej się także w polskiej literaturze 
przedmiotu [14], definicji duchowości, w świetle której pojęcie to rozumiane jest 
jako poszukiwanie sensu i łączność człowieka z otaczającym światem, naturą, 

                                                                
4 „Duchowość w medycynie” – to nazwa zajęć prowadzonych na CM UMK w Bydgoszczy dla studentów 

kierunku medycznego. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. Przedmiot wprowadzony do programu 

studiów w roku akademickim 2017/2018 [12]. W Polsce działa także Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej 

w Medycynie, które zrzesza zarówno przedstawiciel świata medycznego: praktyków, jak i nauczycieli 

akademickich i naukowców, duchownych różnych obrządków oraz przedstawicieli grup wyznaniowych, 

a także wolontariuszy i innych, zainteresowanych kwestią opieki duchowej [15]. 
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sztuką, z innymi ludźmi, bądź Bogiem. Dzięki tak szeroko rozumianemu zjawisku 
duchowości, możliwe jest trafne określenie potrzeb pacjenta i kompleksowe 
spojrzenie na źródła jego problemów, co jest bardzo ważne w przypadku opieki nad 
chorymi, na co dzień doznającymi wielu cierpień [18]. A. Janowicz, wraz ze 
współpracownikami, zaliczając narzędzie FICA do metod jakościowych podkreśla, 
że właśnie ta jego forma czyni go tak wysoce użytecznym dla interdyscyplinarnego 
zespołu sprawującego opiekę nad przewlekle chorymi. W swojej publikacji wskazują 
ponadto na dokonaną przez jednego ze współautorów – Ks. Piotra Krakowiaka 
adaptację narzędzia FICA. W języku polskim, odpowiadającej polskim warunkom 
kulturowym, narzędzie dostępne jest od 2015 roku [18]. 

To znane już w Polsce narzędzie do oceny duchowej powstało z inicjatywy Prof. 
Christiny M. Puchalski, która opracowała je wraz z zespołem lekarzy podstawowej 
opieki zdrowotnej. W dedykowanej temu narzędziu zakładce na stronie internetowej 
The George Washington Institute for Spirituality & Health odnaleźć można 
szczegółowe informacje na temat okoliczności powstania narzędzia, szczegółowy 
opis jego składowych, zalecenia i wskazówki dotyczące korzystania z niego. Na 
stronie można odnaleźć także wersję narzędzia, którego pytania pozwalają na 
dokonanie samooceny własnej duchowości [11].  

Jak zaznacza zespół tworzący FICA, narzędzie to powstało z myślą o lekarzach 
i może służyć jako instrukcja do przeprowadzania wywiadu na temat stanu zdrowia 
pacjenta i zbierania informacji o historii jego choroby. Może być wykorzystywane 
przez lekarza pierwszego kontaktu już na pierwszej wizycie, ale także może być na 
stałe włączone do procesu leczenia, ułatwiając monitorowanie zmian w sytuacji 
zdrowotnej pacjenta [20].  

Nazwa narzędzia powstała w wyniku zestawienia pierwszych liter angielskich 
wyrazów i zwrotów: faith, importance, community i address in care [20]. Każdemu 
z czterech wyrażeń przyporządkowana jest krótka lista pytań, które lekarz (bądź inna 
osoba zajmująca się opieką nad pacjentem) może zadać choremu. Opis polskiej 
wersji narzędzia za sprawą Prof. Małgorzaty Krajnik, jest łatwo dostępny i znajduje 
się w artykule zatytułowanym: „Uwzględnienie duchowości w opiece nad chorym  
– niezbędny element opieki zorientowanej na pacjenta” i zamieszczony jest w portalu 
internetowym poświęconym medykom – Medycynie Praktycznej [11]. W artkule tym 
oprócz opisu, przedstawione jest w formie tabelarycznej całe narzędzie, którego 
kopia poniżej (tab. 1):  

Tabela 1. Narzędzie FICA 

F (faith and belief) 
– wiara i przekonania 

„Czy duchowość/religia jest dla Ciebie ważna?” lub „Czy masz 
jakieś przekonania, które pomagają Ci w radzeniu sobie ze 
stresem?”. Jeśli pacjent odpowiada „nie”, lekarz może zapytać 
„Co nadaje Pana/Pani życiu sens?”. Czasem pacjent może 
odpowiedzieć, że rodzina, kariera lub przyroda. 

I (importance)  
– znaczenie 

„Jak ważne są w Twoim życiu wiara i przekonania?”; „Czy 
Twoje przekonania wpływają na to, jak sobie radzisz, gdy jesteś 
chory?”; „Jaką rolę odgrywają Twoje przekonania w powrocie 
do zdrowia?” 

C (community)  
– społeczność 

„Czy przynależysz do jakiejś wspólnoty/grupy społecznej, 
z którą łączą Cię podobnie przekonania religijne/duchowe?”; 
„Czy stanowiona dla Ciebie źródło wsparcia i w jaki sposób?”; 
„Czy są osoby, które kochasz i które są dla Ciebie naprawdę 
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ważne?”. Dla niektórych pacjentów grupy społeczne lub 
wspólnoty, takie jak te związane z kościołem czy meczetem lub 
grupa przyjaciół o podobnych przekonaniach, mogą być 
źródłem bardzo dużego wsparcia. 

A (address in care)  
– wdrożenie do planu 
opieki 

„W jako sposób chciałbyś, żebym uwzględnił jako Twój lekarz 
Twoje potrzeby w planie leczenia?” 

 Źródło: [11] 

Pierwsza grupa pytań zostaje utrzymana na pewnym stopniu ogólności i dotyczy 
przekonań i wierzeń pacjenta, a ich rola to zachęcić pacjenta do wypowiedzi na temat 
duchowości. Następne natomiast będą mocniej skoncentrowane na celu i sensie 
życia. Wymiar Importance pozwala określić jak dużą rolę potrzeby duchowe 
pacjenta są dla niego ważne, także w kwestii powrotu do zdrowia i odzyskania 
dobrostanu. Z kolei pytania dotyczące społeczności związane są z potrzebami 
bliskości, wsparcia i bezpieczeństwa. Potrzeby te mogą nasilać się w okresie 
hospitalizacji bądź choroby, a niezaspokojone mogą potęgować dyskomfort pacjenta, 
a także stanowić źródło kryzysów. Dla części pacjentów relacje ze znaczącymi dla 
nich osobami stanowią także źródło duchowej siły, stąd tak ważne jest właściwe 
monitorowanie tych potrzeb. Ostatnia grupa pytań pozwala pacjentowi na wyrażenie 
jego preferencji odnośnie przebiegu leczenia. Część pacjentów, ze względów 
religijnych i wyznaniowych może obawiać się pewnych procedur medycznych. 
Poruszenie tych kwestii, szczególnie na początku procesu leczenia wzmacnia 
poczucie zaufania do lekarza i może pozwoli uniknąć trudności na późniejszych 
etapach pracy z pacjentem [11, 20].  

Zespół Ch. Puchalski, opracowując pewne rekomendacje dla osób posługujących 
się FICA, zachęca także, by nie obawiać się własnej duchowości i przekonań 
w spotkaniu z pacjentem. Co więcej, zalecają by mieć świadomość tego, że to 
właśnie dzięki własnej duchowości bądź religijności, możliwe jest nawiązanie 
szczerej międzyludzkiej relacji [21]. Badacze podkreślając rolę samoświadomości 
personelu medycznego, opracowali wersję narzędzia FICA do oceny własnej 
duchowości. To krótkie narzędzie pozwala na dokonanie trafnej autodiagnozy 
własnych potrzeb i kondycji duchowej. Duchowość lekarza oddziałuje na kontakt 
z pacjentem, dlatego uzasadnione wydaje się przedstawienie w tym artykule także 
i tej wersji narzędzia FICA (tab. 2) [19].  

Tabela 2. FICA for Self-Assessment (Narzędzie FICA, wersja do samooceny) 

F (faith and belief)  
– wiara i przekonania 

„Do I have a spiritual belief that helps me cope with stress?” 
„With illness?” „What gives my life meaning?” 
  
„Czy mam duchowe przekonanie, które pomaga mi radzić sobie 
ze stresem?” „Z chorobą?” „Co nadaje sens mojemu życiu?” 

I (importance)  
– znaczenie 

„Is this belief important to me?” „Does it influence how I think 
about my health and illness?” „Does it influence my healthcare 
decisions?” 
 
„Czy to przekonanie jest dla mnie ważne?” „Czy ma wpływ na 
to, jak myślę o moim zdrowiu i chorobie?” „Czy wpływa to na 
moje decyzje dotyczące opieki zdrowotnej?” 
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C (community)  
– społeczność 

„Do I belong to a spiritual community (church, temple, mosque 
or other group)?” „Am I happy there?” „Do I need to do more 
with the community?” „Do I need to search for another 
community?” „If I don't have a community, would it help me if 
I found one?” 
 
„Czy przynależę do wspólnoty duchowej (kościół, świątynia, 
meczet lub inna grupa)?” „Czy jestem tam szczęśliwy?” „Czy 
potrzebuję robić coś więcej ze społecznością?” „Czy potrzebuję 
szukać innej społeczności?” „Jeśli nie mam społeczności, czy 
mi pomoże to, że ją znajdę?” 

A (address in care)  
– wdrożenie do planu 
opieki 

„What should be my action plan?” „What changes do I need to 
make?” „Are there spiritual practices I want to develop?” 
„Would it help for me to see a chaplain, spiritual director, or 
pastoral counselor?” 
 
„Jaki powinien być mój plan działania?” „Czy potrzebuję 
wprowadzić jakieś zmiany?” „Czy istnieją praktyki duchowe, 
które chcę rozwijać?” „Czy pomogłoby mi zobaczyć się z 
kapelanem, kierownikiem duchowym lub doradcą 
duszpasterskim?” 

Źródło: [19] 

Niewątpliwą zaletą narzędzia The FICA Spiritual History Tool jest to, że 
dedykowane jest szczególnie lekarzom. Opracowane z myślą o tej grupie zawodowej 
spełnia wszelkie stawiane temu typu narzędziom wymagania i doskonale odpowiada 
potrzebom praktyków. Narzędzie jest krótkie, a po uwzględnieniu rekomendacji 
pozwala na uzyskanie wielu cennych informacji o duchowości pacjenta. Jak zazna-
czono powyżej, mogą one okazać się pomocne w procesie leczenia, a ich uwzględ-
nienie może zadecydować o jakości udzielanej opieki medycznej. Mimo że FICA jest 
narzędziem krótkim umożliwia trafne zlokalizowanie nie tylko źródeł duchowej siły, 
ale i właściwie zdiagnozowanie problemów duchowych i ich przyczyn. Dzięki temu 
FICA pozwala adekwatnie odpowiedzieć na potrzeby duchowe pacjenta i jeśli 
istnieje taka potrzeba, pomóc w podjęciu decyzji o włączeniu w proces leczenia 
kapelana lub przedstawiciela religijnego. Pozwala to na podwyższenie standardu 
opieki medycznej oraz zdecydowanie usprawnia pracę interdyscyplinarnego zespołu 
udzielającego pomocy chorym [18]. 

3. A Spiritual Assessment Tool: FACT 

Kolejnym narzędziem zaprojektowanym, by móc dokonać oceny duchowej 
pacjenta jest A Spiritual Assessment Tool: FACT [22]. Podobnie jak narzędzie FICA, 
także i FACT może być stosowany przez wszystkich członków zespołu medycznego. 
Niemniej jednak Mark LaRocca-Pitts, autor FACT podkreśla, że powstało szcze-
gólnie jako instrumentarium dla duchownych i kapelanów. Wskazuje się także, że 
użytkownikiem narzędzia FACT powinna być osoba wykwalifikowana. Narzędzie to 
jest także bardziej kompleksowe niż FICA – odnosi się do wielu dziedzin życia 
pacjenta i pozwala uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat potrzeb 
i problemów duchowych chorego. FACT jest jednak narzędziem hybrydowym  
– oprócz tego, że pomaga uzyskać tego typu wiadomości, umożliwia także szybkie 
opracowanie zaleceń, co do dalszych etapów leczenia pacjenta. Jest to niewątpliwy 
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walor tego narzędzia, ponieważ przy wciąż jego atrakcyjnej, skrótowej formie, 
pozwala pomagającemu na dokonanie rzetelnej oceny duchowej i natychmiastowe 
podjęcie dalszych działań [17, 22].  

Nazwa FACT to, podobnie jak w przypadku opisywanego powyżej narzędzia, 
akronim. Wyrażenie powstało w wyniku połączenia pierwszych liter zwrotów: Faith, 
Active, Coping oraz Treatment Plan. W tabeli zamieszczonej poniżej znajdują się 
rekomendowane przez autora narzędzia pytania, których postawienie umożliwia 
uzyskanie pożądanych informacji (tab. 3.) [22]. 

Tabela 3.  The Spiritual Assessment Tool: FACT (Narzędzie do oceny duchowości: FACT) 

F – Faith (Beliefs, 
Spiritual Practices)  
 
Wiara, przekonania, 
praktyki religijne 

„What is your faith or belief?” 
„Do you consider yourself spiritual or religious?” 
„What things do you believe that give your life meaning and 
purpose?” 
  
„Jakie są Twoje przekonania religijne, poglądy? W co 
wierzysz?”  
„Czy uważasz, że jesteś osobą religijną, uduchowioną?” 
 „Czy jest coś, co nadaje Twojemu życiu cel i znaczenie?” 

A – Active 
(Availability, 
Accessibility, 
Applicability)  
 
Aktywność, 
zastosowanie 

„Are you active in your faith community?” 
Are you part of a religious or spiritual community?” 
Is support for your faith available to you?” 
Do you have access to what you need to apply your faith (or 
your beliefs)?” 
Is there a person or a group whose presence and support you 
value at a time like this?” 
 
„Czy jesteś aktywny w swojej wspólnocie wyznaniowej?” 
„Czy jesteś częścią społeczności wyznaniowej lub wspólnoty 
religijnej?” 
„Czy możesz liczyć na wsparcie w wyznawaniu swojej wiary?” 
„Czy masz dostęp do tego, czego potrzebujesz, aby wyznawać 
swoją wiarę (żyć zgodnie ze swoimi przekonaniami)?” 
„Czy jest taka osoba lub grupa, której obecność i wsparcie są dla 
Ciebie cenne w takim czasie, jak ten?” 

C – Coping 
(Comfort); Conflict 
(and/or Concern)  
 
Radzenie sobie 
(Komfort); Konflikt (i 
/ lub zaniepokojenie) 

„How are you coping with your medical situation?” 
Is your faith (your beliefs) helping you cope? How is your faith 
(your beliefs) providing comfort in light of your diagnosis?” 
Do any of your religious beliefs or spiritual practices Conflict 
with medical treatment?” 
Are there any particular Concerns you have for us as your 
medical team?” 
 
„Jak radzisz sobie ze swoją sytuacją zdrowotną?” 
„Czy twoja wiara (twoje przekonania) pomaga Ci w radzeniu 
sobie? W jaki sposób Twoja wiara (Twoje przekonania) 
zapewnia Ci komfort w świetle postawionej diagnozy?” 
„Czy któreś z twoich przekonań religijnych lub praktyk 
duchowych koliduje z leczeniem?” 
„Czy masz jakieś szczególne obawy, które dotyczące nas jako 
zespołu medycznego?” 
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T – Treatment Plan  
 
Plan leczenia 

1. Patient is coping well 
a. Support and encourage 
b. Reassess at a later date 
2. Patient is coping poorly 
a. Depending on relationship and similarity in faith/beliefs, 
provide direct intervention: spiritual counseling, prayer, Sacred 
Scripture, etc. 
b. Encourage patient to address these concerns with their own 
faith leader 
c. Make a referral to the hospital chaplain (Do not ask if the 
patient wants a referral—let the chaplain do his or her own 
assessment.) 
 
1. Pacjent dobrze sobie radzi 
a. Wspieraj i zachęcaj 
b. Ponowna ocena w późniejszym terminie 
2. Pacjent źle sobie radzi 
a. W zależności od podobieństwa przekonań/wyznania, zapewnij 
bezpośrednią interwencję: doradztwo duchowe, modlitwa, 
lektura Pismo Święte itd. 
b. Zachęć pacjenta, aby zajął się tymi problemami 
z przedstawicielem swojej grupy wyznaniowej 
c. Skieruj do kapelana szpitalnego (nie pytaj, czy pacjent chce 
skierowanie - niech kapelan dokona oceny sytuacji) 

Źródło: [22] 

FACT składa się z czterech części, z czego ostatnia zawiera wskazówki 
postępowania dla osoby przeprowadzającej wywiad, co do dalszych, koniecznych 
kroków, jakie należy podjąć po uzyskaniu informacji o kondycji duchowej pacjenta. 
Pytania związane z trzema pierwszymi składowymi narzędzia pozwalają na 
określenie potrzeb chorego i zbadanie na ile jego przekonania i wiara oddziałują na 
sposób radzenia sobie z problemami zdrowotnymi. Ważną grupą pytań są także i te 
dotyczące wspólnoty wyznaniowej, osób znaczących w życiu pacjenta, co 
koresponduje z rezultatami badań naukowymi o zależnościach pomiędzy wsparciem 
społecznym a funkcjonowaniem jednostki [23]. Pokrywa się to także z jednym 
z wymiarów narzędzia FICA. Ostatni punkt natomiast – plan leczenia, jest tym, co 
znacząco odróżnia to narzędzie do oceny duchowości pacjenta od narzędzia FICA. 
Po dokonaniu wnikliwej analizy i uzyskaniu niezbędnych danych o kondycji 
duchowej chorego, członek zespołu medycznego może postawić diagnozę, wybrać 
określony plan leczenia i od razu podjąć działania mające na celu poprawę sytuacji, 
jeśli istnieje taka konieczność. Kryzys doświadczany przez pacjenta upoważnia 
sprawującego nad nim opiekę do określonych działań: do podjęcia interwencji 
w postaci doradztwa duchowego, wspólnej modlitwy, bądź też skierowania pacjenta 
do przedstawiciela odpowiedniej grupy religijnej bądź wyznaniowej, u którego może 
uzyskać niezbędną pomoc. Proponowany zakres działań jest dość szeroki, 
a wyróżnione opcje postępowania, uwzględniające wszystkie z możliwych ocen 
stanu pacjenta, pozwalają na objęcie każdego adekwatną pomocą. Co więcej, jak 
wskazuje autor narzędzia, przeprowadzenie wstępnej rozmowy z wykorzystaniem 
FACT zajmuje od pięciu do dziesięciu minut [17, 22]. 
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Zapewnienie odpowiedniej jakości opieki duchowej jest jednak możliwe do 
zrealizowania dopiero po zastosowaniu się do określonych zaleceń, o których 
przypomina autora narzędzia. M. LaRocca-Pitts naturalnie wskazuje te podstawowe 
aspekty prawidłowej komunikacji, które sprzyjają nawiązaniu  i podtrzymaniu pełnej 
życzliwości i wzajemnego zrozumienia relacji międzyludzkiej. Dodaje jednak kilka 
uwag, które w kontekście omawianego narzędzia jego autorstwa mogą okazać się 
szczególnie cenne. Badacz zaznacza, że praktyki i zachowania pacjenta, ściśle 
związane, czy będące wynikiem jego duchowości lub religijności, oddziałują nie 
tylko na jego decyzje dotyczące strategii leczenia, ale także warunkują zadowolenie 
z opieki medycznej i poprawiają jakość jego życia. Stąd sugestia, by koniecznie 
uwzględniać i precyzyjnie określać oczekiwania chorych. FACT jest tym 
narzędziem, które bardziej niż do opisu profilu duchowego i potrzeb religijnych 
pacjenta, służy wskazaniu i wzmocnieniu mechanizmów, które przyczynią się do 
poprawy dobrostanu i kondycji zdrowotnej chorych. Zatem informacje uzyskane po 
zastosowaniu FACT  pozwolą ocenić na ile pacjent korzysta ze swojej wiary lub 
przekonań jako strategii radzenia sobie z kryzysowymi sytuacjami. Tego rodzaju 
narzędzie pozwala także lekarzom, czy pielęgniarkom unikać przekroczenia 
uprawnień zawodowych. Cześć personelu medycznego może odczuwać potrzebę 
podjęcia interwencji duchowej w celu poprawy sytuacji pacjenta. Respektowanie 
wytycznych dotyczących stosowania narzędzia FACT pozwala uniknąć nadużyć, 
które mogą się pojawić. Trafne scharakteryzowanie duchowości i potrzeb pacjenta 
pozwala bowiem ustalić, czy są one pokrewne czy raczej całkowicie odmienne tym, 
reprezentowanym przez przedstawiciela personelu medycznego. Jeśli taka zgodność 
się pojawia i pacjent nie ma nic przeciw wspólnie wykonywanym praktykom 
religijnym, jak modlitwa lub lektura Pisma Św., a lekarz lub pielęgniarka nie narzuca 
swoich przekonań, działanie takie nie powinno wiązać się z przekroczeniem zasad 
etyki zawodowej. M. LaRocca-Pitts przypomina także

5
, że o ile naprawdę skuteczna 

interwencja medyczna skutkująca odzyskaniem zdrowia i utraconej sprawności 
fizycznej nie udaje się zawsze, tak absolutną koniecznością jest nieustanne 
zapewnianie komfortu pacjentowi. Tym, co dostarcza tego komfortu jest adekwatna 
opieka duchowa, która bezspornie ma charakter terapeutyczny [17,22]. 

4. Wnioski  

Problematyka opieki duchowej, tak intensywnie eksplorowana w Europie 
Zachodniej i USA, wciąż jeszcze nastręcza licznych problemów, a na pewno rodzi 
wątpliwości wielu spośród pracowników polskich ośrodków ochrony zdrowia. 
Dużym ułatwieniem są narzędzia do oceny duchowości pacjenta, przygotowane 
z myślą o praktykujących lekarzach, pielęgniarkach, kapelanach i innych zaangażo-
wanych w pomoc chorym i cierpiącym. Przedstawione w artykule wybrane dwa 
spośród tych najpopularniejszych: FICA i FACT, mimo swojej prostoty, okazują się 
być dużą pomocą w pracy z pacjentami. Są także wyjątkowo skutecznymi środkami 
pozwalającymi na podniesie jakości udzielanej opieki medycznej i poprawę 
dobrostanu chorych.  Pierwsze, spośród wymienionych narzędzi dedykowane jest 
szczególnie lekarzom, drugie zaś kapelanom i duszpasterzom. FICA jest narzędziem 
umożliwiającym uzyskanie, w porównaniu z FACT, bardziej ogólnych danych 

                                                                
5 „Cure sometimes; relieve often; comfort always.”, M. LaRocca-Pitts, opis narzędzia: A Spiritual Assessment 

Tool: FACT  [22]. 
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o kondycji duchowej pacjenta, jego potrzebach, przynależności do grupy wyzna-
niowej i oczekiwaniach dotyczących planu leczenia. Z kolei FACT jest narzędziem 
służącym do dokonania nie tylko analizy duchowości pacjenta i oceny jego sposobu 
radzenia sobie z chorobą przy użyciu źródeł duchowej siły, ale także dokładne 
zaprojektowanie planu działań. O ile FACT może być mniej znane w środowisku 
polskim, tak FICA zdaje się, że cieszy się rosnącą popularnością. W 2015 roku 
bowiem narzędzie to zostało zaadaptowanie do warunków polskich.  

Zasygnalizowane w artykule problemy ze znajomością i dostępnością narzędzi 
takich jak wskazane tutaj, nie zmieniają jednak faktu, że opieka duchowa w Polsce 
jest i była udzielana na wysokim poziomie, czego potwierdzeniem jest prężnie 
działająca sieć placówek opieki hospicyjnej i wysokiej jakości opieka pielęgniarska.  
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Opieka duchowa w praktyce. Narzędzia do oceny duchowości pacjenta: FICA, 
FACT 

Streszczenie  
Problematyka religijności i duchowości pacjentów cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Podczas gdy 
badacze poszukują mechanizmów wyjaśniających zależności pomiędzy dobrostanem fizycznym 
pacjentów a wysoką religijnością, praktycy świadczą usługi z zakresu opieki duchowej na coraz 
wyższym poziomie. Narzędzia: The FICA Spiritual History Tool i A Spiritual Assessment Tool: FACT, 
które przedstawiono w tym artykule, niewątpliwie wspierają personel medyczny w realizacji tych zadań. 
Narzędzia te, dedykowane pracownikom medycznym i kapelanom, pozwalają uzyskać informacje 
konieczne do zaplanowania odpowiedniego procesu leczenia. Korzystanie z nich w pracy z pacjentem, 
przyczynia się także do podwyższenia standardu udzielanej opieki zdrowotnej.  
Słowa kluczowe: opieka duchowa, ocena duchowości, FICA, FACT. 

Spiritual care in practice. Tools for assessing the patient's spirituality: FICA, 
FACT 

Abstract  
The issues of patient religiosity and spirituality are growing in popularity. While investigators seek 
mechanisms explaining the relationship between the physical well-being of the patients and high 
religiosity, practitioners provide spiritual care services at an increasingly higher level. The tools: The 
FICA Spiritual History Tool and A Spiritual Assessment Tool: FACT, that are presented in this article, 
undoubtedly supporting medical staff in the realization of these tasks. These tools, dedicated to medical 
staff and chaplains, allow to obtain the information necessary to plan the appropriate treatment process. 
Using them to work with the patient also helps to raise the standard of providing health care. 
Keywords: spiritual care, assessment of spirituality, FICA, FACT. 
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Kapitał intelektualny banku 

1. Wstęp 

Zmiany strategiczne jakie dokonały się w ostatnich latach w otoczeniu współ-

czesnych przedsiębiorstw oraz na światowych rynkach finansowych doprowadziły do 

ewolucji poglądów, dotyczących głównych czynników sukcesu i sposobu budowania 

trwałej przewagi konkurencyjnej. Istotne dla przedsiębiorstwa jest poszukiwanie 

zdolności oraz okoliczności, umożliwiających przewagę nad rywalami. Działalność 

banku, jak i pozostałych firm, podlega ograniczeniom o charakterze zewnętrznym 

i wewnętrznym, które decydują o wyborze celów działania, strategii banku, metod 

zarządzania. Ograniczenia o charakterze zewnętrznym związane są z liberalizacją 

i globalizacją, a także standaryzacją wielu usług i produktów bankowych. Widoczny 

wzrost konkurencji ze strony instytucji finansowych, oferujących coraz szerszy 

wachlarz usług, postępująca konsolidacja rynków bankowych, zmusza banki do tego, 

aby podstawowym źródłem przewagi konkurencyjnej stały się aktywa niematerialne.  

 Od dawna w koncepcji zarządzania bankiem dostrzegano znaczenie umiejętności 

pracowników, ich wiedzy, doświadczenia, relacji społecznych, znaku handlowego 

czy też wizerunku firmy w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Kapitał intelek-

tualny, który gromadzi składniki niematerialne banku, postrzegany jest jako 

kluczowy zasób organizacji. Szczególna trudność w monitorowaniu wartości 

kapitału intelektualnego oraz różnorodne praktyki zarządzani nim, wynikają z braku  

jego wspólnej definicji oraz jednoznaczności w odniesieniu do jego charakterystyki.   

Artykuł ma na celu zaprezentowanie definicji kapitału intelektualnego, jego genezy 

oraz próby identyfikacji jego składników w banku, na podstawie dostępnej literatury 

przedmiotu  i metod dedukcji.  

2. Geneza kapitału intelektualnego 

Pierwsze praktyczne próby zdefiniowania kapitału intelektualnego zostały podjęte 

w latach 80-tych przez Karla-Erika Sveiboyego i stworzoną przez niego grupę 

Konrada. W 1989 opublikowali  oni Raport Konrada, który negował słuszność 

stosowania dotychczasowych wskaźników finansowych do prezentacji kondycji 

firmy i jej pozycji konkurencyjnej. Autorzy raportu podkreślili uwzględnienie 

niefinansowych wskaźników i informacji charakteryzujących niematerialne aktywa 

przedsiębiorstwa, a tworzących tzw. Know-how[1]. Natomiast pierwsza oficjalna 

publikacja, w której pojawia się pojęcie: „kapitał intelektualny” została wydana 

w Stanach Zjednoczonych w 1975 roku pod tytułem The Intellectual Capital of 

Michal Kalecki: A study in Economy Theory and Policy. 

Początek zainteresowania kapitałem intelektualnym datuje się na początek lat 80-

tych XX wieku, kiedy to rozwinęła się zasobowa teoria przedsiębiorstwa. Teoria ta 

wskazuje, w jaki sposób firma osiąga przewagę konkurencyjną oraz wzrost wartości, 
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skupia się na  fizycznych, a przede wszystkim niematerialnych zasobach  przed-

siębiorstwa [2]. W. Wriston, prezes największego banku w USA – Citicorp, który 

stwierdził, że jego bank oraz inne przedsiębiorstwa dysponują kapitałem intelek-

tualnym tworzącym wartość tych organizacji, a nie mierzonym przez księgowych. 

W swoich badaniach H.Itami zauważył istotne różnice występujące w wynikach 

finansowych japońskich przedsiębiorstw, co jego zdaniem było efektem celowego 

wykorzystania aktywów niematerialnych. Itami podkreślał, że samo posiadanie 

aktywów niematerialnych nie tworzy  przewagi konkurencyjnej, ale łącząc je można 

mówić o wzroście wartości firmy [3]. Elementy  koncepcji kapitału intelektualnego 

można już znaleźć w wielu wcześniejszych rozważaniach i badaniach skupiających 

się na teorii kapitału czy zarządzaniu wiedzą. Zastanawiał się nad tym J.S. 

Schumpeter w 1934 roku tworząc pojęcie „kreatywnej destrukcji, przypisał rozwój 

przedsiębiorstwa innowacji. W 1959 E.Penrose oraz P. Ducker stwierdzili, że 

przedsiębiorstwo zyskuje przewagę konkurencyjną, dzięki specjalistom o dużej 

wiedzy [4]. Warto tu zwrócić uwagę na opublikowaną w 1834 roku nowatorską 

pracę J.Rae The Sociological Theory of Capital, wskazującą na istotę umiejętności, 

przekazywaniu informacji, zdolnościach zarządczych kadry pracowniczej, przy 

kształtowaniu pozycji zakładów przemysłowych. Sam termin został użyty w 1958 

roku, kiedy dwaj analitycy finansowi, komentując notowania giełdowe małych 

przedsiębiorstw z branży informatycznej, stwierdzili że kapitał intelektualny jest 

najważniejszy w ich majątku, ponieważ zaangażowanie pracowników, ich doświad-

czenie i umiejętności są generatorem wartości [5]. 

W XVII wieku Adam Smith twierdził, że doskonalenie technologii prowadzi do 

zwiększonej produktywności,  a w połowie XX wieku Robert Solow udowodnił na 

podstawie badań przeprowadzonych w USA, iż wzrost dwóch czynników produkcji- 

kapitału i pracy – przyczynia się do zaledwie połowy całkowitego wzrostu PKB, 

szczegółowe badania naukowe z tego zakresu podjęto dopiero w latach 80-tych XX 

stulecia.  Do tej pory w literaturze i praktyce gospodarczej pojęcie kapitału intelek-

tualnego nie jest jednolicie rozumiane, a autorzy ujmują jego zakres znaczeniowy 

w sposób zróżnicowany. 

Jedną z najpopularniejszych w literaturze definicji kapitału intelektualnego 

stworzył Leif Edvinson, sławny ze względu na pionierskie prace dotyczące raporto-

wania kapitału intelektualnego. Określa on kapitał intelektualny jako różnicę 

pomiędzy rynkową a księgową wartością firmy. Struktura kapitału intelektualnego 

zaproponowana przez L. Edvinssona posłużyła do przygotowania pierwszego na 

świecie raportu dotyczącego kapitału intelektualnego, dołączonego do raportu 

rocznego firmy Skandia AFS. Pomimo zmian,  którymi  są umiejscowienie kapitału 

klienckiego na równi z kapitałem ludzkim i strukturalnym, raport ten stanowi do dziś 

podstawę dokonywania wszelkich analiz dotyczących tego przedmiotu. Firma 

Skandia AFS w 1991 roku jako pierwsza formalnie wprowadziła do swojej struktury 

organizacyjnej stanowisko dyrektora do spraw kapitału intelektualnego [6]. 

Wzrost zainteresowania ideą zarządzania kapitałem intelektualnym skłoniły 

P.Sullivana, G.Petrasha i L.Edvinssona do zorganizowania konferencji dotyczącej tej 

problematyki, która odbyła się w styczniu 1995 roku, a wzięło w niej udział 

dwanaście firm z całego świata, najbardziej zaangażowanych we wdrażanie koncepcji 
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zarządzania kapitałem intelektualnym. Podczas konferencji każda firma przedstawiła 

swoje przemyślenia dotyczące definicji kapitału intelektualnego i doświadczenia 

w jego wykorzystywaniu do zwiększenia wartości organizacji. Spotkanie to określa 

się jako THE ICM Gatheing [7]. 

Badania dotyczące kapitału intelektualnego i jego wpływu w procesie budowy 

przewagi konkurencyjnej w sektorze bankowym rozpoczęto w latach 90. XX wieku. 

Pierwszym reprezentantem tego nurtu był J.Canals, który wyróżnił cztery źródła 

przewagi konkurencyjnej w bankach: aktywa materialne i niematerialne, zarządzanie 

finansowe oraz kadrę pracowniczą. Badania ukazywały źródła  przewagi konkuren-

cyjnej bez używania pojęcia kapitału intelektualnego. W tym samym czasie badania 

prowadzili również S.G. Bharadway, P.R.Varadajan, J.Fahy i wskazali jako źródła 

przewagi konkurencyjnej: korzyści skali, nowoczesną technologię informacyjną, 

kulturę przedsiębiorstwa, wartość marki. Z kolei J.Devlin i C.T.Ennew doszli do 

wniosku, iż na rynku usług finansowych przewagę konkurencyjną osiąga się poprzez 

kluczową działalność banku albo poprzez wizerunek i reputację [8]. 

W 1999 roku G.T.Chena w badaniu skoncentrował się na zależności pomiędzy 

wyodrębnionymi czynnikami sukcesu oraz realizowaną przez bank strategią 

konkurencyjną. Najważniejszym czynnikiem okazała się zdolność do operacyjnego 

zarządzania bankiem, która odzwierciedla m.in.: uprzejmość i życzliwość personelu, 

zdolność do zarządzania pasywami i aktywami oraz szybkość obsługi [9]. 

W Polsce kapitał intelektualny stał się obiektem zainteresowania badaczy 

stosunkowo późno. W latach 2001-2005 pojawiały się pierwsze publikacje 

o znaczeniu kapitału intelektualnego dla zarządzania przedsiębiorstwem i budowaniu 

jego wartości oraz problematyka wyceny. J.Pietrzak i J.Harasim badały czynniki 

przewagi konkurencyjnej na rynku detalicznych usług bankowych, szczególną uwagę 

zwróciły na nietradycyjne źródła przewagi konkurencyjnej czyli aktywa niemate-

rialne [10]. M. Marcinkowska skupiła się na wykorzystaniu zasobów niematerial-

nych w tworzeniu wartości banku [11]. Coraz większe zainteresowanie tematyką 

kapitału intelektualnego w bankach nie przyczyniło się do kompleksowego opracowania 

poruszającego problematykę wpływu kapitału intelektualnego na pozycję 

konkurencyjną banku. 

Zainteresowanie koncepcją kapitału intelektualnego od początku lat 80-tych XX 

wieku nie uległo zmniejszeniu. Badacze dostrzegają dynamikę zmian w otoczeniu 

współczesnych przedsiębiorstw oraz ewolucję głównych czynników przewagi 

konkurencyjnej. W badaniach nad kapitałem intelektualnym dodawano nowe 

elementy, dostrzegając ich istotność dla wartości firmy: wizerunek marki, nowoczesne 

technologie itp. Kapitał intelektualny jest pojęciem ewoluującym oraz nieprecyzyjnie 

zdefiniowanym, ale dla banków, które poprzez szybki przepływ informacji, podobnie 

wykorzystywane zasoby oraz postęp technologiczny okazuje się potencjalnym 

narzędziem budowania pozycji konkurencyjnej [11]. 

3. Definicja pojęcia „kapitał  intelektualny”. Identyfikacja kapitału 

intelektualnego w banku 

Kapitał to termin powszechnie znany, związany z działalnością każdej firmy, 

będący przedmiotem analiz i ocen. W literaturze kryterium klasyfikacji kapitału stają 

się źródła jego pozyskiwania. Ujęcie kapitału w kategoriach klasycznych bilansowych 
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przestało być adekwatne do nowej rzeczywistości, w której banki funkcjonują. Obok 

kapitału finansowego i rzeczowego zaistniała nowa forma kapitału składająca się 

z kapitału ludzkiego, organizacyjnego i klienta. W dobie e-gospodarki największe 

sukcesy odnoszą przedsiębiorstwa o wysokim współczynniku  innowacyjności, które 

przyczyniają się do budowania kapitału intelektualnego[12].  

Występowanie w literaturze przedmiotu dużej liczby definicji (patrz tabela 1) jest 

związane z pierwszym okresem zainteresowania „niewidzialnymi aktywami”, kiedy 

problematyka ta była na tyle nowa, że ówczesne rozważania teoretyczne skupiły się 

głównie na próbie zdefiniowania kapitału intelektualnego. Bogactwo definicji 

wynika również z impulsu dotyczącego konieczności  spojrzenia na aktywa niema-

terialne, spowodowanego praktyką gospodarczą oraz  poszukiwaniem teoretycznych 

uzasadnień oraz poglądów tłumaczących istotę tego pojęcia [13]. 

Kapitał intelektualny (ang. Intellectualc Capital, IC) przedstawiany  jest jako 

zbiór niematerialnych, niewykazywanych w bilansie zasobów organizacji, służących 

podnoszeniu jej wartości i kształtowaniu przewagi konkurencyjnej, stał się 

z początkiem lat 90-tych tematem często omawianym w praktyce i w prasie 

branżowej. Pojęcie kapitału intelektualnego uległo wielowymiarowemu rozwojowi 

w ciągu ostatnich lat, a jego rosnące znaczenie ekonomiczne dla wszystkich krajów 

bez względu na ich poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. Jego pomiar jest 

skomplikowany ze względu, że jest nie tyle kwestią prawną czy rachunkową, ale 

stanowi również kluczowy element przekształcenia wiedzy w wartość ekono-

miczną [14]. 

Tabela 1.Definicje kapitału intelektualnego 

Autor /Rok Definicja 

Daft,Weick  

1984 

„Wiedza, która pozostaje w organizacjach, gdy poszczególni pracownicy 

przychodzą i odchodzą” 

Ross 1997 

„Suma ukrytych aktywów przedsiębiorstwa nie uwzględnionych w jego 

sprawozdaniu bilansowym, obejmująca zarówno to, co znajduje się 

w głowach pracowników jak i to , co zostaje po ich wyjściu do domu” 

Wigg 1997 

„Aktywa powstałe na skutek czynności intelektualnych rozciągających się od 

nabywania nowej wiedzy – przez innowację do tworzenia cennych relacji 

z innymi” 

Stewart 1997 

„Suma wszystkiego, co każdy w przedsiębiorstwie wie, a co decyduje 

o przewadze konkurencyjnej: tworzą go m.in. patenty , organizacyjne procesy, 

umiejętności pracowników, technologie, informacje o klientach i dostawcach, 

doświadczenie” 

Perechuda 

1999 

„Wiedza menadżerska jeśli spożytkuje się ją w procesach przedsiębiorstwa, 

jest w stanie wygenerować wartość dodaną” 

Bukowitz, 

Williams 2000 

„Relacje między kapitałem ludzkim , klienta a organizacji, które 

maksymalizują potencjał organizacji do tworzenia wartości” 

Opracowanie własne na podstawie [15] 

Termin „wartości niematerialne” często utożsamiany jest z terminem kapitał 

intelektualny, definiowany niekiedy jako wiedza, która może zostać przekształcona 

w wartość, obejmuje ogół elementów przedsiębiorstwa istniejących obok wartości 

niematerialnych i środków pieniężnych. W najprostszym ujęciu zalicza się tutaj 
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całokształt wiedzy i umiejętności pracowników, procesy, innowacje, technologie, 

relacje z dostawcami i klientami, oprogramowanie, raporty, publikacje i bazy 

danych, patenty, znaki towarowe, czyli to co pozostaje po odjęciu wszelkich wartości 

materialnych. Kapitał intelektualny  wskazuje na posiadaną wiedzę, doświadczenie, 

kulturę organizacyjną, stosunki z klientami i umiejętności zawodowe. Obejmuje 

także własność intelektualną, określoną jako zbiór niematerialnych rezultatów 

ludzkiej aktywności, a więc pomysłów innowacji , które mogą być przypisane osobie 

prawnej bądź fizycznej [16]. 

Kapitał intelektualny ma niebagatelną wartość ekonomiczną, nierzadko trudną do 

oszacowania i na ogół niedocenioną. Przedsiębiorstwa, które nie przywiązują 

należnej wagi do znaczenia kapitału intelektualnego dla portfela aktywów, skazane 

są na utratę przewagi konkurencyjnej. Kapitał intelektualny najczęściej znajduje się 

w polu zainteresowania specjalistów ds. marketingu i planowania, designerów, 

personelu zajmującego się promocją i reklamą, a także zarządów firm i dyrektorów 

finansowych [17]. 

Kapitał intelektualny tworzą  aktywa przedsiębiorstwa nie ujmowane w sprawoz-

dawczości bilansowej. Stanowią one zarówno to, co tkwi w umysłach członków 

organizacji jak i to co pozostaje w przedsiębiorstwie nawet po opuszczeniu firmy 

przez byłych pracowników. Spośród definicji kapitału intelektualnego uwzględniając 

konkurencyjny charakter przedsiębiorstwa, wydaje się jako najtrafniejsze określenie : 

„kapitał intelektualny to różnica pomiędzy wartością rynkową a wartością księgową 

organizacji, czyli suma ukrytych aktywów nie ujętych w bilansie firmy” [6]. 

W literaturze wskazuje się na trzy podstawowe źródła, z których wywodzi się 

pojęcie kapitału intelektualnego: 

 Podejście japońskie – oparte na doświadczeniach związanych z badaniami 

wpływu „niewidzialnych aktywów” na zarządzanie japońskimi korporacjami 

 Podejście zasobowe – wiedza jest traktowana na jako warunek sukcesu 

działalności statutowej przedsiębiorstwa 

 Podejście procesowe – powstało na bazie doświadczeń firm konsultingowych, 

wykorzystujących  szybko rosnące znaczenie wiedzy [18]. 

Adam Smith przekonywał, że w systemie rynkowym działa niewidzialna ręka 

rynku, która motywuje poszczególne jednostki do tego by pracowały na rzecz 

wspólnych korzyści poprzez dążenie do osiągnięcia własnych celów. Obecnie można 

stwierdzić, iż taką niewidzialną ręką w organizacjach jest kapitał społeczny, który 

poprzez uzyskiwanie wspólnych korzyści prowadzi do osiągnięcia dobrobytu [19]. 

Kapitał intelektualny można rozpatrywać zarówno w ujęciu celów firmy jak 

i systemów zarządzania wiedzą. W drugim wypadku jest on utożsamiany 

z umiejętnością przedsiębiorstwa do wchodzenia na nowe rynki czy do nowych 

branż albo przekształcenia nowego pomysłu idei, innowacji w nowe produkty czy 

usługi. Istota działania współczesnej firmy jest jej zdolność do tworzenia, transferu, 

gromadzeniu, integracji i wykorzystywaniu wiedzy [20]. Zasoby wiedzy leżą 

u podstaw kompetencji, te zaś są fundamentem osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, 

co z kolei wiąże się z bezpośrednio z wykorzystywaniem w firmie kapitału 

intelektualnego. Wiedza, kompetencje i inne elementy niematerialne  stają się 

czynnikiem wyróżniającym przedsiębiorstwo. 
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Na podstawie zgromadzonych definicji można określić cechy charakterystyczne 
kapitału intelektualnego[21]: 

 oparty na wiedzy;  

 wypełnia lukę między postrzeganiem wartości rynkowej firmy a prezentacją 
firmy w tradycyjnej sprawozdawczości finansowej; 

 obejmuje wszystkie niewymierne elementy kształtujące różnice między całko-
witą wartością przedsiębiorstwa a jego wartością finansową; 

 nie pasuje do tradycyjnego  modelu rachunkowości ( próbuje ona wycenić takie 
działania, jak kompetencje pracowników czy lojalność klientów); 

 właściwe jego wykorzystanie zapewnia przedsiębiorstwu podstawę uzyskania 
przewagi konkurencyjnej na rynku; 

 składają się na niego różne kategorie, często o odmiennym charakterze i naturze. 

 
Schemat  1. Struktura kapitału intelektualnego banku wg koncepcji H. Saint-Onge’a, C. Armstronga,   

G. Petrasha i L. Edvinssona. Opracowanie własne na podstawie [23] 

Kapitał intelektualny banku (patrz Schemat 1) można definiować jako kapitał 
niefinansowy odzwierciedlający ukrytą lukę między jego wartością rynkową 
a księgową. Luka może m.in. obejmować wiedzę, doświadczenie, profesjonalne 
umiejętności, technologię relacje z klientami i innymi partnerami, kulturę 
organizacyjną banku oraz reputację. Należy podkreślić, iż wartość rynkowa banku 
rozumiana jest jako wartość fundamentalna, a wartość księgowa ujmowana jest jako 
wartość godziwa [18]. 

Kapitał ludzki stanowi najważniejszy składnik aktywów w firmie decydujący 
o pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Informuje on o zdolnościach, doświad-
czeniu, umiejętnościach czy też pewnym powiązania nieformalnym, które pracownik 
stworzył z innymi zatrudnionymi. Współczesne przedsiębiorstwa, aby utrzymać 
swoją pozycję konkurencyjną w globalnej gospodarce, muszą wykazywać się 

• umiejetności pracowników 

• wiedza pracowników 

• motywacja pracowników 

• kno-how 

• poziom wykształcenia 
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innowacyjnością. Potrzeba innowacji uwidoczniła się w znaczącym wzroście liczby 
pracowników uczestniczących w procesach kreatywnych. Dzięki ich aktywności 
i pomysłowości bank może osiągać sukcesy w zakresie nowych technologii. Kapitał 
strukturalny banku różni się od kapitału ludzkiego co do  praw własności. Kapitał 
strukturalny jest własnością firmy i może stanowić element obrotu handlowego. 
Kapitał strukturalny przyczynia się do tworzenia i wprowadzenia na rynek nowych 
produktów i usług.  Z kolei kapitał relacyjny banku  definiowany jest jako ogół 
powiązań i relacji z otoczeniem, które  oparte są  na lojalności, okresu współpracy 
z danym klientem. Utrzymanie poprawnych relacji z klientami przekłada się 
realizację celi biznesowych [16]. 

Kapitał intelektualny banku powinien odzwierciedlać strukturę i specyfikę 
działania banku. Z tego punktu widzenia analizie należy poddać składniki kapitału 
intelektualnego, które przyczyniają się do tworzenia wartości banku. Najważniejsze 
w tym kontekście będą umiejętności, zaangażowanie i jakość pracy pracowników 
a także baza wiedzy o klientach i ich lojalność. Budowanie wartości banku opiera się 
również na optymalizacji procesów i technologii świadczenia usług. Odniesienie 
sukcesu rynkowego nie jest możliwe bez zaufania klientów oraz nienagannej 
reputacji. Kapitał intelektualny banku obejmować powinien aktywa związane 
z organizacją banku i jego działalnością skupioną na marketingu i innowacjach [14]. 

Zarządzanie kapitałem intelektualnym w banku, rozumiane jako monitorowanie 
kapitału intelektualnego oraz rozwinięcie polityki jego dotyczącej, traktowane jest 
dziś jako podstawowe narzędzie zarządzania przyszłością i stanowi szansę na 
radykalną reorientację w sposobie myślenia i działania każdego podmiotu. Zarzą-
dzanie kapitałem intelektualnym przynosi bankowi wymierne efekty, przyjmujące  
postać: wzrostu wartości kapitału intelektualnego, możliwości eliminacji błędów, 
wzrostu innowacyjności, ww rozwoju zasobów intelektualnych, promowania wiedzy, 
zarządzania wiedzą, wzrostu kreatywności  i konkurencyjności [23]. 

4. Podsumowanie  

W „nowej ekonomii” określonej gospodarką opartą na wiedzy, kapitał 
intelektualny został uznany za najważniejszy zasób organizacji, któremu przypisuje 
się rolę animatora i kreatora konkurencyjności. Konkurencyjność wskazuje na 
zdolność utrzymania się przedsiębiorstwa na rynku i rozwoju w długim okresie, 
mimo presji innych podmiotów na ten sam rynek. Konkurencyjność uwarunkowana 
jest zdolnością do systematycznego i zorganizowanego pobudzania wielu zmian we 
właściwym sposobie działania, jak i dostosowania się do warunków otoczenia. 
Uzyskanie przewagi konkurencyjnej zależy od przyjętej strategii konkurencji. 
Wybór, realizacja oraz formułowanie strategii konkurencji jest procesem decyzy-
jnym zmierzającym do osiągnięcia celów strategicznych. Każdy z badaczy ma swoją 
indywidualną definicję kapitału intelektualnego, którą ujmuje w wąskim lub 
szerokim zakresie. Szczegółowa definicja kapitału intelektualnego wyodrębniająca 
wszystkie generatory wartości banku, umożliwiłaby określenie kierunków zwięk-
szania efektywności w tym zakresie. Pomiar kapitału intelektualnego banku, po 
uwzględnieniu jednolitej definicji mógłby stać się również narzędziem oceny pozycji 
konkurencyjnej banków. W artykule autor zaprezentował definicje kapitału 
intelektualnego, genezę badań nad kapitałem intelektualnym oraz próby identyfikacji 
jego składników w banku, na podstawie dostępnej literatury przedmiotu.  
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Kapitał intelektualny banku 

Streszczenie  

 Od dawna w koncepcji zarządzania bankiem dostrzegano znaczenie umiejętności pracowników, ich 

wiedzy, doświadczenia, relacji społecznych, znaku handlowego czy też wizerunku firmy w budowaniu 

przewagi konkurencyjnej. W koncepcjach tych aktywa niematerialne traktowane się w sposób 

nieusystematyzowany. Kapitał intelektualny miał stać się odpowiedzią na konieczność ich uporząd-

kowania i sklasyfikowania. Artykuł ma na celu zaprezentowanie definicji kapitału intelektualnego, jego 

genezy oraz próby identyfikacji jego składników w banku, na podstawie dostępnej literatury przedmiotu  

i metod dedukcji. 

Słowa kluczowe: kapitał intelektualny, bank, konkurencyjność, przewaga konkurencyjna, aktywa 

niematerialne. 

The intellectual capital of the bank 

Abstract  

For a long time, the concept of bank management has recognized the importance of employees' skills, 

their knowledge, experience, social relations, trademark or company image in building a competitive 

advantage. In these concepts, intangible assets are treated in a non-systematized manner. Intellectual 

capital was to be an answer to the need to organize and classify them. The article aims to present the 

definition of intellectual capital,  its origin and attempt to identify its components in the bank, based on 

the available literature on the subject and methods of deduction. 

Keywords: intellectual capital, bank, competitiveness, competitive advantage, intangible assets. 
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Etyczny wymiar relacji w sektorze finansowym 

w świetle koncepcji personalistycznej 

1. Wprowadzenie  

Przyjmując starożytną tezę autorstwa Arystotelesa, iż człowiek ze swojej natury 

jest nastawiony na życie społeczne [1], trudno pominąć wątek etyczny, który dotyczy 

relacji ekonomiczno-gospodarczych. Mieszczą się one w ramach filozoficznego 

rozumienia społeczeństwa, czy wspólnoty. Coraz częściej opisując różnego rodzaju 

ekonomiczne wspólne działanie człowieka obrazuje się te czyny pojęciami takimi 

jak: „wspólnota gospodarcza”, „wspólnota ekonomiczna”. Zestawienie to wskazuje, 

iż wśród istniejących relacji międzyludzkich wpisana jest również „relacja 

ekonomiczna” nastawiona na rozwój materialny. Wydaje się zatem zasadnym, aby 

takie związki również zostały scharakteryzowane od strony etyki. Dziedziną, która 

zajmuje się opisem podstawowych zasad oraz formułowaniem ocen i norm moral-

nych na gruncie relacji międzyludzkich jest etyka społeczna [2]. Należy zauważyć, iż 

przedmiot zainteresowań etyki społecznej różni się od ekonomii społecznej
2
, 

jednakże spełnia ważne zadanie [2]. Wskazuje zasady współżycia społecznego, które 

wpływają na właściwy rozwój indywidulany oraz społeczny. Celem rozdziału jest 

przybliżenie personalistycznej wizji relacji, które mają miejsce w szeroko 

rozumianym sektorze finansowym. Punktem wyjścia będzie przedstawienie, czym 

jest praca ludzka w ujęciu personalistów. Następnie zostaną omówione założenia 

„dobra wspólnego”, aby odnieść się do konkretnych relacji między pracownikiem, 

pracodawcą, a klientem. 

2. Rozumienie pracy w personalizmie – praca jako splot relacji 

Chcąc zachować odpowiednią metodologię, należy zauważyć, iż w opisie relacji 

klient-pracownik-przedsiębiorca (pracodawca) powinno przyjąć się konkretny 

„wzorzec” antropologiczno-etyczny. Pojęciem, które w tym przypadku może być 

punktem wyjścia dla analizy filozoficznej jest „praca”. Jest to zespół działań, które 

łączą zarówno klienta, jak również pracownika oraz właściciela zakładu. Dokonując 

przeglądu stanowisk filozoficznych z zakresu rozumienia pracy, należy zwrócić 

uwagę na trzy główne: liberalne, marksistowskie oraz personalistyczne (często 

utożsamiane z chrześcijańskim rozumieniem pracy) [3]. W tym kontekście, zostanie 

zaprezentowana koncepcja personalistyczna ze względu na fakt, iż system ten 

wykorzystuje do opisu relacji międzyludzkich m.in. definicję „dobra wspólnego”. Na 

                                                                
1 michal.stachurski@poczta.onet.pl, doktorant Instytutu Filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet 

Opolski.  
2 Ekonomię społeczną można rozpatrywać z pozycji opisowej (badanie zjawisk i procesów życia 

gospodarczego) lub jako naukę normatywną, gdzie szuka się odpowiedzi na pytanie, jak prowadzić 

gospodarkę, aby uzyskać najlepsze z możliwych korzyści materialne. Natomiast głównym zadaniem etyki 

społecznej jest wskazywanie zasad etycznych w życiu gospodarczym. Pojawiają się pytania m.in. czy 

ważniejszym jest etyczne postępowanie pracownika, czy uzyskanie zysku bez względu na skutki etyczne.  
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uwagę zasługuje fakt, iż pogląd ten powstał w opozycji do pomysłu gospodarczego 

K. Marksa, stąd również to stanowisko zostanie zarysowane w następnej części 

rozdziału.  

2.1. Personalistyczna koncepcja pracy wobec pomysłu K. Marksa 

Koncepcja pracy przedstawiona w ramach filozofii personalistycznej jest zgodna 

z jej założeniami antropologicznymi. W myśl personalizmu najważniejszą kategorią 

filozoficzną jest „osoba” [4]. Nurt ten wskazuje, iż godność człowieka tkwi w nim 

samym. Jednocześnie zaznacza się, że człowiek nigdy nie może być traktowany jako 

przedmiot ani środek do uzyskania celu. Osoba jest zawsze podmiotem i celem [5]. 

Personalizm również podkreśla, że człowiek jest nakierowany społecznie na 

drugiego człowieka. To krótkie wprowadzenie jest potrzebne, aby właściwie zrozu-

mieć personalistyczny etos pracy, który w dużej części był skierowany przeciwko 

marksistowskiemu rozumieniu pracy ludzkiej.  

Karol Marks (1818-1883), autor takich dzieł jak „Rękopisy”, czy „Kapitał” 

filozoficznie chciał udowodnić, iż praca „stwarza” człowieka. Jest autorem koncepcji 

„wartości opartej na pracy”. W tym założeniu praca konstytuuje człowieka zarówno 

pod względem materialnym, jak również duchowym. Patrząc na marksistowską 

koncepcje pracy od strony aksjologii należy zauważyć, że od człowieka wymaga się, 

aby praca stała się dla niego „życiową potrzebą” [3]. Założenia te – jak później się 

okazało - były potrzebne do sformułowania tezy, iż kapitalizm przynosi wyzysk 

„człowieka przez człowieka” [6]. Pojęcie „wyzysku” dla Marksa jest bardziej 

fundamentalne, niż samo rozumienie „pracy”. W tym miejscu należałoby zadać 

pytanie o źródło wyzysku w ujęciu Karola Marksa. W ocenie Józefa Tischnera 

(1931-2000), Marks widział początek wyzysku pracownika w kapitalizmie. Praca  

– w myśli K. Marksa – polega w głównej mierze na wymianie dóbr między pracow-

nikiem, a pracodawcą. W kapitalizmie wymiana ta nie może być sprawiedliwa, gdyż 

jest ekonomicznie nastawiony wyłącznie na zysk. Stąd pojawia się również rozu-

mienie pracy jako nieustannej walki. Walka ta toczy się na dwóch płaszczyznach. 

Roboczo określić można te płaszczyzny jako pozorną i prawdziwą. Przedmiotem 

pozornej walki jest sprawiedliwość zapłaty. Prawdziwa walka prowadziła do 

zawłaszczenia środków produkcji przez państwo [7]. Ostatecznie, Marksowi 

chodziło – w myśl heglowskiej wizji filozofii politycznej i filozofii dziejów – o to, 

aby człowiek z jednej „niewoli” (kapitalistycznej), przeszedł w kolejną niewolę tj. 

państwową. Tak zaprezentowane stanowisko doprowadziło do przekonania, iż 

poszczególne „role” ekonomiczne takie jak: klient, właściciel, pracownik nie są już 

potrzebne, ponieważ nad właściwym działaniem związanym z pracą będzie 

odpowiadało państwo.  

Odwróceniem tego typu myślenia o pracy jest koncepcja personalistyczna. 

Zakłada się w niej, że wszystkie strony relacji tj. pracownik, pracodawca, ale także 

i klient są równymi podmiotami ekonomicznymi i gospodarczymi. Praca persona-

listycznie definiowana jest jako „rozumne i planowe działanie, polegające na zuży-

waniu fizyczno-psychicznej energii osoby ludzkiej i zmierzające do zaspokojenia 

potrzeb w zakresie warunków niezbędnych do życia i rozwoju człowieka przez 

wytwarzanie sposobnych po temu dóbr różnych od doznawanej przy tym 

przyjemności” [3]. Wymienić należy ważniejsze elementy wyżej przytoczonej 
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definicji. Pierwszym z nich jest fakt, że praca ma charakter rozumny. Człowiek 

działając,  wpływa na siebie oraz swoje otoczenie. Rozumne działanie powinno być 

gwarantem, iż owoc tego działania będzie miało charakter dobry i jednocześnie 

potrzebny
3
. Druga ważna kwestia dotyczy tego, co nazywa się „wysiłkiem”. Praca 

ludzka jest naznaczona trudem. Człowiek podejmując pracę zmierza się ze swoimi 

ograniczeniami zarówno fizycznymi, jak również psychicznymi. Trzeci wątek 

dotyczy „relacji” między pracą a rozwojem a nawet samorozwojem człowieka. 

Definiując pracę od strony personalizmu można wskazać na jej dwa cele: 

indywidualny oraz społeczny. Indywidualny wymiar pracy przejawia się nie tylko 

w wymiarze materialnym (zdobywania środków pieniężnych), ale także wymiarze 

egzystencji. Praca jest pewną formą aktualizowania sił i uzdolnień konkretnego 

człowieka. W wymiarze społecznym praca skutkuje powiększaniem dobrobytu 

społeczeństwa. Nie trudno zauważyć, iż praca ludzka przyczynia się do dobra innych 

[3]. W „Etyce solidarności” Józef Tischner jeden z rozdziałów poświęcił kwestii 

pracy. Zaznaczył tam, że „praca jest szczególną formą rozmowy człowieka 

z człowiekiem” [8]. Jednym z atutów personalistycznej koncepcji pracy jest 

zwrócenie uwagi na to, że kwestia materialna jest jedną z wielu przyczyn, dla 

których człowiek podejmuje pracę. Marksizm całkowicie pominął kwestie relacji 

międzyludzkich [9]. Poprzez m.in myśl personalistyczną została przywrócona 

aksjologia pracy, a co za tym idzie można ponownie mówić o etosie pracy. Etos ten 

dotyka nie tylko pracownika, ale także pracodawcę oraz klienta, który korzysta 

z konkretnego produktu bądź usługi. Wynika to z głównego celu pracy, jakim jest 

służba życiu. Stąd – jak zauważa Józef Tischner – praca również domaga się prawdy. 

W tym kontekście można mówić o nowym rozumieniu pojęcia „wyzysk”. Wszyscy 

uczestnicy relacji ekonomiczno-gospodarczych (pracownik, pracodawca, klient, 

państwo) powinny dążyć do porozumienia, które jest zbudowane na prawdzie. 

Pracownik powinien być godnie wynagradzany, pracodawca powinien otrzymywać 

właściwie wykonany produkt od swojego pracownika, zaś klient kupując dany 

produkt bądź usługę powinien być pewny, że to z czego korzysta zostało wykonane 

rzetelnie. Jeśli któraś ze stron, zaczyna „kłamać”, może dojść do całkowitego 

zburzenia relacji gospodarczych, czego konsekwencją może być budowanie poczucia 

„wyzysku”. Kluczem do tego, aby wyzysk – w myśleniu filozofii personalistycznej  

– mógł zniknąć jest realizowanie postulatu filozofii klasycznej tj. dążenia do prawdy, 

która jest rozumiana jako zgodność rzeczy z intelektem [10].  

2.2. Dobro wspólne w relacjach rynku finansowego z perspektywy 

personalizmu ekonomicznego  

Przyjmując personalistyczną koncepcję pracy wraz z założeniami antropolo-

giczno-etycznymi należy zwrócić uwagę na pojęcie „dobra wspólnego”. 

W kontekście omawianego zagadnienia wydaje się ono kluczowym. Wcześniej 

zostało zasygnalizowane – idąc za myślą Józefa Tischnera – iż celem pracy ludzkiej 

jest służba życiu. Można powiedzieć, że stwierdzenie to jest wynikiem realizacji 

koncepcji dobra wspólnego. Koncepcja personalistyczna dobra wspólnego jest 

                                                                
3 Praca w myśl personalizmu nie jest postrzegana wyłącznie w kategoriach tzw. pracy zarobkowej. Pracą 

nazywaną są także wszelkie działania kulturowe i duchowe, które wpływają na wnętrze człowieka.  
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rozpatrywana w ramach dwóch elementów składowych: wewnętrznego i zewnętrz-

nego. Element wewnętrzny ma charakter ontologiczno-aksjologiczny. Oznacza to, że 

dobro to wynika z integralnego rozwoju konkretnej osoby ludzkiej. Element zaś 

zewnętrzny ma profil społeczny tzn. składają się na niego struktury, instytucje, 

uwarunkowania ekonomiczno-gospodarcze, które mogą mieć wpływ na dobro ogółu 

społeczeństwa [11]. W relacjach ekonomicznych dobro wspólne jest rozumiane jako 

suma wspólnych działań wszystkich istotnych podmiotów (w tym przypadku sektora 

finansowego), których celem jest rozwój i powiększenie dobrobytu. Ze względu na 

charakter rozdziału zostanie szerzej omówiony element zewnętrzny.  

Należy zadać pytanie, dlaczego realizacja dobra wspólnego jest potrzebna 

w relacjach ekonomicznych. Szukając odpowiedzi na tak postawione pytanie może 

pojawić się szereg wątpliwości. Z ekonomicznego punktu widzenia, a zwłaszcza 

gospodarki zbudowanej na fundamencie liberalizmu, dobro wspólne może być 

jedynie pojęciem utopijnym. Gospodarka ta, ex natura jest nakierowana na coraz 

większy zysk przy zminimalizowanych kosztach. Kosztem zaś m.in są wynagro-

dzenia pracowników. Warto w tym miejscu zauważyć, iż odpowiedzią może być 

propozycja personalizmu ekonomicznego [12]. Idea ta powstała z połączenia dwóch 

elementów: wizji człowieka zaproponowanej przez personalizm i niektórych 

zagadnień gospodarki wolnorynkowej (np. wolność w prowadzeniu działalności 

gospodarczej, cele prowadzenia przedsiębiorstwa, relacje między pracownikiem 

a pracodawcą)
4
. Personalizm ekonomiczny wyróżnia osiem [13] istotnych cech, 

które łączą personalizm z podejściem wolnorynkowym w ekonomii. Skupimy się 

w tym miejscu na pięciu z nich. Fundamentalnym stwierdzeniem jest fakt, że osoba 

ludzka znajduje się w centrum życia gospodarczego.  Podobnie jak praca jest dla 

człowieka, tak również gospodarka powinna „służyć” człowiekowi, nie zaś człowiek 

gospodarce. Przejawia się to m.in w możliwości wyboru pracy czy produktu. Drugi 

aspekt dotyczy kapitału ludzkiego. Wszelkie dobro, także dobro materialne przejawia 

się w działaniu. Człowiekowi zatem powinno się umożliwiać rozwój zarówno 

intelektualny, jak również duchowy (kulturowy). Podobne przekonanie istnieje na 

gruncie współczesnego tomizmu, z którego korzysta personalizm. Kolejny element 

jest związany z pojęciem godności. W myśl personalizmu ekonomicznego praca 

ludzka powinna być pojmowana jako realizacja części powołania. Praca wpływa na 

człowieka, a poprzez pracę człowiek może się realizować i motywować inne osoby 

do działania. Czwarty aspekt dotyczy właściwego rozumienia produkcji oraz 

konsumpcji. Przedstawiciele tego nurtu podkreślają, iż ogólnie pojęta gospodarka 

jest częścią rozwoju integralnego człowieka, a zatem celem życia społecznego nie 

jest tylko nabywanie dóbr, ale umacnianie godności osoby ludzkiej i rozwój 

                                                                
4 Jednym z przedstawicieli personalizmu ekonomicznego jest Gregory Gronbacher – filozof i pracownik 

„Center for Economic Personalism” przy Instytucie Lorda Actona w Stanach Zjednoczonych. Gronbacher 

oparł swoją koncepcję na dwóch ważnych filarach, jakimi są polska myśl personalistyczna i ekonomia 

wolnorynkowa wypracowana w tzw. Szkole Austriackiej. W swoich badaniach przedstawia syntezę 

personalizmu z wolnorynkowym podejściem w gospodarce. Wyróżnia następujące możliwe „wspólne” 

obszary: 1) prymat osoby ludzkiej: ekonomia i godność człowieka 2) kapitał ludzki: stworzenie i twórczość, 

3) godność ludzkiej pracy: powołanie do przedsiębiorczości, 4) integralny rozwój człowieka: wytwórczość 

i personalizm, 5) uczestnictwo, 6) ekonomiczne dobro wspólne: pomocniczość, 7) ograniczenia rynku  

8) preferencyjna opcja na rzecz ubogich: solidarność i sprawiedliwość społeczna. 
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społeczeństwa w myśl dobra wspólnego (patrz wyżej: element zewnętrzny 

i wewnętrzny dobra wspólnego). Jednocześnie łączy się to z podejściem do ludzi 

biedniejszych. Zwraca się uwagę, iż moralnym obowiązkiem społeczności jest 

pomoc biednym oraz ubogim. Państwo zaś – w ocenie personalizmu ekonomicznego 

– powinno wpływać na te (czyli nie wszystkie) elementy życia społecznego np. 

prawa (prawo pracy, bezpieczeństwo wewnętrzne), które wydają się być 

nieefektywne [14]. Przechodząc do przedstawienia od strony personalistycznej, 

relacji w sektorze finansowym godnym podkreślenia jest fakt, iż dla tej części 

filozofów i teologów istotnym jest podmiotowe traktowanie każdej osoby niezależnie 

od tego, jaką „rolę” pełni w życiu gospodarczym.  

3. Relacje etyczne w sektorze finansowym: pracownik (doradca 

finansowy, konsultant), przedsiębiorca (pracodawca), klient 

Na wstępie należy zaznaczyć, iż nie sposób w jednym rozdziale dokonać pełnego 

opisu wszystkich możliwych relacji ekonomicznych ze względu na fakt, iż obecnie 

akcent na wysoką jakość obsługi klienta
5
 (począwszy od sprzedaży „produktów po 

obsługę posprzedażową
6
) jest stawiany zarówno w sektorze państwowym [15], jak 

również w sektorze prywatnym. W tej części zostaną omówione pod kątem 

etycznym, relacje między klientem, pracownikiem a właścicielem, które mają 

miejsce w sektorze finansowym (banki i towarzystwa ubezpieczeń).  

3.1. Wolność i odpowiedzialność jako elementy pomocnicze dobra 

wspólnego 

Przyjmując personalistyczny „wzorzec” antropologiczno-etyczny w opisie relacji 

ekonomicznych należy jeszcze zwrócić uwagę na dwa elementy, które pomagają 

w realizacji dobra wspólnego: wolność i odpowiedzialność. Wolność – jak pisze 

Czesław Bartnik – jest podporządkowana osobie, osoba jest jej racją i źródłem [16]. 

Można oczywiście myśleć o różnych rodzajach wolności. Należy zauważyć, iż 

istnieje wolność wyboru oraz działania [16]. Osoba bez względu na wykonywany 

zawód, otrzymane wykształcenie oraz wychowanie ma możliwość dokonywania 

wyboru wedle własnego rozeznania. W kwestiach ekonomicznych zasada ta również 

ma swoje zastosowanie. Łącząc wolność z dobrem wspólnym (indywidulanym 

i społecznym), będąc pracownikiem, pracodawcą czy klientem powinno się oferować 

takie produkty bądź preferować takie zachowania, które pomogą w rozwoju zarówno 

konkretnego człowieka, jak również wpłyną pozytywnie na całe przedsiębiorstwo 

(lokalne oddziaływanie), a także na państwo (globalne oddziaływanie). Analogicznie 

można zastosować tę zasadę na pojęcie odpowiedzialności w życiu ekonomicznym. 

W filozofii, zwłaszcza XX wieku można mówić o obszarze, który zajmuje się 

kwestią odpowiedzialności. Byli to m.in poszczególni hermetycy, egzystencjaliści, 

                                                                
5 Na jakość obsługi klienta składają się przynajmniej trzy istotne elementy: jakość techniczna, jakość 

funkcjonalna oraz wizerunek. Jakość techniczną definiuje się jako ocenę usługi bądź produktu oferowanego 

klientowi. Jakość funkcjonalna dotyczy oceny „relacji” między przedsiębiorcą (pracownikiem będącym jego 

przedstawicielem) a klientem. Wizerunek – jako trzeci element – wynika z całościowej oceny jakości 

technicznej i funkcjonalnej, ale wzmacniającym lub osłabiającym ich wpływ na jakość usługi/produktu.  
6 Pomijam w tym miejscu wyjaśnienia definicyjne sprzedaży i obsługi posprzedażowej ze względu na fakt, iż 

pojęcia te funkcjonują również w tzw. obiegu potocznym oraz są zrozumiałe dla większości. 
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czy przedstawiciele filozofii dialogu oraz filozofii spotkania [17]. Poprzez odpo-

wiedzialność ekonomiczną można rozumieć wszelkie działania interesariuszy, którzy 

stanowią grupę o wiele szerszą niż środowisko akcjonariuszy nastawionych na zysk. 

Interesariusze to m.in pracownicy czy klienci, którzy mogą wpływać na etyczne 

działania właściciela [18]. Warto także w tym miejscu zauważyć, iż od kilku 

dziesięciu lat rozwija się dziedzina etyki, która dotyczy wyłącznie kwestii bizneso-

wych tj. etyka biznesu. Chociaż początkowe próby „wdrożenia” zasad etycznych nie 

były przychylnie przyjmowane przez przedsiębiorców, to jednak z czasem można 

było zauważyć coraz większe zainteresowanie tematem etyki w życiu ekonomiczno-

gospodarczym [19].  

3.2. Problemy etyczne i możliwe ich rozwiązania  

Problemy etyczne w sektorze finansowym są pogrupowane ze względu na 

możliwe relacje społeczno-prawno-ekonomiczne. Pierwszą z nich jest relacja łącząca 

pracownika z pracodawcą i pracodawcę z pracownikiem. Druga relacja to tzw. 

relacja sprzedażowa między klientem a pracownikiem. Trzecia relacja to relacja 

„posprzedażowa” między klientem a pracownikiem. W tym miejscu należy zazna-

czyć, iż druga i trzecia relacja pośrednio łączą się z pracodawcą (właścicielem), gdyż 

to pracownik w głównej mierze reprezentuje właściciela zarówno w momencie 

sprzedaży danego produktu jak również w obsłudze po zakupie danej usługi bądź 

produktu finansowego.  

3.2.1. Relacje pracownik-pracodawca 

Relacje, które zachodzą pomiędzy pracownikiem a pracodawcą można opisywać 

za pomocą różnych dziedzin nauk humanistycznych. W tym miejscu zostanie 

pominięta kwestia praw i obowiązków pracodawcy oraz pracownika, które są szeroko 

opisane w prawie pracy
7
. W tym miejscu chodzi bardziej o kwestie, które dotyczą 

takich elementów jak: odpowiedzialność społeczna właściciela, etycznego przygoto-

wanie produktu finansowego oraz etyczne przygotowanie pracownika (doradcy 

finansowego) do sprzedaży tychże produktów np. kredytów gotówkowych czy 

ubezpieczeń majątkowych.  

Na uwagę zasługuje fakt, iż nastąpiła zmiana w podejściu właścicieli oraz 

akcjonariuszy do „roli” konsumenta na rynku finansowym. Tendencja ma charakter 

pozytywny. Do końca lat 90-tych można było zauważyć, iż wszelkie produkty, które 

były oferowane na polskim rynku finansowym były nakierowane głównie na zysk, 

pomijając dobro klienta. Obecnie zaś można zauważyć, iż rynek finansowy zaczął 

postrzegać w konsumencie osobę, która jest częścią tego „jednego wielkiego 

organizmu” [20]. Zmiana paradygmatu myślenia w procesie tworzenia nowych 

produktów była możliwa dzięki pojawieniu się i promowaniu systemu, który został 

nazywany „odpowiedzialnością społeczną przedsiębiorcy”. W myśl tej propozycji 

właściciel danej firmy wraz z pracownikami podejmuje szereg działań, które mają 

umocnić przekonanie zarówno wśród pracowników jak również wśród m.in 

klientów, iż wybór produktów finansowych z jego przedsiębiorstwa wpływa 

                                                                
7 W Polsce, stosunki prawno-ekonomiczne pomiędzy pracownikiem a pracodawcą reguluje Kodeks Pracy  

– Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 108) 
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pozytywnie nie tylko na danego klienta, ale także na całe społeczeństwo. Dzieje się 

to m.in poprzez udostępnienie w różnych kanałach kontaktu z klientem listy 

oferowanych produktów tak, aby klient mógł w czasie rzeczywistym dokonać 

właściwego (dobrego) wyboru [21].  

W tym kontekście ujawnia się kilka problemów o charakterze etycznym. Wydaje 

się, że dwa są najważniejsze. Pierwszy z nich dotyczy konstrukcji produktu ofero-

wanego klientom, drugi zaś dotyczy korelacji między przygotowaniem materialnym 

(produktowym) pracownika a przygotowaniem dotyczącym etycznego wymiaru 

sprzedaży. Pojawia się pytanie oto, jak rozumiany jest cel sprzedażowy. Z perspek-

tywy przedsiębiorcy, celem będzie uzyskanie największego zysku przy stosunkowo 

niewielkich kosztach. Pracownik z jednej strony dąży do realizacji określnego przez 

pracodawcę założenia finansowe, zaś z drugiej strony będzie mu zależało na 

otrzymaniu wysokiego wynagrodzenia
8
. Klient zaś będzie rozumiał zysk jako 

„kupno” produktu bankowego z jak najmniejszym oprocentowaniem czy prowizją, 

zaś w sektorze ubezpieczeniowym z jak najniższą składką, jednocześnie z dużą sumą 

ubezpieczenia. Należy zastanowić się w tym miejscu nad definicją „zysku”. 

W literaturze przedmiotu można odnaleźć kilka, różnych definicji, często nie 

przystających do siebie. Niektórzy zaznaczają, iż działalność gospodarcza jest 

nakierowana wyłącznie na zysk przedsiębiorstwa (czytaj właściciela). Zatem zysk  

– według tej definicji – jest wynikiem wszelkiej działalności nastawionej na jak 

największą sprzedaż przy minimalnych kosztach (które są rozumiane nie tylko 

materialnie). Inni zaś wskazują, że zysk nie to nie tylko element przynależący do 

właściciela, ale także „coś” co służy zarówno pracownikowi jak również i klientowi 

[22]. Od strony personalistycznej wizji relacji w sektorze finansowym, właściwym 

byłoby przyjęcie drugiej definicji zysku, gdzie w ramach szkoleń pracowników 

zaznacza się, że sprzedaż ma mieć charakter rzetelnego badania potrzeb klientów 

oraz pewnego rodzaju doradztwa w ramach którego to klient sam podejmuje decyzję 

wyboru produktu finansowego bądź braku. Jednocześnie obowiązkiem etycznym 

właściciela jest ciągła dbałość o podwyższanie jakości obsługi klienta. Jest to szereg 

działań zapobiegawczych i korygujących na określonych etapach procesu obsługi 

klienta (ofertowanie, sprzedaż, obsługa posprzedażowa). Bezpośredni wpływ na 

poprawę zdolności procesu do realizacji założonego celu mają informacje zwrotne 

uzyskiwane od klientów [23]. 

3.2.2. Relacje sprzedażowe: doradca finansowy – klient  

Na relacje klient-pracownik (sprzedawca) można patrzeć dwubiegunowo. 
Kluczem dla połączenia „obu” tych biegunów jest wyżej wspomniane pojęcie odpo-
wiedzialności. W różnego rodzaju dyskusjach dotyczących zachowań sprzedażowych 
pomija się kwestie odpowiedzialności klienta za swoje własne wybory. Przyjmując 
definicję osoby jako istoty rozumnej i wolnej, należy również zaznaczyć, iż klient ma 
swoją ważną „rolę” do spełnienia w procesie sprzedaży produktów finansowych. 
Można w tym miejscu uwypuklić dwie znaczące kwestie. Pierwsza z nich dotyczy 
tzw. „głosu zwrotnego” kierowanego do przedsiębiorstwa przez klienta po dokonaniu 

                                                                
8 W sektorze finansowym, wynagrodzenie dla doradców finansowych (konsultantów) składa się 

z wynagrodzenia zasadniczego oraz premii sprzedażowej, która często może wynosić do ½ wynagrodzenia 

zasadniczego.  
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zakupu. Coraz częściej banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe, korzystając 
z modelu badań satysfakcji np. NPS (Net Promotor Score)

9
 proszą swoich klientów 

o opinie na temat produktu, procesu obsługi sprzedaży i obsługi posprzedażowej. 
Niestety, często zdarza się, iż ankiet wypełnionych jest dużo mniej niż sprzedanych, 
czy obsłużonych osób. Brak takich „głosów” może sprawić, iż dane przedsiębiorstwo 
nigdy nie dowie się o wadliwych, a może i nawet nie etycznych procesach czy 
procedurach. Natomiast, gdy konsument będzie sygnalizował swoje uwagi, ale także 
i potrzeby produktowe, może się okazać, iż rynek finansowy coraz lepiej będzie 
reagował na uwagi swoich klientów [24]. Wystawienie opinii jest wyrazem troski nie 
tylko o siebie, ale także o właściciela, pracowników, innych klientów, a zatem 
o społeczeństwo – to nic innego, jak realizowanie postulatu dobra wspólnego. Druga 
kwestia dotyczy edukacji ekonomicznej, czyli inaczej świadomości sytuacji na rynku 
finansowym. Klient chcąc dokonać wyboru dla siebie najlepszego, nie może liczyć 
tylko i wyłącznie na sprzedawcę. Powinien także – w myśl odpowiedzialności 
indywidualnej, ale także i społecznej – zadbać oto, aby uzyskać przynajmniej 
minimalną wiedzę, która posłuży do porównania ofert kredytów gotówkowych, 
ubezpieczeń na życie, czy ubezpieczeń nieruchomości oraz dokonania właściwego 
wyboru [24]. To są także zadania, które stoją przed współczesną edukacją. Być może 
nauczanie matematyki wraz z odniesieniami do praktycznych problemów, z którymi 
styka się współczesny człowiek będzie odpowiedzią na tego typu problem. 

Druga część tej refleksji dotyczy działań etycznych pracownika, który pełni rolę 
„sprzedawcy” bądź osoby odpowiedzialnej za obsługę posprzedażową. Przy 
sprzedaży kredytów gotówkowych wydaje się, że etycznym byłoby podanie wszyst-
kich realnych kosztów, jakie ponosi klient przy zawieraniu umowy z danym 
bankiem. Powołując się na badania, które zostały przeprowadzone na terenie 
Warszawy w maju 2012 roku (przez jednego z pracowników naukowych Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), należy stwierdzić, iż ponad 
połowa z badanych pracowników banków, nie podawała realnych parametrów 
finansowych kluczowych do podjęcia decyzji o zawarcie umowy na kredyt 
gotówkowy [25]. Pokazuje to, że częściej jednak pracownicy Ci są nastawieni na 
zysk, niż na rzetelną sprzedaż produktów finansowych. Etycznym rozwiązaniem 
mogłoby być zmiana warunków płacy pracowników sprzedażowych. Częstą 
praktyką jest zawieranie umów o pracę, w których zakłada się niższe wynagrodzenie 
zasadnicze. Częścią składową wynagrodzenia jest tzw. premia sprzedażowa, która 
staje głównym czynnikiem motywującym do zwiększenia efektywności z zakresie 
sprzedaży. Istnienie problemu tzw. presji sprzedażowej jest również widoczny 
w różnego rodzaju badaniach przeprowadzanych na grupach byłych bądź obecnych 
pracowników banków polskich [26]. Doradca bankowy/finansowy ma bardzo duże 
znaczenie w procesie sprzedażowym. Klienci wymagają od niego nie tylko 
kompetencji i wiedzy, ale także etycznego działania na ich rzecz [27]. Wydaje się 
zatem słusznym postulat, aby właściciele (pracodawcy) zwiększali motywację 
pracowników sprzedażowych poprzez działania etyczne, które ostatecznie będą 
nastawione na realizację dobra wspólnego.  

  

                                                                
9 NPS – Net Promotor Score – badanie, którego celem jest weryfikacja, na ile klient poleci danego 

przedsiębiorcę. Zazwyczaj badanie jest oparte o wskaźnik liczony od 0 do 10. Skala 0-6 określa klienta jako 

krytyka, 7-8 jako neutralnego, zaś 9-10 określona jest jako promotor.  
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4. Podsumowanie  

Relacje w sektorze finansowym powinny podlegać nieustannym badaniom nie 

tylko w kontekście ekonomicznym, czy społecznym, ale także etycznym. Etyka 

pozwala na szukanie rozwiązań, które powodują rozwój zarówno konkretnego 

człowieka (przedsiębiorcy, doradcy finansowego, klienta), ale także w wymiarze 

globalnym – społeczeństwa rozumianego również jako naród. Przedstawiona 

personalistyczna wizja relacji w sektorze finansowym zasługuje na dalsze 

zainteresowanie ze względu na kilka istotnych postulatów. Pierwszym z nich jest 

założenie, że każda osoba, pełniąca określoną „rolę” w sektorze finansowym 

powinna być traktowana jako podmiot, nie zaś przedmiot. Drugi aspekt dotyka 

kwestii wolności i odpowiedzialności w myśl dobra wspólnego. Zarówno klient, jak 

również doradca, a w ostateczności właściciel przedsiębiorstwa nie jest zwolniony 

z tego, aby dokonywać wyborów zgodnie ze swoimi przekonaniami. Pytanie o cel 

sprzedażowy jest w tym kontekście bardzo ważny. Na zakończenie należy dodać, iż 

wszelkie problemy w relacjach sektora finansowego powinny uwzględniać jeden 

z ważniejszych postulatów etyki społecznej – gospodarka jest dla człowieka, nie zaś 

człowiek dla gospodarki. 
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Etyczny wymiar relacji między klientem, pracownikiem, a przedsiębiorcą  

– o  pytaniach stawianych przez etykę w ramach sprzedaży i obsługi 

posprzedażowej klienta 

Streszczenie 

Współcześnie zaznacza się potrzebę dogłębnej analizy problemów etycznych, które mają miejsce 

w świecie ekonomii i gospodarki. Rozdział porusza kwestie dotyczące relacji zachodzących między 

klientem, pracownikiem (sprzedawcą) a przedsiębiorcą na rynku finansowym. Punktem wyjścia dla 

analizy problemów etycznych jest personalistyczne rozumienie pracy oraz przedstawienie koncepcji 

dobra wspólnego wraz z podstawowymi założeniami personalizmu ekonomicznego. Zostały wskazane 

wybrane zagadnienia związane z konkretnymi relacjami w sektorze finansowym.  

Słowa kluczowe: personalizm, personalizm ekonomiczny, klient, sprzedawca, sektor finansowy. 

The ethical dimension of the relationship between the client, the employee and 

the entrepreneur - about the questions posed by ethics in the sales and after-

sales service of the customer 

Abstract 

Today, there is a need for in-depth analysis of ethical problems that take place in the world of 

economics and economy. The article deals with issues related to the relationship between the client, the 

employee (seller) and the entrepreneur in the financial market. The starting point for the analysis of 

ethical problems is the personalist understanding of work and the presentation of the concept of the 

common good along with the basic assumptions of economic personalism. Selected issues related to 

specific relationships in the financial sector have been indicated. 

Keywords: personalism, economic personalism, customer, salesman, financial sector. 
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Znaczenie produktu w konstruowaniu strategii 

logistycznej w przedsiębiorstwie branży obuwniczej 

1. Wprowadzenie  

Na przestrzeni lat rynek obuwniczy w Polsce stale się rozwija. Wiąże się to 

z rozwojem technologii, stale rosnącym popytem na obuwie oraz powstawaniem 

coraz większej ilości punktów handlowych. Następstwem jest wzrost konkurent-

cyjności wśród przedsiębiorstw z branży obuwniczej. Produkt oferowany przez 

przedsiębiorstwo musi spełniać oczekiwania klienta, dlatego kluczowe w zarzą-

dzaniu produktem organizacji staje się stworzenie odpowiedniej strategii 

logistycznej, aby przedsiębiorstwo mogło odnieść sukces.  

2. Istota i budowa strategii logistycznej 

Słowo strategia pochodzi od greckiego stratêgia – sztuka wojny, dowództwo, 

komenda główna, a stratêgos oznacza sztukę dowodzenia [1]. W starożytnej Grecji 

słowem stratõs nazywano dowódców. Pierwotnie odnosiła się tylko do militarnej 

działalności. Aktualnie odnosi się również do ekonomii. Jednostka pragnie po 

poprzez strategię odnieść sukces lub ma pomóc w osiągnięciu celu. Strategia to 

pewien jasno zdefiniowany schemat bądź działanie [2]. 

Pojęcie strategii logistycznej jest to stosunkowo młode. Strategia logistyczna jest 

jedną z grup strategii funkcjonalnej. Według E. Kulińskiej „Strategie logistyczne są 

podporządkowane strategiom przedsiębiorstwa. Zapewniają osiągnięcie celów 

w organizacji w obszarze logistyki. Powinny być również skoordynowane z innymi 

strategiami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa i dostosowane do jego sytuacji 

wewnętrznej oraz otoczenia” [3]. 

Budując strategię logistyczną, należy wyodrębnić ją z struktury strategii firmy. 

Organizacja odnosi się do sprawdzonego wzorcu działań, czyli cele – sposoby  

– zasoby. Jednakże pierwszym krokiem jest określenie celów końcowych dla których 

tworzy się strategię oraz sposób jej realizacji. Końcowym etapem jest pozyskanie 

oraz wybór niezbędnych zasobów, aby można było zrealizować strategię. Należy 

spełnić trzy warunki, aby mógł zostać zastosowany schemat procesu planowania 

strategii [3]: 

1. kontrolowanie oraz mierzenie stopnia realizacji celów. 

2. przewidywanie zmian otoczenia przedsiębiorstw. 

3. osiągnięcie sformułowanych celów. 

                                                                
1 j.giera@doktorant.po.edu.pl, Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra 

Logistyki. 
2 e.kulinska@po.opole.pl, Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra Logistyki. 
3 j.suchan@doktorant.po.edu.pl, Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra 

Logistyki. 
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Rysunek 1 Miejsce strategii logistycznej w hierarchii celów i strategii przedsiębiorstwa [3] 

Zadaniem logistyki to połączyć planowanie, realizację, kontrolę przepływu 

wyrobów i surowców, zdobycie nowych segmentów rynku oraz umocnienie pozycji 

organizacji na rynku. Na tej podstawie strategię logistyczną można umieścić 

w strukturze strategii firmy [3]. 

Przedsiębiorstwo powinno podzielić strategię ogólną na funkcje zarządzania 

(logistyka, marketing, produkcja, sprzedaż, finanse) oraz zagwarantować spójność 

pomiędzy tymi elementami, aby firma mogła realizować swoją strategię [3]. 

3. Produkt jako istotny element strategii logistycznej 

Produkt pełni rolę łącznika pomiędzy klientem, a podmiotami gospodarczymi. 

Nadaje on sens współczesnej gospodarce oraz wpływa na jej sprawne funkcjo-

nowanie. Produkt powinien spełniać oczekiwania konsumenta oraz jest on 

wizytówką jego wytwórcy [4]. Wyrób jest to efekt ostateczny działalności firmy. 

Zostaje on stworzony, aby go sprzedawać (produkty gotowe, półfabrykaty, 

półprodukty), bądź zostają dostarczane do przedsiębiorstw w celu dalszej obróbki 

(produkty w toku, produkcja niezakończona). Ze słowem produkt wiąże się słowo 

usługa, dobro ekonomiczne. Jest to proces, który posiada wartość użytkową. 

Zaspokaja on potrzeby społeczeństwa i jest przedmiotem gospodarowania [5]. 

Produkt przyjmuje postać materialną bądź niematerialną. Jest świadczony na 

rynku w celu konsumpcji, kupna przez klienta. W momencie, gdy konsument pragnie 

zaspokoić swoje pragnienia, pierwotne potrzeby stają się głównym kryterium 

w procesie opracowywania strategii oraz marketingu produktu. Wówczas ważne są 

jego atrybuty, właściwości fizykochemiczne, ergonomiczność i wygląd zewnętrzny. 

O jego sukcesie decyduje wiele czynników o zróżnicowanym znaczeniu dla 

organizacji i konsumenta. Rolą menadżera jest pokazanie produktu z takimi 

elementami, aby posiadał on jak największe z punktu widzenia konsumenta wartości, 

co w sposób kluczowy przekłada się na zysk dla przedsiębiorstwa [5]. 
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4. Charakterystyka podmiotu badawczego 

Podmiotem pracy jest przedsiębiorstwo produkcyjne z branży obuwniczej. 

Organizacja zajmuje się wytwórstwem obuwia męskiego oraz młodzieżowego. Firma 

powstała w 1997 roku. Siedziba firmy znajduje się w Polsce, w województwie 

opolskim. Przedsiębiorstwo jest liderem na rynku polskim w sprzedaży obuwia typu 

glany. Organizacja posiada własną linię produkcyjną. Wyroby sprzedawane są 

zarówno na rynku polskim, jak i europejskim (Niemcy, Słowacja, Czechy, Litwa). 

Przedsiębiorstwo prowadzi również działalność usługową towarzyszącą 

sprzedaży towarów m.in. serwis sprzedażowy i posprzedażowy, gwarancja usunięcia 

wad oraz możliwość uzyskania informacji przez konsumentów na temat sprzeda-

wanych wyrobów. 

Na przestrzeni lat wachlarz oferowanych modeli obuwia stale się powiększał. 

Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca rodzaj oraz ilość wyprodukowanych par 

butów, przez badane przedsiębiorstwo w 2017 roku. 

Tabela 2 Asortyment przedsiębiorstwa 

Produkty Ilość wyprodukowanych par obuwia w 2017 roku 

Glany - 20 dziurkowe 6 121 

Glany - 15 dziurkowe 5 772 

Glany - 10 dziurkowe 7 305 

Glany - 8 dziurkowe 5 533 

Glany - 6 dziurkowe 5 980 

Glany - 4 dziurkowe 6 765 

Glany - 3 dziurkowe 4 785 

Półbuty 6 809 

Sandały 712 

Trzewiki 2 484 

Trapery 2 907 

Klapki 237 

Źródło: Opracowanie własne 

Została przeprowadzona analiza SWOT najważniejszego produktu przedsię-

biorstwa. Wybrany został model obuwia glany – 10 dziurkowe, ponieważ jest to 

produkt najczęściej sprzedawany. 
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Tabela 3 Analiza SWOT produktu 

Analiza SWOT produktu – GLANY 
Moce strony Słabe strony 
wysoka jakość obuwia, 
tradycyjne wzornictwo, 
szeroka gama rozmiarów obuwia, 
komfort noszenia obuwia, 
atrakcyjne opakowanie. 

brak certyfikatów, które mogłyby potwierdzić 
wysoką jakość obuwia, 
brak numeracji połówkowej, 
brak obuwia dziecięcego i damskiego. 

Szanse Zagrożenia 
wzrost zamożności społeczeństwa, 
wzrost popytu na obuwie skórzane, 
docenienie przez Polaków polskich firm. 

tanie obuwie z importu, 
nasycenie się rynku, 
wzrost ceny podstawowych materiałów, 
wchodzących w skład obuwia. 

Źródło: Opracowanie własne 

Obuwie badanego przedsiębiorstwa posiada wiele mocnych stron, szczególnie 
ważnych dla klienta, takie jak wygląd produktu, komfort noszenia, tradycyjne 
wzornictwo oraz naturalna skóra. Słabe strony wyrobu to brak certyfikatów, które 
potwierdziłaby wysoką jakość obuwia. Przedsiębiorstwo produkuje wyłącznie 
obuwie męskie, czego konsekwencją jest mniejsza grupa docelowa. Największym 
zagrożeniem dla produktu badanego przedsiębiorstwa jest tanie obuwie z importu. 
W szczególności z państw Azjatyckich. Niska cena wyrobu zachęca konsumentów 
do ich nabycia. Szansą dla produktów organizacji jest wzrost popytu na obuwie 
skórzane w Polsce. Konsumenci doceniają jakość zastosowanych materiałów w wyrobie, 
a także miejsce ich powstania. Coraz więcej Polaków kupuje wyroby krajowe, co 
daje szanse przedsiębiorstwu na wzrost sprzedaży towarów. 

5. Analiza przedsiębiorstwa 

5.1. Strategia logistyczna  

Strategia logistyczna przedsiębiorstwa to wszystkie czynności wchodzące w skład 
zarządzania firmą, obejmujące obszar zagadnień związanych z produktem. Strategia 
logistyczna organizacji daje spójność koncepcji działania w strefach: 

 zaopatrzenia; 

 produkcji; 

 magazynowania; 

 dystrybucji. 
Strategia logistyczna obejmuje cały cykl życia wyrobu w badanym przed-

siębiorstwie. Ten typ strategii został wybrany ze względu na charakter realizowanych 
w firmie procesów oraz właściwości produktu. Celem zastosowanej strategii 
logistycznej jest połączenie relacji wszystkich etapów wchodzących w skład 
tworzenia produktu oraz zdobycia celów długookresowych, w ramach działań firmy. 
Proces zaopatrzenia obejmuje sprowadzanie materiałów oraz półproduktów 
potrzebnych do produkcji obuwia. Podstawowy materiał do wytworzenia buta to 
skóra naturalna. Jest ona sprowadzana z Niemiec oraz z Polski. Spody do obuwia 
pochodzą z Włoch i Niemiec. Dodatkowe materiały potrzebne do produkcji obuwia 
takie jaki podszewki, wyściółki sprowadzane są z różnych krańców Polski, 
w zależności od potrzeb danego modelu obuwia. Celem strategii logistycznej procesu 
zaopatrzenia jest zapewnienie odpowiedniego poziomu zapasu materiałów, które są 
niezbędne zapewnienia ciągłości produkcyjnej. 
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Etap produkcji stanowi kluczowy czynnik decydujący o jakości wyrobu, co 
w znaczący sposób oddziałuje na popyt, a tym samym na dalszy etap, jakim jest 
sprzedaż oraz dystrybucja. To od tego etapu będzie zależało w jakim stopniu produkt 
zostanie zaakceptowany przez rynek. Produkcja obuwia podzielona jest na 3 etapy: 
1. Manipulacje wierzchowe – polegają na wykroju cholewek, wyściółek, 

podszewek, podeszw i wszystkich elementów, z których składa się dany but. 
2. Szwalnia – materiał jest cieniowany oraz prasowany w celu dalszego połączenia 

skór. Ostatnią czynnością jest perforowanie obuwia. 
3. Montaż – cholewki nakładane są na kopyto w celu nadania kształtu obuwiu. 

Następuje połączenie cholewki z podeszwą oraz pomalowanie obrzeży obuwia. 
Ostatnią czynnością jest impregnowanie oraz pastowanie produktu. 

Towary z linii produkcyjnej trafiają do magazynu wzornictwa lub do magazynu 
wyrobów gotowych. Strategia logistyczna procesu magazynowania, koncentruje się 
na optymalizacji kosztów logistycznych, a także swobodnego dostępu do produktów 
oraz niedopuszczenia do wystąpienia braków towarów w magazynie. W magazynie 
wyrobów gotowych towary są sortowane ze względu na miejsce ich docelowego 
przeznaczenia i następnie przygotowywane do bezpośredniej sprzedaży lub do 
transportu. W magazynie wzornictwa znajdują się pojedyncze wzory gotowego 
obuwia. Buty są produkowane wyłącznie w celach promocyjnych przedsiębiorstwa 
np. prezentacja na targach, bądź obuwie przeznaczone dla aktywizatorów w celu 
pozyskiwania nowych kontrahentów.  

Ostatni proces w strategii logistycznej przedsiębiorstwa to dystrybucja. Głównym 
zadaniem tej strategii jest minimalizacja kosztów transportowych oraz dostarczenie 
towarów w określonym terminie. Obniżenie kosztów tyczy się głownie transpor-
towania produktów do kontrahentów zagranicznych, gdzie koszt przewozu jest 
największy. Transport produktów odbywa się wyłącznie transportem obcym, 
drogowym. 

5.2. Wielkość sprzedaży obuwia 

Sprzedaż obuwia w okresie ostatnich 4 lat w przedsiębiorstwie ulegała 

zmianaom. Poniżej znajduje się wykres przedstawiający wielkość sprzedaży obuwia 
modelu glany, w porównaniu do pozostałych modeli. 

 

Wykres 1 Sprzedaż obuwia. Źródło: Opracowanie własne 
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Ilość sprzedanych wyrobów systematycznie zmniejszała się. Najwięcej produk-
tów sprzedano w 2014 roku – 76 914 par butów. Najmniejszy zbyt był w 2017 roku 
jedynie 47 010 sprzedanych produktów. Za pomocą wykresu ukazano wielkość 
zróżnicowania w ilości sprzedawanych poszczególnych modeli obuwia. Badane 
przedsiębiortwo utrzymuje się głównie ze sprzedaży glanów, a pozostałe modele 
obuwia nie wpływają znacząco na wielkość sprzedanych produktów. 

Poniżej znajduje się wykres, który ukazuje sprzedaż obuwia w Polsce i w Europie 
w badanym podmiocie.  

 

Wykres 2 Sprzedaż obuwia w Polsce i Europie. Źródło: Opracowanie własne 

W latach 2014-2017 przedsiębiorstwo sprzedawało więcej produktów na rynku 
krajowym, niż na europejskim. W Polsce poziom sprzedawannych produktów stale 
zmniejszał się. Sprzedaż wyrobów w Europie również wykazywała tendencję 
spadkową w latach 2014-2016, jednakże w 2017 roku nastąpił wzrost sprzedanych 
produktów, co może świadczyć, że w kolejnych latach również może wystąpić 
tendencja wzrostowa. 

5.3. Formy sprzedaży obuwia oraz kanały dystrybucji 

Sprzedaż obuwia wyłącznie w sklepach stacjonarnych była prowadzona do 2009 
roku. Następnie firma rozszerzyła swoją działalność o sprzedaż za pośrednictwem 
Internetu. 

Firma posiada jeden salon firmowy. Produkty przedsiębiorstwa można kupić 
również w sklepach multibrandowych, gdzie klient może nabyć obuwie różnych 
marek, w tym wyrobów organizacji. Sprzedaż internetowa obuwia nie pełni ważnej 
roli w ogólnej liczbie sprzedawanych produktów. Jest to zaledwie 9% . 

W badanym przedsiębiorstwie występują dwa rodzaje kanałów dystrybucji: 
1. kanał bezpośredni: producent i nabywca finalny produktu. 
2. kanał pośredni: producent, hurtownik i nabywca finalny produktu. 

3. W kanale bezpośrednim strategia dystrybucji dotyczy wyłącznie 
badanego przedsiębiorstwa. Nabywcy finalni to indywidualne osoby. 
Korzystając z kanału bezpośredniego firma posiada pełną kontrolę nad 
towarem podczas dostarczania go do konsumenta.  

4. W pośrednim kanale dystrybucji rolę pośrednika pełni hurtownik. 
Przedsię-biorstwo korzystając z usług hurtownika jest odciążone od 
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wykonywania wielu funkcji takich jak: zamawianie partii towarów, 
przechowywanie, sortowanie i dostarczanie produktów do klienta 
ostatecznego. 

 

 

Wykres 3 Formy sprzedaży. Źródło: Opracowanie własne 

 

Wykres 4 Kanały dystrybucji. Źródło: Opracowanie własne 

5.4. Strategia cenowa 

Ocena efektywności strategii cenowej została przedstawiona za pomocą tabeli, 
która określa elementy wchodzące w skład produktu, a także cenę wyprodukowania 
jednej pary obuwia. Poniższe obliczenia dotyczą jednej pary obuwia modelu – glany 
10 dziurkowe. 
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Tabela 4 Cena wyprodukowania jednej pary obuwia 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Wartość brutto obuwia dla kwoty 130 zł przy stawce VAT 22% wynosi 158,6 zł. 
Przychód ze sprzedaży = cena dla hurtowników – cena brutto 
Przychód ze sprzedaży = 175 – 158,6 = 16,4 zł 
Powyższy wskaźnik pokazuje, że przychód ze sprzedaży obuwia dla hurtowników 

jest bardzo mały.  
Jednakże sprzedając swoje produkty hurtownikowi, przedsiębiorstwo odciąża się 

od dodatkowych kosztów związanych z dostarczaniem towarów do klientów. Cena 
za towar dla hurtowników nie może być też zbyt wysoka, ponieważ nakładają oni 
marżę na produkt w celu osiągnięcia zysku, a także pokrycia kosztów związanych 
z magazynowaniem i transportem. 

Przychód ze sprzedaży = cena dla indywidualnych klientów – cena brutto 
Przychód ze sprzedaży = 230 – 158,6 = 71,4 zł 
Przychód ze sprzedaży produktów dla klientów indywidualnych wynosi 71,4 zł. 

Jest to o ponad cztery razy większy przychód dla przedsiębiorstwa niż ze sprzedaży 
dla hurtowników.  

6. Wyniki badań 

Zagadnienia podjęte w części badawczej ukazują w jakich obszarach występują 
problemy badanego przedsiębiorstwa, tzn. relacja poniesionych kosztów do przycho-
dów z sprzedaży pary obuwia oraz stale obniżający się poziom sprzedawanych 
produktów. Przedsiębiorstwo powinno zmodyfikować dwa obszary strategii 
logistycznej, dotyczące kanału dystrybucji oraz strategii cenowej.  

Zmiana ceny produktu to skuteczna forma szybkiego zwiększenia przychodów 
dla przedsiębiorstwa. Organizacja powinna podnieść cenę wszystkich modeli 
glanów, produkowanych ze skóry naturalnej, gdyż przedsiębiorstwo uzyskuje 
największy przychód ze sprzedaży tego modelu obuwia. Firma jest liderem na rynku 
krajowym w sprzedaży glanów, dlatego posiada możliwość kreowania ceny tych 
produktów. Od kilku lat cena produktu nie uległa zmianie. W tym okresie ceny 
materiałów, magazynowania oraz transportu towaru stale wzrastały. Glan jest 
produktem prestiżowym przedsiębiorstwa, więc nie powinien być tani, powinien 
kojarzyć się konsumentom z ekskluzywnym wyrobem. Niska cena produktu często 
kojarzy się klientom z niską jakością towaru. Na polskim rynku obuwniczym działa 
bardzo niewielka liczba przedsiębiorstw, które posiadają w swojej stałej ofercie 
możliwość kupna glanów. Wielu klientów jest przywiązanych od lat do produktów 
organizacji, dlatego wzrost ceny produktu nie powinien spowodować utraty stałych 
klientów. Aby reakcja na wzrost ceny przez konsumentów nie spowodowała spadku 
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sprzedaży produktów, podwyższenie ceny powinno mieścić się w zakresie, w którym 
klienci będą w stanie zapłacić za dany towar. 

Rozszerzenie kanału dystrybucji umożliwi dotarcie do większej liczby odbiorców. 
Występujący w przedsiębiorstwie pośredni kanał dystrybucji jest krótki. Składa się 
tylko z trzech ogniw: producenta, hurtownika oraz odbiorcy. Organizacja powinna 
rozszerzyć kanał dystrybucji korzystając z usług agenta. Pełni on rolę przedsta-
wiciela handlowego, który nie kupuje produktu przedsiębiorstwa, lecz go reprezen-
tuje, pełniąc funkcję marketingową. Wprowadzenie agenta do kanału dystrybucji ma 
na celu rozwinięcie strategii sprzedaży, pozyskiwania nowych klientów, zbierania 
informacji na temat popytu na obuwie, konkurencji oraz konsumentów. Skorzystanie 
z usług agenta nie wiąże się z większymi kosztami. Agent w ramach swojej 
działalności pobiera prowizję od pozyskania i sprzedania produktów nowym 
klientom. Jest to kolejna zaleta wprowadzenia dodatkowego pośrednika, ponieważ 
wystąpi większe zróżnicowanie cenowe wyrobów badanego przedsiębiorstwa. 

7. Wnioski  

Celem pracy było przeprowadzenie analizy znaczenia produktu w konstruowaniu 
strategii logistycznej w przedsiębiorstwie branży obuwniczej. Każdy produkt jest 
indywidualny, tworzony zgodnie z polityką firmy. Wyrób musi spełniać odpo-
wiednie kryteria, żeby mógł zostać zaakceptowany przez klienta. Prawidłowe 
zdefiniowanie strategii logistycznej nie jest łatwym zadaniem. Tworząc ją należy 
pamiętać o możliwościach firmy. W badanej organizacji produkt jest kluczem do 
sukcesu przedsiębiorstwa i to dla niego została stworzona strategia logistyczna. 
Z przeprowadzonych badań wynika, iż niektóre obszary w strategii logistycznej 
organizacji nie funkcjonują prawidłowo. Wymagają wprowadzenia odpowiednich 
zmian w celu efektywniejszego działania przedsiębiorstwa. 

Zmiana ceny produktu to skuteczna forma szybkiego zwiększenia przychodów 
dla firmy. Naniesienie zmian do strategii cenowej spowoduje wystąpienie prawid-
łowej relacji pomiędzy osiągniętymi efektami, a nakładami finansowymi. Budowanie 
silnego konkurencyjnie przedsiębiorstwa to nie tylko konkurencja ekonomiczna, ale 
także właściwie zaplanowana struktura dystrybucji. Rozszerzenie kanału dystrybucji 
umożliwia wejście produktu na nowy rynek, budowanie nowych i umocnienie 
stałych relacji z konsumentami, zmniejszenie ilości zapasów, a zwiększenie zysku.  
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Znaczenie produktu w konstruowaniu strategii logistycznej w przedsiębiorstwie 
branży obuwniczej 

Streszczenie 
Celem pracy było znaczenie produktu w konstruowaniu strategii logistycznej w przedsiębiorstwie 
branży obuwniczej. Tematyka dotycząca produktu, nieodłącznego elementu strategii logistycznej, to 
problem, którego opracowanie jest konieczne do prawidłowego i efektywnego funkcjonowania 
przedsiębiorstwa produkcyjnego. Obiektem badawczym jest zakład produkcyjno-usługowo-handlowy 
z branży obuwniczej. Strategia logistyczna badanego przedsiębiorstwa rozpoczyna się od momentu 
przyjęcia zamówienia od klienta, a kończy się po dostarczenia towaru do odbiorcy. Scharakteryzowano 
wszystkie obszary wchodzące w skład strategii logistycznej przedsiębiorstwa. Zastosowana metodologia 
badawcza – analiza danych przedsiębiorstwa ukazała, które obszary strategii logistycznej, funkcjonują 
prawidłowo, a które wymagają wprowadzenia zmian. Wielkość sprzedaży obuwia na przestrzeni 
ostatnich czterech lat to podstawowe kryterium oceny organizacji. Analizując dane sprzedaży określono 
formy dostępu potencjalnych klientów do produktu oraz jak wygląda i funkcjonuje kanał dystrybucji. 
Przeprowadzone badania wykazały nieprawidłowości funkcjonowania przedsiębiorstwa na dwóch 
płaszczyznach: strategii cenowej oraz stale obniżającym się poziomie sprzedaży produktów. Konieczne 
jest wdrożenie mechanizmów naprawczych, pamiętając o możliwościach przedsiębiorstwa.  
Słowa kluczowe: logistyka, produkt, strategia logistyczna. 

Signification product in constructing logistic strategy in footwear industry 
company 

Abstract 
The purpose of the work is the importance of the product in the construction of a logistics strategy in the 
footwear industry. The subject matter of the product, an inseparable element of the logistics strategy, is 
a problem whose development is necessary for the proper and effective functioning of the production 
enterprise. The research object is a production-service-commercial facility from the footwear industry. 
The logistics strategy of the surveyed enterprise starts from the moment the order is accepted from the 
customer and ends after the goods are delivered to the recipient. All areas included in the logistic 
strategy of the company have been characterized. The applied research methodology - data analysis of 
the company showed which areas of the logistics strategy function properly and which require changes. 
The sales volume of shoes over the last four years is the basic criterion for the organization's 
assessment. By analyzing sales data, you have defined the forms of access to potential products for your 
customers and how the distribution channel looks and functions. The conducted research revealed 
irregularities in the functioning of the company on two levels: the pricing strategy and the constantly 
decreasing level of product sales. It is necessary to implement corrective mechanisms, remembering 
about the possibilities of the company.  
Keywords: logistics, product, logistics strategy. 
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Analiza i ocena systemów telematycznych stosowanych 

w aglomeracjach miejskich 

1. Wprowadzenie 

Dynamiczny rozkwit transportu, zarówno osobowego, jak i towarowego 

przyczynia się do szybkiego rozwoju systemów telematycznych. Głównym celem 

tych systemów jest poprawa bezpieczeństwa, wygody podróży czy też minimalizacja 

emisji szkodliwych substancji do środowiska. Producenci samochodów prześcigają 

się z wprowadzaniem coraz to nowych rozwiązań wspomagających kierowców, 

zapewniających większe bezpieczeństwo uczestników ruchu i kontrolujących 

newralgiczne miejsca infrastruktury drogowej [1]. Realizacja procesów przepływu 

dóbr i osób na terenie miast mieści się w obszarze logistyki miejskiej, definiowanej 

jako „proces optymalizacji czynności przedsiębiorstw w zakresie transportu 

i logistyki na obszarach miejskich, który jest wspomagany przez najnowocześniejsze 

systemy informacyjne, uwzględniając środowisko transportowe, bezpieczeństwo 

i oszczędne zużywanie energii w ramach gospodarki rynkowej” [2]. 

Przedmiotem użytecznych rozwiązań logistyki wdrażanych w terenach miejskich 

są [2]: 

 efektywne zaopatrzenie miast w gaz ziemny, energię elektryczną i wodę; 

 organizacja transportu towarowego, transportu pasażerów na obszarach 

miejskich i podmiejskich; 

 organizacja sieci telekomunikacyjnej na terenie miasta; 

 gospodarka odpadami komunalnymi w tym oczyszczani ścieków; 

 kształtowanie transportowych powiązań aglomeracji z systemem logistycznym 

makroregionu. 

Wszystkie działania wymienione powyżej mają podwyższać jakość życia 

mieszkańców aglomeracji i poprawić warunki funkcjonowania firm na terenach 

miejskich, przy jednoczesnej eliminacji zbędnych przewozów, skracaniu czasu 

transportu, ograniczaniu zapasów oraz obniżaniu wszystkich cen realizowanych 

usług [2]. 

Transport w mieście podzielić można na cztery kategorie [3]: 

 transport samochodowy w tym transport: autobusowy, trolejbusowy i indywidualny; 

 transport szynowy w tym: tramwajowy i kolejowy; 

 przesyłowy w tym: wodociągi, gazociągi, kanalizacja; 

 oraz w niektórych przypadkach, najczęściej wyspach transport wodny. 
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W aglomeracji miejskiej można wyróżnić jeszcze odpowiednią strukturę sieci 

logistycznej, która składa się z [4]: 

 kształtowania układu dróg poszczególnych gałęzi transportu (ulic, tras przelo-

towych, obwodnic, dróg o znaczeniu ponadregionalnym, torowisk, magistral 

wodociągowych, gazociągowych, ciepłowniczych, kanalizacyjnych); 

 lokalizacji węzłów i punktów transportowych w mieście (przystanków komu-

nikacji miejskiej, dworców, portów, centrów usług logistycznych, parkingów, 

zajezdni, lotnisk); 

 lokalizacji zakładów produkcyjnych, hurtowni, gazowni, wodociągowych, 

ciepłowni, elektrowni, wysypisk odpadów, oczyszczalni ścieków; 

 lokalizacji nowych osiedli mieszkaniowych, centrów handlowych, sklepów, 

szpitali, obiektów kulturalnych i sportowych, hoteli i ośrodków rekreacyjnych. 

Rosnące wciąż zapotrzebowanie na przewozu w miastach wymusza coraz to 

nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne, informatyczne oraz informacyjne, co 

w prostym przełożeniu definiowane jest jako system telematyczny. Telematyka może 

wspierać wiele obszarów funkcjonalnych miasta, a jej zastosowanie należy 

rozpatrywać wielopłaszczyznowo. K. Wydro definiuje telematykę miejską jako „(...) 

zwięzłe określanie różnorodnych zastosowań technik komputerowych i telekomu-

nikacyjnych – w celu usprawnienia miejskich, tj. w zasadzie lokalnych systemów 

informacji, służb miejskich, systemów transportu czy parkowania samochodów, 

a także systemów wspomagających działania samorządów czy wprowadzanie 

elementów demokracji elektronicznej (...)” [5, 6]. 

Podstawowym zadaniem telematyki w zakresie wspierania efektywnego 

zarządzania systemami transportowymi w aglomeracjach miejskich jest zarządzanie 

informacją. Efektem tego jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu 

logistycznego miasta poprzez zwiększanie możliwości kontroli przepływów potoków 

ruchu w całym systemie [6]. 

2. Przegląd systemów telematycznych stosowanych w miastach 

Aglomeracja miejska jest wielkim systemem, w którym funkcjonuje tysiące 

rozwiązań telematycznych począwszy od sygnalizacji świetlnej, a skończywszy na 

wyspecjalizowanych protokołach obliczeniowych mających na celu optymalizację 

przepływu ludzi i towarów w mieście. W artykule zostały zaprezentowane jedynie 

nieliczne rozwiązania, ale uważane przez autora jako kluczowe w funkcjonowaniu 

miasta. Do opisanych rozwiązań telematycznych należą: 

 system łączności radiowej, 

 system komunikacji GSM, 

 systemy nawigacji satelitarnej, 

 system sterowania sygnalizacją świetlną SCATS, 

 urządzenia do monitorowania ruchu: 

o radary mikrofalowe 

o pętle indukcyjne 

o czytniki numerów rejestracyjnych pojazdów 

o ITC – cyfrowe kamery. 
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Rysunek 1 przedstawia rozwiązania z zakresu telematyki wdrażanych w miastach.  

Źródło: [opracowanie własne] 

2.1. System łączności radiowej 

Pierwszym analizowanym rozwiązaniem jest system łączności radiowej, który 

polega na przekazywaniu informacji na odległość za pomocą fal elektromag-

netycznych. Warunkiem pomyślnego współdziałania urządzeń jest pozostawanie 

w zasięgu działania fal elektromagnetycznych. W systemie łączności radiowej można 

wyróżnić wiele rozwiązań, natomiast w pracy zostały opisane następujące 

technologie: 

 system DAB/DAB+; 

 system RDS-TMC; 

 CB radio. 

System DAB/DAB+ 

System DAB/DAB+ (Digital Audio Broadcasting) (tabela 1) to nic innego, jak 

technologia pozwalająca nadawać programy radiowe w formie cyfrowej, używana w 

21 krajach, głównie w Europie [7]. DAB + jest nowszą, lepszą wersją technologii 

DAB. Digital Audio Broadcasting od analogowego radia FM odróżnia m.in. 

gwarancja czystego dźwięku bez zakłóceń oraz bardziej wydajne wykorzystywanie 

dostępnych częstotliwości [8]. Cyfryzacja umożliwia emisję większej liczby 

programów, niższym kosztem, przy użyciu mniejszej liczby nadajników. 

Tabela 1. Porównanie systemu DAB i DAB + 

Standardy systemu DAB Standardy systemu DAB+ 

- kodek MP2 (MPEG Audio Layer II), 

- brak spójności z nowszym 

standardem kompresji dźwięku, 

- kodek HE-AAC v2, 

- lepsza jakość dźwięku, 

- kompatybilność z obydwoma 

kodekami, 

- eliminowanie błędów w transmisji. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [9] 
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Jeżeli chodzi o częstotliwość to na mocy Specjalnego Porozumienia Wiesbaden 

1995, a także późniejszych ustaleń społeczności międzynarodowej, uchwalono, że 

dla potrzeb naziemnego radia cyfrowego przeznacza się w Europie częstotliwości 

z zakresu 174–230 MHz [10]. System ten powstał w latach 90 i od tego czasu datuje 

się powstanie systemu DAB. Rozkwit technologii DAB został przedstawiony 

w tabeli 2.  

Tabela 2. Rozwój systemu DAB 

Rok Czynność 

Połowa lat 90 Pierwsze profesjonalne odbiorniki DAB  

Lato1998 Pojawienie się na rynku pierwszych modeli konsumenckich 

koniec roku 2007 Zaczęto sprzedawać radioodbiorniki domowego użytku w wersji 

unowocześnionej (DAB+) 

2 czerwca 2009 Pierwsze  nadawanie testowego programu w standardzie DAB+ w Polsce 

2016  Pierwszy smartfon obsługujący DAB+: LG Stylus 2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [9] 

W Polsce początkowo technologia była mało popularna i działała w roku 2013, 

tylko w dwóch miastach: Katowice i Warszawa. Natomiast dziś funkcjonuje już w 20 

miastach, a do roku 2020 ma zostać rozszerzona na cały kraj (rysunek 2). 

 

Rysunek 2. Rozwój technologii DAB w Polsce [11] 

W przeciwieństwie do cyfryzacji telewizji, Unia Europejska nie wymogła na 

krajach członkowskich wyłączenia sygnału analogowego czy uruchomienia radia 

cyfrowego, niewykluczone jednak, że w przyszłości zostanie podjęta jakaś unijna 

decyzja dotycząca cyfryzacji radia – w 2015 roku o wsparcie dla tego procesu 

zabiegała w Komisji Europejskiej organizacja WorldDMB, promująca wdrażanie 

DAB/DAB+ [12]. 
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Rysunek 3. DAB/DAB+ kontra transmisje analogowe i internetowe [opracowanie własne] 

Jeżeli chodzi o zalety tego systemu to wyróżnić można następujące [13]: 

 łatwość wyboru stacji, poprzez wpisanie jej; 

 czysty dźwięk bez zakłóceń, niezależnie od miejsca odbioru i ewentualnych 

komplikacji wynikających np. z przemieszczania się pojazdu z wbudowanym 

odbiornikiem DAB+; 

 większy wybór kanałów; 

 planowanie odsłuchu nawet na tydzień przed jej emisją; 

 przesyłanie dodatkowych treści w postaci tekstów, obrazków, pokazów slajdów 

czy informacji o sytuacji na drodze. 

Jeżeli chodzi o wadę to na razie wszystkie stację nie obsługuję tego standardu 

i może zaistnieć sytuacja że w danym terenie obsługiwana jest tylko jedna stacja 

przez odbiorniki. 

Radio Data System (RDS) 

Kolejnym opisywanym systemem jest Radio Data System (RDS), czyli standard 

Europejskiej Unii Nadawców (EBU) służący do wysyłania cyfrowych informacji za 

pośrednictwem konwencjonalnej emisji UKF FM, który polega na przekazywaniu 

w czasie audycji radiowych zakodowanych cyfrowo informacji możliwych do 

odczytania na sprzęcie posiadającym system RDS. Wśród informacji jest nazwa 

stacji, rodzaj nadawanych audycji, czas, itd. [14] 

RDS to system stosowany od dawna w Europie i od kilku lat w Polsce.  

Funkcje RDS [15]: 

 Programme Service (PS) − nazwa stacji, 8 znaków. Np. [PR OPOLE] - Polskie 

Radio Opole; 

 Radio Text (RT) − dowolny tekst do 64 znaków. Zawiera dowolne informacje 

pochodzące od nadawcy; 

 Clock Time and Date (CT) − aktualny czas; 

 Alternative Frequencies  (AF) − Częstotliwości alternatywne; 

 Programme Identification (PI) – czterocyfrowy kod identyfikacyjny stacji;  

 Traffic Programme (TP/TA) – Sygnał nadawany jest przez stacje radiowe 

w momencie nadawania informacji drogowych; 

 Program Type  (PTY) – Typ programu. Przykładowe kody: NEWS = wiadomości, 

POP M = muzyka pop, INFO = pogoda i informacje; 

 Enhanced Other Networks  (EON) − informacje o programach innej stacji. 
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System TMC 

Traffic Message Channel (TMC kanał komunikatów drogowych) to technologia 

służąca przekazaniu kierowcy informacji o ruchu drogowym. TMC pozwala na 

dostarczanie precyzyjnych, aktualnych i istotnych informacji. Każde zdarzenie na 

drodze jest wysyłane jako wiadomość TMC, zawierająca dokładne informacje 

o miejscu i czasie zajścia (rysunek 4) [16].  

 

Rysunek 4. Zasada działania systemu TMC [17] 

Użytkownik systemu TMC otrzymuje dokładne informacje o czasie i miejscu 

wystąpienia zdarzenia drogowego, przy czym są one kodowane niezależnie dla 

każdego obszaru mapy, więc jadąc np. z Warszawy do Gdańska, nie będziemy 

otrzymywać zbędnych dla nas informacji o korkach w Krakowie, lecz dane 

dotyczące naszej trasy. Pozwoli to nam na odpowiednio szybkie zareagowanie 

i znalezienie objazdu do swojego celu. 

System TMC wspierany jest przez takie instytucje jak [16]: 

 policja (informacje o ruchu drogowym); 

 motokluby (wzajemna wymiana informacji); 

 rząd (informacje o ruchu drogowym, planowane restrukturyzacje i zamknięcia 

dróg); 

 producentów nawigacji (przystosowywanie urządzeń do odbioru danych); 

 producentów map (opracowanie map oraz wprowadzenie kodu TMC dla 

każdego obszaru). 

System łączności cyfrowej DMR 

Analogowe systemy radiowe mimo, że są bardzo funkcjonalne coraz częściej nie 

spełniają wszystkich potrzeb klientów. Wzrasta zapotrzebowanie na odporną na 

podsłuch szyfrowaną transmisję głosu, na transmisję danych i telemetrii. Użytkow-

nikom zależy również na tym, by ich systemy były odporne na zakłócenia 

i efektywne w wykorzystaniu przyznanych częstotliwości [18]. Aby spełnić te 

wszystkie wymagania, wprowadzono nowy standard DMR (Digital Mobile Radio), 

opracowany przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI). Powstał 

on ze względu na coraz większe zapotrzebowanie na systemy cyfrowe. Podobnie jak 

istniejące systemy analogowe pracuje on w paśmie VHF i UHF, co umożliwia 

wykorzystanie dostępnej infrastruktury i łatwą instalację na istniejących już 
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obiektach. Zapewnia to znaczne skrócenie czasu realizacji i redukcję kosztów. 

Ponadto urządzenia produkowane zgodnie ze standardem DMR mogą pracować 

w dwóch trybach − analogowym i cyfrowym. Dzięki temu klienci mogą stopniowo 

przechodzić od techniki analogowej do cyfrowej, bez konieczności wymiany 

wszystkich urządzeń od razu. W porównaniu do popularnego cyfrowego systemu 

TETRA, DMR jest znacznie tańszy i łatwiejszy do wdrożenia [19]. Najważniejszymi 

niewątpliwie cechami tego systemu jest [20]: 

 możliwość pracy w trybie analogowym i cyfrowym; 

 efektywne wykorzystanie pasma − wielodostęp z podziałem czasowym TDMA; 

 pełna kompatybilność z analogowymi systemami FM; 

 obsługa standardu IP; 

 transmisja danych: wiadomości tekstowe, pozycjonowanie GPS, telemetria. 

Jeżeli chodzi o zastosowanie systemu to może być on wykorzystywany przez 

służby bezpieczeństwa publicznego – Policja, Straż Pożarna, Centra Zarządzania 

Kryzysowego, firmy ochrony mienia, porty lotnicze i morskie, przedsiębiorstwa 

transportowe w tym przewozu osób, firmy Budowlane, magazyny, sklepy, przemysł 

wydobywczy. 

W łącznościach radiowych używa się kilka rodzajów emisji, takich jak na 

przykład AM (modulacja amplitudy) najbardziej popularna modulacja, stosowana 

w Polsce, obowiązuje na podstawowej czterdziestce, ponieważ praktycznie wszystkie 

radia CB mają ten rodzaj modulacji, FM (modulacja częstotliwości) wykorzystywana 

do łączności lokalnych. Modulacja FM umożliwia prowadzenie łączności o mniej-

szym zasięgu, ale posiada niewątpliwą zaletę w postaci wywoływania mniejszych 

(niż w przypadku AM) zakłóceń radiowych i telewizyjnych oraz SSB (modulacja 

jednowstęgowa) jest rozwinięciem emisji AM. Jest to emisja jednowstęgowa 

z wytłumioną falą nośną.  

2.2. GSM 

Sieci oparte na systemie GSM oferują usługi związane z transmisją głosu, danych 

(na przykład dostęp do Internetu) i wiadomości w formie tekstowej lub multime-

dialnej. Dzięki możliwości międzynarodowego roamingu i umowom między 

operatorami abonent GSM może, bez podpisywania oddzielnych umów z każdym 

operatorem z osobna, korzystać z telefonu w większości krajów świata [21]. Obecnie 

usługi na bazie tej technologii świadczy ponad 700 operatorów, w ponad 200 krajach 

i terytoriach zależnych.  

Do najpopularniejszych usług w systemie GSM należą przede wszystkim: 

 połączenia głosowe; 

 transmisja danych; 

 wiadomości tekstowe i multimedialne; 

 kwestie bezpieczeństwa, sieci GSM oferują zróżnicowane usługi związane 

z bezpieczeństwem teleinformatycznym. W szczególności są to usługi 

zapewniające autentyczność abonenta podłączającego się do sieci oraz poufność 

transmisji głosu i danych. 

Rozwinięciem systemu GSM jest GPRS (General Packet Radio Service), które 

umożliwia bezprzewodową transmisję danych z wykorzystaniem protokołu IP oraz 
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przesyłanie plików i korzystanie z sieci Internet za pośrednictwem telefonu 

komórkowego.  

Przykładem zastosowania sieci GSM w logistyce jest system monitorowania 

pojazdów (Scania Fleet Management), który umożliwia monitorowanie pojazdów 

z możliwością rozliczenia pracy kierowców i pojazdów dostarczając informacji, 

takich jak lokalizacja, prędkość, poziom paliwa, temperatura oraz umożliwiając 

generowanie raportów obrazujących czas pracy, przebiegi, trasy przejazdów, zużycie 

paliwa, miejsca i czasy postojów, tankowania, itp. Powyższe informacje pozwalają 

na obiektywną weryfikację rozliczeń związanych z transportem. Przekaz danych 

realizowany jest poprzez usługi sieci telefonii komórkowej GSM, a w szczególności 

transmisję danych [22]. 

Rozwiązaniem powstałym na polskim rynku, zrealizowanym w sieci GSM 

i wykorzystującym Internet, jest usługa o nazwie Idea Nawigator. Usługa powstała 

kilka lat temu z myślą o średnich i dużych firmach usługowych, prowadzących 

działalność operacyjną w terenie, np. przedsiębiorstwach transportowych, kurier-

skich, serwisowych, z branży [23]. Dla zapewnienia prawidłowej pracy systemu, 

konieczne jest zainstalowanie urządzenia lokalizacyjnego z odbiornikiem GPS. Jest 

on montowany w pojeździe i odpowiada za gromadzenie danych na temat aktualnej 

jego pozycji oraz parametrów pojazdu (m.in. prędkości, wysokości obrotów silnika 

itd.). Poprzez sieć GSM/GPRS dane są przesyłane do serwera monitoringu. System 

telematyczny umożliwia transmisję danych bezpośrednio z pojazdu do aplikacji 

analitycznych, w których dane konwertowane są na raporty i wizualizacje. 

Połączenie technik GPS z łącznością GSM/GPRS stało się przełomowym 

momentem w technice zabezpieczania oraz pozycjonowania pojazdów. Można 

zaryzykować stwierdzenie, że najskuteczniejszym rozwiązaniem jest jednoczesne 

wykorzystanie technologii satelitarnego systemu lokalizacji GPS w celu określenia 

aktualnego położenia oraz telefonii komórkowej GSM do przesyłu danych. 

Pozwalają na optymalizację funkcjonowania transportu samochodowego przy jedno-

czesnym zastosowaniu nowoczesnej technologii w zakresie ochrony pojazdów 

(rysunek 5).  

 

Rysunek 5. Zasady działania systemu GSM na przykładzie Launch golo 3 [24] 
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Przykład zastosowania systemu GSM na podstawie firmy transportowej 

Pod koniec 2013 roku w firmie rozpoczęto wdrażanie systemu zarządzania flotą 

pojazdów firmy Trimble Transport & Logistic, który pozwala na zarządzanie flotą w 

czasie rzeczywistym oraz dostarcza różnorodnych informacji na temat danego zestawu. 

System ten składa się z: 

 urządzeń w samochodzie; 

 aplikacji dostępnej przez przeglądarkę internetową (rysunek 6). 

 

Rysunek 6. Interfejs systemu firmy Trimple Transport & Logistics [25] 

Atutowymi cechami systemu Trimble Transport & Logistic jest [25]: 

 śledzenie trasy ciężarówki, kierowców i przesyłki, uzyskanie pełnej widocz-

ności czasu jazdy i odpoczynku kierowców, lokalizacji przesyłek umożliwiając 

efektywne planowanie podróży; 

 inteligentne zarządzanie personelem, zaplanowanie pracy kierowców na kolejny 

dzień (czas jazdy i odpoczynku, aż do dokładnego obliczenia płac i wydatków); 

 efektywne zarządzanie flotą, dostęp do przeanalizowania aktualnych danych 

dotyczących podróży i czasu odpoczynku, stylów jazdy i zużycia paliwa oraz 

monitorowania wartości przesyłki; 

 oszczędność paliwa, dostęp do przeanalizowania zużycia paliwa na podstawie 

dokładnych danych z komputerów pokładowych i możliwość wprowadzenia 

usprawnień. 

Niestety system w swoim funkcjonowaniu posiada również swoiste wady, dlatego 

też propozycjami usprawnienia systemu Trimble Transport & Logistic, może być: 

 wprowadzenie aktualizacji mającej na celu szybkie reagowanie w czasie 

rzeczywistym na możliwe zatrzymanie lub znaczne spowolnienie ruchu na 

drodze i automatyczne zaproponowanie dwóch najlepszych tras, uwzględniając 

przy tym ekonomiczne zużycie paliwa; 

 aktualizacja interfejsu aplikacji komunikatora znajdującego się w kabinie 

kierowcy na szybszy w obsłudze i poprawa ogólnej wizualizacji. 
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Zadaniem wyżej omówionych systemów jest zwiększenie skuteczności przewo-

zów oraz poprawienie transmisji danych pomiędzy firmą, a klientem. Systemy te 

wykorzystują możliwości jakie daje im Internet. Wykorzystywanie systemów 

telematycznych pozwala na racjonalne zarządzanie firmą. Stosując nowoczesne 

aplikacje firmy mają możliwość ograniczania tzw. puste przebiegi, poprzez 

zaawansowane systemy zgłaszania oraz wyszukiwania zleceń transportowych. 

2.3. Systemy nawigacji satelitarnej 

Systemy nawigacji satelitarnej to systemy wykorzystujące radionawigację, czyli 
zbiór  fal radiowych wysyłanych i odbieranych ze sztucznych satelitów w celu 
określania położenia punktów, obiektów, poruszających się odbiorników oraz 
parametry ruchu w dowolnym miejscu na powierzchni Ziemi. Najbardziej znanym 
systemem nawigacji satelitarnej jest GPS (Global Positioning System) [26], 
a właściwie GPS–NAVSTAR (Global Positioning System – Navigation Signal 
Timing and Ranging), który jest systemem nawigacji satelitarnej obejmującym 
swoim zasięgiem całą kulę ziemską. Został on utworzony przez Departament Obrony 
Stanów Zjednoczonych, składający się z trzech segmentów:  

 kosmicznego – 31 satelitów orbitujących wokół Ziemi na wysokości około 
20183 km; 

 naziemnego – stacji kontrolnych i monitorujących na Ziemi; 

 użytkownika – odbiorników sygnału.  
Zadaniem systemu jest dostarczenie użytkownikowi informacji o jego położeniu 

oraz wyznaczanie drogi. Dziś ze względu na wysoką precyzje zastosowaną 
w określaniu współrzędnych geograficznych system GPS jest wykorzystywany 
w wielu dziedzinach, tj.: 

 transport drogowy, czyli określenie pozycji pojazdu; 

 żegluga morska, czyli określenie pozycji statku; 

 lotnictwo, czyli pozycja samolotu, helikoptera itp.; 

 monitoring samochodów; 

 pozycja maszyn budowlanych; 

 wytyczenie obiektów budowlanych; 

 geodezja, kartografia; 

 badanie trzęsień ziemi; 

 ochrona środowiska; 

 ochrona mienia; 

 ratownictwo medyczne na wodzie i lądzie; 

 rolnictwo; 

 monitoring przesyłek pocztowy.  
Najważniejszym elementem GPS jest czas, dlatego wszystkie satelity wyposażone 

są w zegary atomowe, a sygnał jest dokładnie zsynchronizowany z całym systemem. 
Satelity wraz z nadajnikami naziemnymi stanowią sieć korekcji czasu. Dzięki temu 
rozwiązaniu odbiornik GPS podaje pozycje oraz precyzyjny czas. W celu określenia 
pozycji GPS w trójwymiarowej przestrzeni i czasu konieczny jest jednoczesny 
odbiór z przynajmniej czterech satelitów. Odbiornik oblicza trzy pseudoodległości do 
satelitów oraz odchyłki czasu (różnicy między tanim i niedostatecznie dokładnym 
wzorcem kwarcowym zainstalowanym na odbiorniku i precyzyjnym zegarem 
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atomowym na satelicie). Dokładne współrzędne satelity są transmitowane w depeszy 
nawigacyjnej. 

 

Rysunek 7. Zasady działania systemu GPS na przykładzie Trakero [27] 

Określenie lokalizacji polega na pomiarze czasu dotarcia sygnału radiowego 

z satelitów do odbiornika. Podstawienie prędkość fali elektromagnetycznej oraz dok-

ładnego czasu wysłania sygnału daje możliwość oszacowania odległość odbiornika 

od satelitów.  

Oprócz GPS-NAVSTAR wyróżnić można jeszcze następujące systemy 

satelitarnej lokalizacji: 

 GLONASS (Globalnaja Nawigacjonnaja Sputnikowaja Sistiema) – rosyjski 

system nawigacji satelitarnej; 

 GALILEO – europejski system nawigacji satelitarnej; 

 BEIDOU (Wielka Niedźwiedzica) – azjatycki system nawigacji satelitarnej, 

 DORIS (Doppler Orbitography and Radio-positioning Integrated by Satellite)  

– francuski system nawigacji satelitarnej; 

 GNSS (Global Navigation Satellite System) – ogólnoświatowy system nawigacji 

satelitarnej – w fazie projektu. 

Systemy nawigacji satelitarnej są niezbędne w ówczesnej rzeczywistości. 

Z uwagi, na swoje strategiczne cechy wiele państw i organizacji chce posiadać swoje 

własne systemy. Pomimo płatnych licencji odbiorca końcowy bezpośrednio nie 

ponosi kosztów za korzystanie z systemów. Działanie wszystkich systemów oparte 

jest na takim samym schemacie. Najważniejszymi elementami systemów sateli-

tarnych jest dokładność i czas.  

W logistyce tego systemu używa się praktycznie na każdym etapie kanału 

dystrybucji, m. in. służy do: 

 określenia położenia, czasu oraz prędkości pojazdów; 

 monitorowania floty pojazdów; 

 sporządzania raportów z eksploatacji pojazdów np. ilość przejechanych 

kilometrów, zużycia paliwa; 

 nawigowania kierowców oraz zmiana trasy w zależności od występujących na 

trasie przeszkód np. wypadek, zator; 

 obliczania długości odcinków dróg płatnych wykorzystywanych przez pojazd; 

 wsparcia w zarządzaniu transportem towarowym – pomoc w organizacji 

procesu zmiany opakowań bądź środka transportu. 
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2.4. SCATS 

Sygnalizacja świetlna w ruchu ulicznym jest podstawowym elementem stero-

wania siecią transportową. Mimo, iż jest stosowana od lat dwudziestych minionego 

stulecia nigdy nie są w pełni osiągane korzyści wynikające z jej zastosowania.  

Wzrost natężenia ruchu pojazdów ogranicza możliwość sterowania i zarządzania 

ruchem na skrzyżowaniach. Poprawę warunków ruchu można wówczas uzyskać 

przez zmianę (rozbudowę lub korektę) systemu sterowania ruchem lub przebudowę 

skrzyżowań (rysunek 8).  

 

Rysunek 8. Cele budowy systemu sterowania ruchem [opracowanie własne] 

System Sterowania Ruchem SCATS (Sydney Coordinated Adaptive Traffic 

System) jest unikalnym na skalę światową rozwiązaniem zapewniającym optymalne 

wykorzystanie sygnalizacji świetlnej i układu dróg poprzez zarządzanie w czasie 

rzeczywistym i działa za pośrednictwem systemu operacyjnego Windows NT (New 

Technology) (rysunek 9). W systemach sterowania ruchem, obiektem jest ruch 

pojazdów poruszających się w układzie komunikacyjnym. Pełne sterowanie 

uwzględnia [28]: 

 autobusy; 

 tramwaje; 

 samochody ciężarowe;  

 samochody dostawcze i osobowe; 

 taksówki;  

 pojazdy jednośladowe;  

 a także pieszych. 

Poprawa sterowania ruchem polega na koordynacji sygnalizacji, optymalizacji 

programów sterujących i komputeryzacji systemu [29].  
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bezpieczeństwa                 
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Rysunek 9. Funkcje systemu sterowania ruchem [opracowanie własne] 

System SCATS w Europie nie jest popularny, natomiast wdrożenia 

zaobserwować można w miastach Polski, takich jak [30]: 

 Rzeszów; 

 Olsztyn; 

 Łódź; 

 Bydgoszcz; 

 Warszawa; 

 Gdynia; 

 Rybnik. 

Łódź 

W ramach postępowania przetargowego na „System obszarowego sterowania 

ruchem” wykonawcą systemu ITS została firma Sprint S.A. Wartość umowy to 

ponad 78 mln zł brutto i obejmowało (rysunek 10) [30]: 

 obszarowe sterowania ruchem SCATS; 

 zarządzania transportem zbiorowym,  

 system informacji pasażerskiej; 

 system informacji dla kierowców; 

 system dynamicznej informacji przystankowej; 

 system monitoringu; 

 system automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych; 

 system informacji mobilnych (znaki zmiennej treści); 

 doposażenie pomieszczeń Centrum Zarządzania Ruchem; 

 elementy zasilania; 

 portal dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej – wizualizujący 

informacje o ruchu drogowym i transporcie publicznym w obrębie funkcjo-

nowania systemu ITS. 

Informacje w czasie rzeczywistym

Adaptacyjna odpowiedź ruchu

Funkcja Override

Elastyczna

System łatwy w użyciu

Kompatybilność wsteczna
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Rysunek 10. Schemat lokalizacji modernizowanych i budowanych skrzyżowań z sygnalizacją świetlną [30] 

W mieście wprowadzono następujące modernizacje [30]: 

 pętle indukcyjne: ok. 3000 szt.; 

 instalowane kamery (CCTV i ANPR): 162 szt.; 

 instalowane bramownice:74 szt.; 

 instalowane wysięgniki: 276 szt.; 

 autokomputery w tramwajach i autobusach: 450 szt.; 

 czujniki nadające priorytet dla rowerzystów: 169 szt.; 

 studnie kablowe: 1727 szt.; 

 kable do ułożenia: 358 km; 

 kanalizacja światłowodowa: ponad 50 km. 

W tabeli nr 3 zostały ukazane korzyści wynikające z wprowadzenia systemu do 

miasta. 

Tabela 3 Pomiary czasów przejazdu wykonane dla samochodów 

Odcinek pomiarowy Przejazd „przed” [s] Przejazd „po” [s] Różnica [s] 

A – B 300 226 74 

B – A 569 303 266 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [30] 

Bydgoszcz 

Wartość projektu w Bydgoszczy wyniosła 54 mln zł brutto.  W styczniu 2013 r. 

została podpisana umowa z firmą Sprint S.A., gdzie czas realizacji na projekt 

wynosił 24 miesiące. 
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Rysunek 11. Projekt wdrożenia systemu SCATS w Bydgoszczy [31] 

Modernizacja 45 sygnalizacji świetlnych i budowa 7 nowych sygnalizacji na 

skrzyżowaniach obejmowała [30]: 

 budowę 30 km kanalizacji kablowej; 

 budowę 83 km linii światłowodowych; 

 budowę 60 km kabli zasilających urządzenia Systemu; 

 instalację 180 tablic informacji pasażerskiej, 26 tablic informacji parkingowej; 

 instalację 96 kamer; 

 instalację 101 parkometrów; 

 instalację 20 stacji pomiaru ruchu; 

 instalację 10 stacji meteorologii drogowej; 

 instalacje 20 info-kiosków. 

W wyniku wdrożenia systemu centralnego zarządzania ruchem i transportem 

publicznym, udało się uzyskać poprawę warunków ruchu ulicznego, w tym przede 

wszystkim skrócenie czasów jazdy pojazdów transportu publicznego oraz indywi-

dualnego. Ponadto wybudowane zostało centrum zarządzania ruchem wyposażone 

w zintegrowane narzędzia służące do realizacji  szeregu funkcji związanych 

z zarządzaniem ruchem, w tym m.in. do [30]:  

 optymalizacji wykorzystania istniejącej infrastruktury transportowej; 

 zwiększenia atrakcyjności transportu publicznego; 

 zarządzania parkowaniem; 

 poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu; 

 redukcji negatywnego oddziaływania ruchu na środowisko; 

 informacji o ruchu w zakresie ruchu indywidualnego i transportu zbiorowego. 

Tabela 3 Skrócenie czasu przejazdów po wprowadzeniu systemu w Bydgoszczy 

RODZAJ TRANSPORTU 
SKRÓCENIE CZASU PRZEJAZDU 

[%] 
CEL [%] 

Tramwaj 12,9 8,33 

Pojazdy (korytarze z priorytetem 

tramwajowym) 
23,4 6,03 

Pojazdy (poza korytarzami 

tramwajowymi 
35,2 6,03 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [30] 
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2.5. Urządzenia do monitorowania ruchu 

2.5.1. Radary mikrofalowe 

Radary mikrofalowe odgrywają kluczową rolę w monitorowaniu ruchu zarówno 

w obszarze zabudowanym, jak i poza nim. Radary te mają dużą dokładność 

pomiarów, które stanowią podstawę do szczegółowych analiz na temat natężenia 

ruchu, rodzaju przejeżdżających pojazdów oraz prędkości, z jaką się poruszają. 

W sytuacjach planowanych inwestycji drogowych właściwe analizy ruchu pozwalają 

na bardzo dokładne zoptymalizowanie stosowanych rozwiązań projektowych. 

Radar mikrofalowy TMS-SA to kompaktowy, autonomiczny analizator ruchu 

drogowego. Został zaprojektowany do czasowych pomiarów. Przy użyciu radaru 

dopplerowskiego liczy przejeżdżające pojazdy i mierzy ich prędkość. Odróżnia 

samochody osobowe od pojazdów ciężarowych oraz od autobusów. Oprogra-

mowanie  tego urządzenia jest pozwala na przetwarzanie zgromadzonych danych. 

Zaletami tego radaru mikrofalowego jest [32]: 

 urządzenie jest praktycznie niewidoczne w związku z czym nie wpływa na 

zachowanie kierowców; 

 instalacja nie wymaga zakłócenia ruchu; 

 duża pamięć – radar zapamiętuje do 1 miliona pojazdów (data, godzina, 

prędkość, długość); 

 możliwość instalacji na różnych wysokościach (od 1 do 8 metrów); 

 wykrywanie jednego lub dwóch pasów w przeciwnych kierunkach; 

 posiada pakiet oprogramowania do pełnej analizy; 

 urządzenie jest w pełni autonomiczne przez 3 tygodnie; 

 możliwość konfiguracji i ściąganie danych poprzez laptopa, netbooka lub 

terminal ręczny Icoms. 

Radar mikrofalowy TMS-NET służy do zbierania danych o ruchu drogowym. 

Analizuje prędkość, ilość pojazdów oraz ich długość. Urządzenie to zostało 

zaprojektowane także, aby transmitować on-line zebrane dane. Każdy pomiar składa się 

z prędkości, długości, kierunku i czasu pomiaru pojazdu. Zaletami tego radaru są [32]: 

 szybka i tania instalacja; 

 urządzenie działa w każdych warunkach atmosferycznych; 

 brak obiektywu powoduje, że radaru nie trzeba czyścić; 

 konfigurowanie bez konieczności otwierania; 

 duży wybór anten pozwalający na różne miejsca instalacji: z boku drogi, na 

wysokości 10 m. 

I-COUNT jest to radar mikrofalowy przeznaczony do ciągłego zbierania danych 

z wielu pasów drogi. Dzięki zbieranym informacjom istnieje możliwość ich dalszej 

obróbki (dane przechowywane są w pamięci urządzenia). Pomiar zawiera wiele 

informacji, między innymi: kierunek ruchu, zajmowany pas, prędkość, długość oraz 

czas detekcji. Zalety radaru mikrofalowego I-COUNT to [32]: 

 montaż na skrzyżowaniu nie wymaga zatrzymania ruchu; 

 urządzenie działa w każdych warunkach atmosferycznych; 

 zbiera dane z dwóch lub więcej pasów ruchu;  

 sprzęt jest dostarczany w wersji gotowej do instalacji. 
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Radar mikrofalowy TMS-QD wykrywa tworzące się korki. Urządzenie mierzy 
prędkość pojazdów znajdujących się w obszarze wykrywania. Pomiary te są 
przekazywane do interfejsu. Gdy zmierzona prędkość jest poniżej progu zwanego 
„prędkością w korku”, licznik zwiększa wartość. Jeżeli licznik osiągnie wartość 
określaną jako „wartość korka” przed upływem czasu mierzonego w sekundach 
określanego jako „czas korka” – wówczas przekaźnik zostanie zwarty. Jego 
zwolnienie nastąpi dopiero, kiedy mierzona prędkość osiągnie wartość „płynnej 
prędkości” dla odpowiedniej ilości pojazdów. Zalety radaru mikrofalowego TMS-
QD [32]: 

 bezpieczna i szybka instalacja bez konieczności wstrzymywania ruchu 
drogowego; 

 urządzenie działa w każdych warunkach atmosferycznych; 

 podłączenie z tyłu urządzenia; 

 konfigurowanie bez otwierania. 

2.5.2. Pętle indukcyjne 

Indukcyjny czujnik pętlowy, popularnie nazywany pętlą indukcyjną jest jednym 
z czujników najczęściej stosowanych w pomiarach parametrów ruchu drogowego 
[33]. Indukcyjne czujniki pętlowe wykonywane są najczęściej w formie 
prostokątnych pętli o wymiarach od około 1m x 1m do 3m x 3m. 

Zaletami stosowania pętli indukcyjnych w sieciach drogowych są [33]:  

 odporność na wpływy atmosferyczne. Na ogół montowany jest on w nawierzch-
ni jezdni, kilka centymetrów poniżej jej poziomu. Umieszczenie czujnika 
w wierzchniej warstwie drogi powoduje odseparowanie go od wszelkich 
wpływów atmosferycznych poza wpływem temperatury i niewielkim wpływem 
wilgoci; 

 niska cena. Jest to szczególnie istotne zwłaszcza w kontekście dużych systemów 
telematyki, gdzie liczba czujników przypadających na jednostkę długości drogi 
jest duża; 

 duża dokładność pomiarów przy zachowaniu staranności wykonania czujnika 
i podstawowych standardów projektowania i budowy toru pomiarowego; 

 prosta budowa czujnika, nie wymagająca wysoko wykwalifikowanej kadry 
technicznej podczas jego konstrukcji i montażu. 

2.5.3. Czytniki numerów rejestracyjnych pojazdów 

ANPR (Automatic Number Plate Recognition) to system, który może rozpo-
znawać cyfry i litery ze zdjęcia tablicy rejestracyjnej. Kamery rejestrują tablice 
pojazdu a odpowiednie oprogramowanie przetwarza dane i reaguje. W przypadku 
systemów parkingowych działać to może na przykład tak, że na danym parkingu 
każdy konkretny samochód ma swoje określone miejsce i w systemie zaprogra-
mowano listę pojazdów, które mają na parking wjazd [34]. Podjeżdżając do bramki, 
kamera przemysłowa fotografuje pojazd, a system ANPR rozpoznaje go jako pojazd, 
który może wjechać na parking – zatem szlaban zostaje podniesiony. Jeśli samochód 
nie ma wykupionego abonamentu, szlaban się nie podniesie, bo system nie rozpozna 
tablicy rejestracyjnej jako uprawnionej do wjazdu. 
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2.5.4. ITC – cyfrowe kamery 

ITC (ang. Inteligent Traffic Counter) to kamera cyfrowa, wyglądem przypo-

minająca kamerę CCTV. Jest to urządzenie, które oprócz standardowej kamery 

wyposażone jest w szereg dodatkowych podzespołów dzięki którym możliwa jest 

analiza obrazu w czasie rzeczywistym [35]. Jego korzyści zostały przedstawione na 

rysunku 12. 

 

Rysunek 12. Korzyści wynikające z wprowadzenia kamer cyfrowych – ITC [opracowanie własne] 

Wprowadzenie cyfrowych kamer ITC przysparza następujące korzyści [36]: 

 monitorowanie natężenia ruchu w czasie rzeczywistym, przez całą dobę 365 dni 

w roku; 

 rozwiązanie zastępuje dotychczasową potrzebę pomiaru ręcznego; 

 prognoza natężenia ruchu w oparciu o dane historyczne; 

 wsparcie procesów planistycznych; 

 wsparcie procesów decyzyjnych odnośnie planowanych inwestycji drogowych; 

 gotowy raport z pomiaru na wybranych odcinkach, za wybrany okres; 

 zdalny dostęp do danych przez przeglądarkę; 

 brak kosztów inwestycyjnych – wynajem wraz z kompleksową usługą. 

Dzięki zastosowaniu kamer cyfrowych w prosty i skuteczny sposób można 

monitorować ruch w mieście, co w konsekwencji daje dane do prowadzenia dalszych 

badań optymalizacyjnych działań miejskich. 

3. Wnioski 

Systemy transportowe umożliwiają zaspokajanie podstawowych potrzeb społe-

czeństwa, związanych z przemieszczaniem się oraz zaopatrzeniem ludności. 

Stanowią one fundament rozwijania aktywności gospodarczej oraz podnoszenia 
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jakości życia mieszkańców. Społeczeństwo oczekuje zapewnienia dogodnego trans-

portu w dotarciu do pracy, szkoły i rekreacji. Dążenie do realizacji tych potrzeb za 

pośrednictwem samochodu spowodowało gwałtowny wzrost zagrożeń dla środo-

wiska i zdrowia, a także stałe obniżanie efektywności funkcjonowania systemu 

transportu indywidualnego. W tym kontekście wiele miast w rozwiniętych krajach 

świata wprowadza na swoim terenie systemy telematyczne [37]. Dla zrealizowania 

zarządzania logistycznego transportem w miastach należy opierać na dwóch 

podstawowych założeniach. Po pierwsze, konieczna jest trafna ocena problemów 

funkcjonowania miejskiego systemu transportowego oraz wybór odpowiednich 

rozwiązań o charakterze infrastrukturalnym i organizacyjnym. Po drugie, niezbędne 

są właściwe narzędzia do realizacji tych zadań, umożliwiające sterowanie, 

monitorowanie i kontrolę wybranych aspektów przewozów w miastach [38].  

Istotnym czynnikiem wprowadzenia zmian w zakresie telematyki w miastach jest 

gęstość zaludnienia czy też gęstość sieci drogowych. I tak w grupie województw 

największą gęstość zaludnienia ma województwo śląskie – 377 osób/km
2
, kolejne to 

województwo małopolskie 217 osób/km
2
. Najniższą wartość wskaźnika zanotowano 

w województwach: podlaskim i warmińsko-mazurskim (po 59 osób/km
2
) (rysunek 

13) [40]. 

Jeżeli chodzi o gęstość sieci drogowej w polskich miastach jest w miarę 

poprawna. Gorzej wypadają parametry techniczno-użytkowe, funkcjonalne czy 

przestrzenne infrastruktury transportowej. Gęstość dróg w miastach nie uległa 

w okresie 1999-2007 istotnym zmianom. W miastach objętych badaniem realizo-

wanym w ramach projektu „Budowanie potencjału instytucjonalnego jednostek 

samorządu dla lepszego dostarczania usług publicznych” wynosiła w 2007 r. średnio 

3,20 km/km
2
. W badanych miastach w ośrodkach powyżej 25 tys. mieszkańców 

gęstości te generalnie przekraczały 3 km/km
2
, a w miastach do 25 tys. mieszkańców 

wskaźnik wynosił 2,48 km/km
2
. Najwyższą gęstością dróg charakteryzowały się 

miasta pomiędzy 50-100 tys. mieszkańców – 3,68 km/km
2
 [40]. 

Z wieloletnich badań prowadzonych w USA, Japonii i Europie wynika, że 

zastosowanie systemów telematycznych przyczynia się do [39]: 

 zmniejszenia nakładów na infrastrukturę transportową, nawet o 30-35%, z uzys-

kaniem tych samych efektów poprawy sprawności systemu, jak w przypadku 

budowy nowych odcinków dróg; 

 zwiększenia, nawet o 20%, przepustowości elementów sieci transportowych bez 

nowych odcinków dróg; 

 znacznego zmniejszenia liczby wypadków drogowych i ich ofiar; 

 oszczędności czasu podróży; 

 zmniejszenia emisji CO2 (m.in. z powodu zmniejszenia liczby zatrzymań 

i poprawy płynności ruchu). 

Artykuł ukazuje niektóre z rozwiązań wdrożonych w aglomeracje miejskie wraz 

z analizą funkcjonowania każdego z nich. Każde z opisanych technologii wnosi 

w miasta innowacje, bez których ciężko jest wyobrazić sobie teraz funkcjonowanie. 

W dalszym ciągu planuje się analizę przedstawionych rozwiązań wraz z badaniami 

nad zmianami w funkcjonowaniu miast po wprowadzeniu technologii.  
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Analiza i ocena systemów telematycznych stosowanych w aglomeracjach 

miejskich 

Streszczenie 

Wiek XXI niesie ze sobą szereg utrudnień komunikacyjno-społecznych wywołanych rozwojem 

gospodarczym miast. Coraz to większe potoki ludności poruszających się po mieście utrudniają sprawną 

komunikację w terenach miejskich, co w konsekwencji wywołuje opóźnienia związane z dostawami 

towarów do przedsiębiorstw. Z pomocą na przepełnione miasta przychodzą systemy telematyczne, 

potrafiące wpłynąć na poprawę wielu negatywnych czynników zachodzących w logistyce miejskiej. 

Artykuł opisuje wybrane systemy telematyczne, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa, ekologii 

jak również czasów przejazdu pojazdów we współczesnych systemach ruchu w miastach. Celem pracy 

jest analiza wybranych systemów telematycznych stosowanych w miastach i ocena ich wpływu na 

funkcjonowanie miast. Zaprezentowany materiał jest próbą odpowiedzi na problem badawczy: czy 

systemy telematyczne potrafią neutralizować problemy współczesnych terenach miejskich. Do zweryfi-

kowania tak postawionego problemu użyto narzędzi badawczych teoretycznych (analiza, synteza, 

uogólnienia, porównania) i praktycznych (metoda porządkowania, obserwacja, wywiady bezpośrednie). 

Słowa kluczowe: telematyka, aglomeracja miejska, system, usprawnienie przepływu. 

Analysis and evaluation of telematics systems used in urban agglomerations 

Abstract  

The 21st century brings with it a number of communication and social difficulties caused by the 

economic development of cities. More and more streams of people moving around the city hinder 

efficient communication in agglomerations, which in turn causes delays associated with the delivery of 

goods to enterprises. The telematics systems come to the aid of agglomerations that are able to improve 

many negative factors in urban logistics. The article describes selected telematics systems that aim to 

improve safety, ecology and vehicle travel times in modern urban traffic systems. The aim of the work 

is to analyze selected telematics systems used in agglomerations and to assess their impact on the 

functioning of cities. The presented material is an attempt to answer the research problem: can 

telematics systems neutralize the problems of modern urban agglomerations. To verify such a problem, 

theoretical research tools (analysis, synthesis, generalizations, comparisons) and practical tools (method 

of ordering, observation, direct interviews) were used. 

Keywords: telematics, urban agglomeration, system, streamlining. 
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Kreowanie wizerunku firmy  

w mediach społecznościowych  

1. Wstęp 

W ostatnich latach coraz więcej firm rozbudowuje swoją kompanię reklamową 

w sieci o nowy kanał komunikacji jakim są media społecznościowe. Ich fenomen 

wynika nie tylko z mody i atrakcyjności, ale przede wszystkim z nowych możliwości 

jakie wnoszą w świat pomiędzy klientem, a przedsiębiorstwem. Pozwalają wejść 

przeciętnemu odbiorcy przekazu reklamowego na wyższy poziom interakcji z firmą. 

Obecnie nie jest to już tylko krzykliwy monolog prowadzony przez organizację, ale 

obustronny dialog, który umożliwia wzajemne wysłuchanie stron. Właściwe 

wykorzystanie mediów społecznościowych poprzez wchodzenie w relacje z konsu-

mentem to istotne źródło przewagi konkurencyjnej. Głównym celem artykułu była 

analiza istoty i narzędzi mediów społecznościowych oraz poznanie opinii mieszań-

ców Rzeszowa na temat wizerunku firmy w social media. 

2. Pojęcie i rodzaje mediów społecznościowych 

2.1. Etymologia słowa media społecznościowe 

Media społecznościowe wywodzą się z trendu Web 2.0, który powstał w 2004 

roku. Trend ten został spopularyzowany przez Toma O’Reilly’a, który do promocji 

swoich konferencji wykorzystywał właśnie te technologie [1]. Narzędzia Web 2.0 

charakteryzowały się tym, że użytkownik, który dotychczas był jedynie 

konsumentem treści obecnie stał się ich twórcą [2]. Instrumenty te mogły przybrać 

jedną z dwóch postaci. Pierwszą z nich było utworzenie własnego serwisu społecz-

nościowego bądź też umieszczenie na własnej stronie WWW dodatkowych funkcji, 

np. czat, forum. Druga to natomiast tworzenie własnych profili i przekazywanie 

informacji do zarządzanych przez zewnętrzne podmioty portali społecznościowych, 

np. nk.pl, myspace.com, siepomaga.pl [3]. W ciągu kolejnych latach pojawiały się 

coraz to nowsze narzędzia, dla których przyjęto ogólną nazwę social media. 

Pierwotnie termin ten tłumaczono na język polski jako „nowe media” jednak obecnie 

przyjęła się nazwa „media społecznościowe” [4]. 

Z racji dynamiki i ciągłego rozwoju mediów społecznościowych termin ten jest 

trudny do jednoznacznego określenia. T. Bonek i M. Smaga  definiują media 

społecznościowe jako „witrynę która istnieje w oparciu o zgromadzoną wokół niej 

grupę osób (…) do kategorii social media należą bowiem wszystkie witryny, których 

zawartość tworzą użytkownicy, niezależnie od tego, jakim służy ona celom- 

rozrywkowym, biznesowym, edukacyjnym czy jakimkolwiek innym” [2]. 

Ciekawą definicję prezentuje A. Mac, który określa media społecznościowe jako 

„serwisy, usługi i aplikacje bazujące na dostępie do sieci internetowej i telefonii 

                                                                
1
 anna_glowacz92@o2.pl, Instytut Socjologiczny, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Uniwersytet Rzeszowski. 
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komórkowej, używane do uczestniczenia, dzielenia się, tworzenia, łączenia 

i zapamiętywania informacji w celu ich późniejszego wykorzystania (…) miejsca 

w sieci służące do wymiany, dyskutowania i debatowania (…) wspólne środowisko 

internetowe i ciągła aktywność zachęcająca  do budowania mozaiki kolektywnej 

bazy wiedzy w Internecie” [1]. 

Przedstawione definicje mają wspólny mianownik jakim jest społeczność oraz 

tworzona przez nich treść. Można w zasadzie powiedzieć, że są to dwa kluczowe 

stwierdzenia, które w pełni oddają istotę pojęcia social media.  

2.2. Rodzaje mediów społecznościowych 

Podczas tworzenia planu marketingowego ważne jest użycie właściwy narzędzi 

mediów społecznościowych. Nieodpowiednie ich zastosowanie może nie tylko źle 

wpłynąć na wizerunek marki, ale także na losy całej firmy. Dlatego warto wcześniej 

zastanowić się i wykorzystać najefektywniejsze i przede wszystkim najbardziej 

właściwe instrumenty social media. 

Jednym z najbardziej popularnych narzędzi mediów społecznościowych są blogi. 

Blogi określane są często jako wirtualne dzienniki, mają charakter publicznego 

pamiętnika [1]. Jeszcze kilka lat temu stosowane były jedynie przez nastolatki, 

obecnie są wykorzystywane do dzielenia się wiedzą specjalistyczną z określonej 

dziedziny, a także do budowania wizerunku przedsiębiorstwa [4]. Pod wpisem 

czytelnicy mogą umieszczać swoje komentarze i dyskutować z autorem bądź też 

z innymi użytkownikami na dany temat [5]. Utworzenie bloga jest bardzo prostą 

czynnością, wszystko dzięki specjalnym platformom do tego przeznaczonym, które 

są łatwe w użytkowaniu i pozwalają w kilka minut opracować profesjonalnie 

wyglądający blog [6]. 

Kolejnym narzędziem mediów społecznościowych są mikroblogi, które naproś-

ciej mówiąc stanowią połączenie bloga z SMS-em. Użytkownik może porozumiewać 

się przy wykorzystaniu krótkich wiadomości, np. amerykański Twittera pozwala na 

zastosowanie podczas jednego wpisu tylko 140 znaków. W wiadomościach można 

stosować hiperłącza bądź też specjalny krzyżyk nazywany hashtagiem 

(np. #socialmedia), dzięki czemu umożliwia na dotarcie do użytkowników zaintere-

sowanych określonym tematem. W USA Twitter jest bardzo popularnym mikroblo-

giem, pozwala na promowanie firmy, informowanie o nowych produktach, a także 

nawiązywanie kontaktów z klientami [4]. 

Innym popularnym instrumentem są serwisy społecznościowe, które umożliwiają 

prezentowanie swojego profilu wybranym bądź też wszystkim użytkownikom 

portalu. Dzięki nim użytkownik może tworzyć listę znajomych oraz powiązania 

między nimi. Serwisy te pozwalają na wymienianie się doświadczeniami, opiniami, 

poglądami czy komentarzami. Wykonuje się to poprzez dodawanie zdjęć, filmów, 

odnośników bądź postów. Wykorzystanie tego typu serwisów stanowi idealny 

instrument do dyskusji i promocji marki firmy oraz jej oferty handlowej. Użytkow-

nicy, którzy są zainteresowani danym wpisem chętnie dzielą się nim ze swoimi 

znajomymi, wymieniają się informacjami i doświadczeniami na temat produktu, ale 

także jakością przed w trakcie i posprzedażową obsługą klienta [7]. Najpo-

pularniejszym serwisem społecznościowym zarówno wśród przedsiębiorców jak 
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i zwykłych użytkowników sieci jest Facebook, duże znaczenie ma również Google +, 

w kręgu biznesowym królują LinkedIn i GoldenLine [8].  

Fora i grupy dyskusyjne to kolejne narzędzie social media. Ich podstawowym 

zadaniem jest zapewnienie równorzędnej dyskusji pomiędzy użytkownikami serwisu. 

Fora dyskusyjne mają swoich administratorów i moderatorów, którzy nim zarządzają 

i posiadają więcej praw niż zwykli uczestnicy rozmowy. Przedsiębiorstwa wyko-

rzystują fora dyskusyjne głównie do budowania swojej pozycji jako eksperta [4]. 

Fora dyskusyjne mogą występować w różnych postaciach: zamknięte – dostępne 

tylko dla określonej grupy użytkowników, kontrolowane – wymaga rejestracji 

użytkownika, a dane weryfikowane są przez admina, półanonimowe – nie istnieje 

obowiązek rejestracji, anonimowe – każdy może się wypowiedzieć [5]. 

Serwisy do udostępniania plików graficznych i zdjęć to kolejne narzędzia wyko-

rzystywane w mediach społecznościowych. Serwisy z plikami graficznymi służą do 

publikowania opracowanej przez siebie grafiki wraz z odpowiednim komentarzem  

– cytatem, czy dowcipną sentencją. Najpopularniejszymi polskimi serwisami tego 

typu są Demotywatory i Kwejk, użytkownicy mogą grafiki te oceniać i komentować. 

Jeżeli chodzi o serwisy z fotografiami umożliwiają one publikowanie wykonanych 

przez siebie zdjęć i tworzenie internetowych galerii, które są także komentowane 

i ocenianie przez innych użytkowników. Najbardziej znanymi serwisami w tym 

obszarze są Instagram i Snapchat, aplikacje mobilne umożliwiające publikowanie 

zdjęć zaraz po ich wykonaniu. Serwisy tego typu sprawdzają się w przedsię-

biorstwach, których podstawowym narzędziem komunikacji są zdjęcia, ale także tam 

gdzie organizowane są konkursy fotograficzne [4]. 

Innymi popularnymi mediami społecznościowymi są serwisy z plikami wideo 

pozwalające na udostępnianie nagrań wideo w Internecie. W takich serwisach firmy 

mogą tworzyć swoje kanały i publikować na nich pliki z aktualnymi materiałami 

wideo, np. treści reklamowe, zapowiedź nowości produktowych czy ważnych 

wydarzeń. Serwisy tego typu cieszą się dużym zainteresowaniem przedsiębiorstw ze 

względu na znaczne angażowanie się użytkowników [5].  

Strony typu wiki to kolejne ważne narzędzie social media. Wiki to strony 

internetowe, dzięki którym możliwe jest tworzenie wirtualnych encyklopedii. 

Pozwalają one użytkownikom na dokonywanie aktualizacji, edytowanie i usuwanie 

treści zawartych na stronie. Wiki umożliwiają dzielnie się swoją wiedzą, są także 

dobrym narzędziem do budowania wizerunku marki firmy, bowiem można w niej 

umieścić informacje na temat przedsiębiorstwa, prezesa, zatrudnionych pracow-

ników, oferowanych produktów, zdobytych osiągnięć, itp. Najbardziej popularną 

tego typu stroną jest Wikipedia, darmowa internetowa encyklopedia, którą może 

praktycznie każdy tworzyć i edytować. Hasła, które znajdują się w bazie Wikipedii 

są zazwyczaj wysoko pozycjonowane w wynikach wyszukiwań w wyszukiwarkach 

internetowych, zaś sama Wikipedia jest jedną z najczęściej odwiedzanych witryn 

internetowych [6]. 

Istnieje bardzo wiele rodzajów mediów społecznościowych. Wiedza na temat ich 

wykorzystania może stać się pomocna w procesie budowania  komunikacji wizerun-

kowej przedsiębiorstwa. Powyżej zostały przedstawione tylko najważniejsze 

narzędzia mediów społecznościowych. Instrumentów tych jest jednak o wile więcej 
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i ciągle powstają nowe. Jest to przede wszystkim wynik ciągle zmieniających się 

trendów w obszarze mediów społecznościowych. Dlatego ważne jest ciągłe monito-

rowanie social media i śledzenie nowych instrumentów pojawiających się w tej 

dziedzinie. 

3. Kreowania wizerunku firmy 

3.1. Wizerunek firmy 

Wizerunek firmy kojarzony jest z takimi określeniami jak: wyobrażenie o firmie, 

subiektywna wiedza na temat firmy, przeświadczenie o firmie, wartość dodana [9]. 
W literaturze istnieje wiele definicji określających pojęcie wizerunku. Jedną 

z najbardziej trafnych zaproponowali D. Newsome, A. Scott, T.J. Vanslyke: 

„Wizerunek to wyobrażenie, jakie jedna lub wiele publiczności ma o osobie, 

przedsiębiorstwie lub instytucji. Nie jest to obraz rzeczywisty, dokładnie 

i szczegółowo nakreślony, ale raczej mozaika wielu szczegółów, podchwyconych 

przypadkowo, fragmentarycznych, o nieostrych różnicach” [10]. W odniesieniu do 

tego stwierdzenia wizerunek można rozumieć jako zestaw luźnych skojarzeń, które 

w umyśle danej osobą łączą się z określaną marką. Asocjacje te mogą być twarde 

i miękkie. Twarde skojarzenia mają charakter praktyczny i materialny, np.: łatwość 

obsługi, cena, specyfikacja, miękkie zaś charakter niematerialny i emocjonalny, np.:  

marka pomocna, przyjazna środowisku [9].  

3.2. Etapy budowania wizerunku firmy 

Kształtowanie wizerunku to istotny proces w tworzeniu firmy. Stworzenie obrazu 

organizacji taki jakie pożąda przedsiębiorstwo wymaga dostosowania się do 

następujących zasad [11]: 

 Wdrażanie planu i bycie wytrwałym w osiąganiu celu; 

 Informowanie zarówno swoich pracowników jak i otoczenie o tym co dzieje się 

w organizacji; 

 Opracowanie strategii działania, określenie poszczególnych kroków realizacji 

celu, zbieranie wyników, analiza, interpretacja i modyfikacja strategii.  

Proces budowania wizerunku firmy stanowi ważny element w tworzeniu strategii 

marketingowej każdej organizacji. Odpowiada za utrwalenie i umocnienie obrazu 

firmy w umyśle odbiorców. Tworzenie image’u ma istotny wpływ na egzystencję 

przedsiębiorstwa oraz jego przyszłość. Kreowania wizerunku jest zespołem działań 

o dynamicznym charakterze, który wymaga właściwego zarządzania czasem [12].  
Pierwsza faza cyklu życia wizerunku firmy – zaistnienie jest związana 

z tworzeniem świadomości w oparciu o rozpoznanie cech przedsiębiorstwa i jego 

oferty. Firma powinna prezentować takie atrybuty, które wyróżnią ją na tle 

konkurentów. Istotną sprawą na tym etapie jest akcentowanie korzyści, które 

z biegiem czasu zostaną uatrakcyjnione o wartości dodane.  

Gdy przedsiębiorstwo jest rozpoznawalne na rynku wchodzi w fazę rozwoju. 

Działania, które podejmuje firma powinny skupiać się na umocnieniu odczuć 

odbiorców i budowaniu mocnych skojarzeń emocjonalnych z wizerunkiem firmy. 

Ważne jest, aby przekonać  większość konsumentów o wyższości marki nad 

konkurentami.  
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Przedsiębiorstwo, które jest powszechnie akceptowane na rynku zaczyna wkra-

czać w etap utrzymania wizerunku. W fazie tej firma dba o ciągłe przypominanie 

i umacnianie podstawowych cech wyróżniających firmę.  

Następnym etapem jest faza konkurowania wizerunkiem, zarówno wśród 

konkurentów bliższych z tej samej branży jak i dalszych. Istotna w tym stadium 

rozwoju jest analiza wizerunkowa, która tworzona jest w  oparciu o doświadczenia 

własne klientów, a także  dzięki komunikacji nieformalnej.   

Głęboko osadzony wizerunek firmy w świadomości klientów, może mieć różne 

skutki dla organizacji. Jeśli jest to wysoko ceniony wizerunek to kryzysy firmy są 

traktowane przez konsumentów „z przymrużeniem oka”. Jeżeli jednak marka jest 

negatywnie oceniana to bardzo ciężko jest zmienić wizerunek w świadomości 

odbiorców. Dlatego też firma w takiej sytuacji powinna wejść w kolejną fazę jaką 

jest zmiana. Na tym etapie organizacja powinna przeanalizować tożsamość 

organizacji, jej wizerunek, a także opracować strategiczny plan działania[12].  
Cykl życia wizerunku firmy w łatwy i przejrzysty sposób obrazuje kolejne etapy 

jego powstawania. Jednak należy mieć na uwadze fakt, iż w znacznym stopniu 

upraszcza rzeczywistość. Wizerunek przedsiębiorstwa na różnych rynkach może być 

w różnym stadium rozwoju. Należy zaznaczyć również, że nie wszystkim 

organizacjom udaje się przejść przez cały cykl życia. Zdarza  się równie często, że 

organizacja wcześniej wchodzi w etap zmiany, co wynika z przyczyn związanych 

z brakiem spójności wizerunku, czy zmianami w toczniu rynkowym [13]. 

4. Analiza wyników  

Celem przeprowadzonych badań było poznanie opinii mieszkańców Rzeszowa na 

temat budowania wizerunku w mediach społecznościowych. Zakres czasowy 

pomiaru empirycznego obejmował okres od lipca do sierpnia 2018 r. Pomiaru 

empirycznego dokonano na terenie Rzeszowa. Podmiotem badań byli mieszkańcy 

tego miasta, a przedmiotem badań ich stosunek do budowania wizerunku firmy 

w mediach społecznościowych. Metodą badawczą wykorzystaną w gromadzeniu 

wyników była ankieta, natomiast narzędziem badawczym – kwestionariusz ankiety. 

Badaniem zostało objętych 212 ankietowanych. Spośród 212 respondentów 

w badaniu wzięło udział 130 kobiet (61%) i 82 mężczyzn (39%).  

4.1. Respondenci w mediach społecznościowych 

Z przeprowadzonych badań wynika, że aż 98 % ankietowanych korzysta 

z mediów społecznościowych (rys.1). W tym 91% zadeklarowało, że robi to 

codziennie. Tak duży odsetek badanych, świadczy o popularności i  atrakcyjności 

social media.  
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Rysunek 2. częstotliwość korzystania przez badanych z mediów społecznościowych (%).  

Źródło: opracowanie własne. 

Najczęściej wykorzystywanymi narzędziami mediów społecznościowych (rys. 2)  

były portale społecznościowe. Około 96% ankietowanych wskazało właśnie na ten 

instrument social media.  

 

Rysunek 3. Media społecznościowe wykorzystywane przez badanych (%) 

Źródło: opracowanie własne. 

Kolejnym najczęściej stosowanym narzędziem mediów społecznościowym były 

serwisy wideo, korzystało z nich blisko 83% badanych. Średnio co czwarty respon-

dent wskazał na fora dyskusyjne. W opinii ankietowanych najmniej atrakcyjnymi 

rodzajami mediów społecznościowych okazały się być blogi (8%) i mikroblogi 

(11%), a także portale dla osób aktywnych zawodowo (11%).  

4.2. Postrzeganie wizerunku firmy w mediach społecznościowych  

Wizerunek firmy w mediach społecznościowych ma bardzo duże znaczenie 

w działalności przedsiębiorstwa. Dlatego warto poznać opinie badanych w tej 

kwestii, aby stworzyć jak najbardziej efektywną kampanię reklamową. 
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Rysunek 4. Stosunek badanych do obecności marek w mediach społecznościowych. 

Źródło: opracowanie własne. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że blisko 65% badanych pozytywnie oceniło 

obecność marek w mediach społecznościowych (rys.3). Zaledwie 3% ankietowanych 

miło odmienne zdanie w tej kwestii. Około 32% badanych określiło swój stosunek 

jako obojętny. Można zatem wywnioskować, że ankietowani lubią taki sposób 

budowania i promowania wizerunku firmy.  

 

Rysunek 5. Przyczyny obserwowania marek w mediach społecznościowych 

Źródło: opracowanie własne. 
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Respondenci zostali również zapytani o przyczyny obserwowania firm w mediach 

społecznościowych (rys.4). Około 35% badanych śledziło profil firmy w social 

media ze względu na sympatię, jaką darzy daną markę. Ponadto średnio co trzeci 

badany liczył na informacje o promocjach i ofertach specjalnych. Co czwarty badany 

był natomiast ciekawy informacji o firmie. Ponadto 14% ankietowanych za 

przyczynę obserwowania firmy podało kupowanie produktów danej marki. Nieco 

mniej bo 13% interesowało się branżą w której działa firma. Blisko 8% 

respondentów śledziło profile ze względu na znajomych. Nieco mniej bo 7% 

stwierdziło, że firma publikowała  ciekawe i interesujące treści.  Co dwudziesty 

badany za przyczynę podał udział w konkursie. Jedynie 1% próby badawczej 

przyznało, że śledzi profil firmy ze względu na negatywne doświadczenia związane 

z marką i chciało się nimi podzielić z innymi. 

 

Rysunek 6. Sposoby angażowania się ankietowanych w działania firm w mediach społecznościowych 

Źródło: opracowanie własne. 

Zdecydowana większość badanych angażowała się w działanie firm w social 

media poprzez lubienie postów publikowanych na Facebooku (77%), średnio co 

dziesiąty z ankietowanych włączał się w aktywność firm dodając komentarze na 

profilach lub blogach oraz poprzez wyrażanie swojej krytyki dotyczącej marki. 

Materiały zamieszczane przez marki na profilach lub blogach komentowało 8% 

próby badawczej. Jedynie 2% respondentów aktywnie angażowało się w rozmowę 

z firmą. Interesującym jest fakt, że  14% respondentów zadeklarowało, że w ogóle 

nie angażowało się w działania firm w social media.  

11% 

8% 

11% 

2% 

77% 

14% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

dodaję komentarze na profilach lub blogach 
marek/ firm 

komentuję materiały zamieszczane przez 
firmy/marki na profilach lub blogach 

wyrażam swoją krytykę dotyczącą firmy/marki 

angażuję się w rozmowę z firmą/marką 

lubię posty firm/marek na Facebooku 

nie angażuję się 



 

Kreowanie wizerunku firmy w mediach społecznościowych 

 

291 

 

Rysunek 7. Czy wizerunek firmy w mediach społecznościowych wpłynął na całkowitą zmianę opinii na jej 

temat? Źródło: opracowanie własne. 

Badanych poproszono również o udzielenia odpowiedzi na następujące pytanie: 

Czy zdarzyło się Panu/i całkowicie zmienić opinię o marce na podstawie jej 

wizerunku w mediach społecznościowych? (rys.6).  Dokładnie połowa badanych 

zadeklarowała, że nigdy nie zdarzyło się im zmienić zdania. Co trzeci badany 

natomiast stwierdził, że wizerunek firmy w mediach społecznościowych całkowicie 

wpłynął na jego podejście w stosunku do marki. Około 19% badanych nie było do 

końca pewnych, czy wizerunek mógł w jakikolwiek sposób wpłynąć na ich opinie 

o firmie. 

4.3. Wpływ wizerunku firmy na decyzje zakupowe 

Ważną kwestią w procesie przeprowadzania kampanii reklamowej firmy w mediach 

społecznościowych są efekty jakie przynosi. W tym kontekście rozumie się przede 

wszystkim lojalność i chęć nabywania produktów danej firmy. Warto zatem zbadać 

opinie ankietowanych z perspektywy podejmowania decyzji zakupowych.  

 

Rysunek 8. Wpływ bycia fanem danej marki na zwiększanie poziomu zakupów. Źródło: opracowanie własne. 
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Respondenci zostali również poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy 

fakt, że jest Pan/i znajomym/fanem danej firmy/marki sprawia, że kupuje Pan/i 

więcej jej produktów? (rys. 7) Jak wynika z przeprowadzonych badań średnio co 

trzeci ankietowany udzielił twierdzącej odpowiedzi, w tym 6% wskazała, że 

zdecydowanie tak zaś 27% – raczej tak. Około 46% respondentów miało odmienne 

zdanie w tej kwestii. Prawie 38% stwierdziło, że bycie fanem marki w mediach 

społecznościowych raczej nie wpływa na częstsze nabywanie produktów firmy. 

Natomiast 8% ankietowanych zdecydowanie zaprzeczyło kupowaniu produktów 

firmy z tego powodu.  

5. Podsumowanie  

Rozwój nowego kanału komunikacji jakim są media społecznościowe sprawił, że 

firmy coraz chętniej stosują je w prowadzonych kampaniach reklamowych.  Na 

podstawie analizy źródeł wtórnych jak i pierwotnych należy stwierdzić, iż social 

media mają bardzo duże znaczenie w tworzeniu wizerunku organizacji. Po pierwsze 

użytkownicy mediów społecznościowych to w większości interesariusze firmy: 

klienci, dostawcy, pracownicy, inwestorzy, a także konkurencja. Są to więc grupy, 

które w sposób pośredni lub bezpośredni mogą wpływać na wizerunek firmy. Po 

drugie swoboda w tworzeniu treści w mediach społecznościowych powoduje, że 

każdy może przedstawiać swój punkt widzenia. Media społecznościowe stanowią 

także istotne narzędzie tworzenia pozytywnego wizerunku firmy. Na podstawie 

przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż obecnie prawie wszyscy korzystają 

regularnie z mediów społecznościowych. Najczęściej badani przeglądali portale 

społecznościowe, serwisy wideo i fora dyskusyjne. Ankietowani pozytywnie ocenili 

fakt, iż marki budują swój wizerunek w mediach społecznościowych, dodatkowo 

większość z nich była fanem swoich ulubionych marek i  śledziła ich działania 

w mediach społecznościowych. Wśród przesłanek, które warunkują chęć obserwo-

wania firm w social media respondenci wymieniali przede wszystkim: sympatię, jaką 

darzą markę, byli ciekawi informacji o firmie, a także liczyli na informacje 

o promocjach i ofertach specjalnych.   

Badani w największym stopniu angażowali się w działanie firm w sieci poprzez 

lubienie postów jakie publikują marki na portalach społecznościowych, poprzez 

dodawanie komentarzy na profilach oraz wyrażaniu swojej krytyki na temat firmy. 

Ponadto obserwowanie firm w mediach społecznościowych raczej nie wpływa na 

zmianę opinii na temat danej organizacji, a także nie determinuje zwiększania 

nabywania produktów firmy.   
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Kreowanie wizerunku firmy w mediach społecznościowych 

Streszczenie  

Głównym celem artykułu była analiza istoty i narzędzi mediów społecznościowych oraz poznanie opinii 

mieszańców Rzeszowa na temat wizerunku firmy w social media. Cel ten został osiągnięty dzięki 

wykorzystaniu materiałów wtórych w postaci literatury z zakresu mediów społecznościowych. 

Przeprowadzono również badania pierwotne, które dostarczyły informacji na temat podejścia badanych 

do kreowania wizerunku organizacji w mediach społecznościowych. Artykuł został podzielony na trzy 

części. W pierwszym rozdziale skupiono się na pojęciu oraz narzędziach mediów społecznościowych. 

W drugim rozdziale zaprezentowano istotę wizerunku firmy oraz etapy kreowania wizerunku. 

W trzeciej części przedstawiono wyniki badań własnych. Metodą badawczą wykorzystaną do 

przeprowadzenia pomiaru empirycznego była ankieta. Metodą statystyczną wykorzystaną do badania 

materiału empirycznego była analiza struktury. Przeprowadzone badania dowodzą o popularności 

mediów społecznościowych. Ponadto wykazano, że media społecznościowe są istotnym narzędziem 

w budowaniu wizerunku firmy.  

Słowa kluczowe: wizerunek firmy, media społecznościowe. 

Creating the company’s image in social media   

Abstract  

The aim of the article was to analyze the essence and tools of social media and to get to know the 

opinions of Rzeszów hybrids about the company's image in social media. The goal was achieved 

through the use of secondary materials in the form of literature on social media. Primary research was 

also carried out, which provided information on the subject's approach to creating the image of the 

organization in social media. The article is divided into three parts. The first chapter describes the 

concept and tools of social media. The second chapter presents the company's image and the stages of 

creating the image. The third part presents the results of own research. The research method used to 

conduct the empirical measurement was a questionnaire. The statistical method used to study the 

empirical material was structure analysis. The conducted research proves the popularity of social media. 

In addition, it has been shown that social media is an important tool in building the company's image. 

Keywords: company image, social media. 
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Działania public relations w opinii mieszkańców 

województwa podkarpackiego  

1. Wstęp  

We współczesnej gospodarce charakteryzującej się ciągłą dynamiką zmian 

i niestabilnością otoczenia, firmy muszą stawiać czoła nowym wyzwaniom. Jednym 

z takich wyzwań jest klient, który w dzisiejszych czasach stał się niezwykle 

wymagający. W dobie Internetu oraz procesów globalizacyjnych, a także dyna-

micznych zmianach popytu, potrzeby konsumentów ulegają ciągłym zmianom, co 

więcej powstają nowe. 

Public relations to dziedzina o charakterze interdyscyplinarnym. Tematyka ta 

wymaga posiadania szerokiej wiedzy obejmującej różne dyscypliny naukowe. Istotą 

aktywności public relations jest dążenie do budowania, utrwalania oraz poszerzania 

powszechnego zaufania i pozytywnego wizerunku o określonym przedsiębiorstwie. 

Zadaniem public relations jest więc zmniejszenie dystansu istniejącego pomiędzy 

organizacją, a jej otoczeniem. Zwiększanie zaufania klientów oznacza zatem 

zbliżanie przedsiębiorstwa i jego produktów do obecnych i potencjalnych odbiorców.  

2. Wizerunek firmy i czynniki wpływające na jego wartość 

Wiele podmiotów działających na rynku przykłada dużą wagę do budowania 

tożsamości firmy, co może przełożyć się na kreowanie wizerunek. Wnioski te 

wynikają w głównej mierze z oczekiwań odbiorców, którzy w istotny sposób 

upraszczają procesy decyzyjne poprzez sugerowanie się posiadanym wyobrażeniem 

i docierającymi do nich poglądami na temat firmy i jej oferty [1]. W związku 

z powyższym przedsiębiorcy winni stosować różnego rodzaju zabiegi mające na celu 

tworzenie wyrazistej tożsamości.  

2.1. Pojęcie wizerunku firmy 

Słowo wizerunek wywodzi się z łacińskiego słowa image, jest także spokrew-

nione z łacińskim imitary i oznacza imitować [1]. Według ojca marketingu – Philipa 

Kotlera wizerunek rozumiany jest jako zestawienie przekonań, koncepcji, idei oraz 

wyobrażenia, jakie ma jednostka o obiekcie, w co wierzy, jakie ma o nim 

wyobrażenie i co z nim wiąże. Nastawienie człowieka jest w dużym stopniu 

ukierunkowane na wizerunek obiektu [2]. 

Wizerunek mimo to nie stanowi wiernej kopi wyobrażonego przedmiotu, między 

innymi z tego względu, że proces postrzegania ma zarówno charakter subiektywny 

jak i aktywny. W związku z tym wizerunek może zostać poddany procesowi 

formowania, związane z nadawaniem mu określonego kształtu psychologicznego [3]. 

Wizerunek organizacji kreuje się niezależnie od woli jednostki. Procesu tego nie 

                                                                
1 anna_glowacz92@o2.pl, Instytut Socjologiczny, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Uniwersytet 

Rzeszowski. 
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można zatrzymać, ale można mieć na niego wpływ. Wizerunek jako jeden 

z aktywów firmy jest wartością oraz przedmiotem wszelkiego rodzaju zabiegów 

związanych z komunikacją. Cele komunikacyjne realizowane są zgodnie ze strategią 

i misją przedsiębiorstwa [4].  

2.2. Czynniki determinujące wizerunek firmy 

Kształtowanie wizerunku organizacji jest więc bardzo ważnym procesem 

w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warto zatem zastanowić się nad czynnikami 

wpływającymi na wartość wizerunku organizacji. Według W. Budzyńskiego, istnieją 

trzy podstawowe grupy bodźców wpływających na wizerunek firmy. Na rysunku 1 

zostały zaprezentowane czynniki determinujące wartość wizerunku organizacji.     

 
Rysunek 1. Zależności pomiędzy czynnikami wpływającymi na wartość wizerunku firmy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie W. Budzyński.2009. Wizerunek firmy, Kreowanie, zarządzanie, 

efekty. Poltext, Warszawa, s. 36. 

Z psychologicznego punktu widzenia o wartości wizerunku organizacji decydują 

jakość prezentowanego obrazu, kreowana przez obecnych i potencjalnych nabyw-

ców. Wartość ta determinuje zachowania konsumenckie wobec przedsiębiorstwa. Na 

jakość wizerunku można wpływać, poczynając od świadomości istnienia firmy, 

rozeznania jakości i jej wiarygodności, szeroko pojętych skojarzeniach, po różne 

poziomy lojalności [5].  
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Kolejną grupę czynników stanowią determinanty o charakterze rynkowym. 

Wśród nich jednym z ważniejszych jest działalność marketingowa, która wpływa na 

stopień lojalności wobec firmy co jednocześnie przekłada się na wartość jej 

wizerunku. Wymieniono w tej grupie również pozycję na rynku, strukturę rynku, 

kontakty międzynarodowe oraz perspektywy rozwoju [6].  

Trzecią grupą czynników są determinanty prawne, w szczególności ochrona 

prawna symbolu firmowego, wprowadzanie na rynek opakowań, marek a także 

innych części systemu identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa. Ochrona prawna 

zabezpiecza wykorzystanie wizerunku przez firmy konkurencyjne [5].  

3. Istota i znaczenie public relations 

Zdefiniowanie pojęcia public relations jest niezwykle trudne. Wynika to przede 

wszystkim z zakresu tego rodzaju aktywności. Szacuje się, że obecnie na świecie 

istnieje ponad 2000 definicji public relations. Istotna różnica w tworzeniu tego 

pojęcia stanowi rezultat stopnia radykalizacji poglądów w zakresie PR jako funkcji 

zarządzania przedsiębiorstwem oraz PR jako części strategii komunikacyjnej [1].  

3.1. Pojęcie public relations  

Znaczenia terminu public relations można doszukiwać się w samym tłumaczeniu 

tego sformułowania. Z języka angielskie oznacza dosłownie stosunki z publicz-

nością, stosunki społeczne, bądź relacje społeczne. Jednak nie oddaje to w pełni 

esencji i zakresu public relations [7]. 

Według Międzynarodowego Stowarzyszenia PR (IPRA) public relations to 

„planowana i stała funkcja kierownicza. Jej celem jest pozyskiwanie i utrzymanie 

zrozumienia oraz poparcia dla organizacji publicznych, prywatnych i instytucji ze 

strony tych kręgów publiczno-społecznych, z którymi te organizacje mają lub mogą 

mieć kontakt. PR poszukuje zrozumienia i poparcia społecznego, a wszystkie jego 

działania oparte są na funkcji zarządzania [8].” Natomiast W. Budzyński precyzuje 

public relations jako „planowaną, ciągłą i prowadzoną z uwzględnieniem wyników 

systematycznych badań działalność, polegającą na przekazywaniu przez przedsię-

biorstwo specjalnie przygotowanych w różnej formie informacji, w celu stworzenia 

w podmiotowym otoczeniu tego przedsiębiorstwa jego pożądanego obrazu, 

pozwalającego na lepsze zintegrowanie się z tym otoczeniem oraz ułatwiającego 

realizację podstawowych celów przedsiębiorstwa. Działalność ta może być prowa-

dzona także przez inne organizacje, w tym nienastawione na osiąganie zysku” [9].  

3.2. Działania public relations 

Istotną kwestią w public relations jest niekonwencjonalne podejście, a także 

kreatywność w tworzeniu pomysłów. Jednak działania PR nie są podejmowane ad 

hoc, ale wymagają przeprowadzenia badań oraz wiedzy na temat postępowania 

w określonych sytuacjach. Literatura proponuje szereg narzędzi wykorzystywanych 

w public relations, które umożliwiają realizację opracowanych wcześniej celów [10].  

Jednym z takich działań jest budowanie identyfikacji wizualnej firmy, określane 

również jako corporate identity (CI). Klaus Kneip definiuje to pojęcie jako celowe 

dążenie kierownictwa przedsiębiorstwa do podporządkowania jednej konkretnej 

koncepcji wszystkich sposobów postępowania firmy, pracowników i komuniko-
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wania. W ten sposób autoprezentacja przedsiębiorstwa powinna prowadzić do 

jednolitej interpretacji jej przez otoczenie [11]. 

Innym działaniem public relations jest Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 

(CSR). Według tej koncepcji przedsiębiorstwa są jednostkami społecznymi 

uwzględniającymi w swojej strategii nie tylko interesy udziałowców, ale i całego 

społeczeństwa. Dla większości przedsiębiorstw CSR jest tylko dodatkiem, którego 

celem jest ocieplenie wizerunku firmy. Kluczowym jest jednak aby, był to stały 

i konsekwentnie rozwijany element tożsamości organizacji. Istotnym elementem jest 

strategia przedsiębiorstwa. To co w dużym stopniu odróżnia prawdziwy CSR od 

innych działań PR jest ukierunkowanie się na długofalowe cele. Tak więc CSR nie 

może być jednorazowym działaniem, ale powinno być wizją na trwałe wpisaną 

w tożsamość firmy [12]. 

Kolejnym działaniem public relations jest sponsoring rozumiany jako wsparcie 

finansowe bądź rzeczowe różnego rodzaju przedsięwzięć celem zbudowania 

pozytywnego wizerunku organizacji oraz zdobycia sympatii opinii publicznej [13]. 

Według K. Wójcik istotą sponsorowania jest świadome przekazanie drugiej stronie 

dóbr rzeczowych, pieniędzy, bądź usług także know how, w celu osiągnięcia 

konkretnych korzyści i celów. Obszary wsparcia sponsorów obejmują takie 

dziedziny jak: sport, kultura, ekologia, stosunki społeczne, życie społeczne, audycje 

w mediach [1]. Sponsoring niesie ze sobą wile korzyści zarówno w obszarze 

komunikacji wewnętrznej organizacji, jak i zewnętrznej. Sukces promowanego 

wydarzenia przekonuje pracowników do tego typu wydatków, wpływa na ich morale, 

zwiększa wydajność pracy oraz podnosi poziom ich utożsamiania się z przed-

siębiorstwem. Podejmowanie działań sponsoringowych wpływa na wzrost rozpozna-

walności marki. Dodatkowo firma ma możliwość utożsamiania się z określonym 

wydarzeń, osobą czy instytucją, dzięki czemu skojarzenia związane ze sponsoro-

wanym obiektem mogą zostać przeniesione także na sponsora. Innymi pozytywnymi 

aspektami związanymi z tego typu działalnością jest możliwość budowania zaufania 

wśród partnerów biznesowych, a także rozpowszechnianie wiedzy na temat 

organizacji [14].  

Innym działaniem należącym do obszaru public relations jest publicity. Są to 

działania zmierzające do wpływania przez firmę lub organizację na opinię społeczną, 

polegające na bezpłatnym przekazywaniu specjalnie przygotowanych informacji 

poprzez środki masowego przekazu. Niekiedy, terminy public relations i publicity są 

traktowane jako jedno zbiorcze pojęcie PR. Czasami samo publicity traktowane jest 

jako bezpłatna reklama firmy bądź jako „praktyka robienia rozgłosu”. Publicity 

przedstawia przedmiot działania wyłącznie w pozytywnym świetle, bez względu na 

stopień w jakim odpowiada to prawdzie. Jest to  podsunięta dziennikarzom 

wiadomość, którą media wykorzystują ze względu na atrakcyjność dla ich odbiorców. 

Zazwyczaj są to news release – komunikaty i press kit – teczka dla prasy [15]. 

Kształtowanie kontaktów z mass mediami ma ważny wpływ przy tworzeniu 

wizerunku przedsiębiorstwa. Dzięki mediom firmy mają możliwość dotarcia 

z informacją do szerokiego grona odbiorców. Scenariusz współpracy z mediami 

powinien opierać się na dwóch kierunkach rozwoju. Po pierwsze organizacja winna 

zapewnić właściwą informację, a po drugie  musi być to ciągły proces tworzenia 
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odpowiednich relacji z mediami. Literatura prezentuje szereg instrumentów, które 

umożliwiają utrzymanie kontaktu pomiędzy organizacją, a mediami. Najczęściej 

wykorzystuje się dystrybucję materiałów prasowych, wycieczki dla przedstawicieli 

mediów, wywiady, konferencje prasowe, nieformalne kontakty z dziennikarzami, 

zaproszenia dziennikarzy na eventy, testy i konkursy [16].  

4. Analiza wyników  

Głównym celem pracy było poznanie opinii badanych na temat aktywności public 

relations podejmowanych przez przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowe działające 

na terenie Rzeszowa oraz w jego okolicach. Metodą badawczą wykorzystaną do 

przeprowadzenia badań pierwotnych był bezpośredni wywiad kwestionariuszowy. 

Metody statystyczne wykorzystane do analizy materiału empirycznego to przed 

wszystkim analiza struktury badanej zbiorowości.  

Przeprowadzone badania miły charakter sporadyczny, anonimowy oraz niewy-

czerpujący. Pomiaru empirycznego dokonano na terenie województwa podkar-

packiego. W województwie podkarpackim, a szczególnie w Rzeszowie działa wiele 

przedsiębiorstw produkcyjno-handlowych, które podejmują aktywności w zakresie 

public relations. Dlatego istotne jest poznanie opinii mieszkańców tego woje-

wództwa na temat działań PR.  

Próba badawcza składała się z 250 ankietowanych, zróżnicowanych pod 

względem demograficznym. Próbę badawczą dobrano w sposób nielosowy, stosując 

metodę doboru kwotowego. W badaniu wzięło udział 46% mężczyzn oraz 54% 

kobiet. Ponadto 26% z nich to osoby w wieku 15- 24 lata, 30% badanych to osoby 

z przedziału wiekowego 25-39 lat, 29% było w wieku 40-59 lat, zaś 15% powyżej 60 

roku życia. Dodatkowo podzielono próbę badawczą ze względu na miejsce 

zamieszkania. Około 53% respondentów pochodziło ze wsi, zaś 47% ankietowanych 

z miasta.  

4.1. Ocena działań public relations 

Badaniu zostały poddane następujące działania public relations: sponsoring 

drużyny sportowej, wydarzeń kulturalnych i inne, działalność o charakterze 

dobroczynnym i charytatywnym, działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, 

działania na rzecz lokalnej społeczności, np. zatrudnianie dodatkowo pracowników 

w regionie, nagrody i wyróżnienia osiągane przez organizację za prowadzoną 

działalność. Zmienne te zostały poddane analizie ponieważ były to najczęstsze 

działania stosowane przez firmy produkcyjno-handlowe prosperujące na terenie 

Rzeszowa oraz w jego okolicach.  Na wykresie 1 została zaprezentowana ocena 

poszczególnych działań public relations.  
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Wykres 1. Ocena poszczególnych działań public relations. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Wśród opinii wyrażonych przez ankietowanych najbardziej ważną i interesującą 

aktywnością public relations okazały się być działania na rzecz społeczności 

lokalnej, około 24% badanych uznało te działania za istotne. W ocenie ankieto-

wanych drugą ważną grupą działań public relations było wspieranie akcji 

charytatywnych i dobroczynnych.  Na trzecim miejscu uplasowały się działania na 

rzecz ochrony środowiska naturalnego. Ponad 31% próby badawczej uznało 

sponsoring za działania mało ważne.  

4.2. Czynniki wpływające na nabywanie artykułów podstawowych 

i droższych 

Artykuły podstawowe odgrywają ważną rolę w zaspokajaniu potrzeb życia 

codziennego każdego klienta. Określając ważność czynników oddziałujących na 

wybór konsumentów, poddano ocenie 12 determinant. Na wykresie 2 zostały 

uszeregowane średnie oceny poszczególnych czynników wpływających na wybór 

produktów podstawowych.  
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Wykres 2. Średnia ocena poszczególnych czynników wpływających na wybór produktów podstawowych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Średnie arytmetyczne oceny poszczególnych czynników wykazały przeciętne 

znaczenie przy dokonywaniu wyboru produktów podstawowych. Do determinant 

o największym znaczeniu badani zaliczyli: wcześniejsze doświadczenia z produktem 

(średnia ocena ważności 3,69), a także kraj pochodzenia (średnia ocena ważności 

3,6).  Działania public reltions, takie jak wspieranie akcji charytatywnych, ochrona 

środowiska itp. zostały stotunkowo nisko ocenione. Do najmniej znaczacych 

czynników wpływających na zakup artykułów podstawowych respodneci zaliczyli 

reklamę (średnia ocena 2,32) oraz rekomendacje w niezależnych mediach (średnia 

ocena 2,25). 

Artykuły droższe takie jak sprzęt gospodarstwa domowego i sprzęt audiowizualny 

czy odzież to produkty nabywane rzadziej, jednak również stanowią nieodłączny 

element procesów nabywczych konsumanta. Badając zachowania konsumnetów 

poddano analizie 12 czynników determinujących wybór produktów droższych. Na 

wykresie 3 zostały uszeregowane średnie oceny poszczególnych czynników 

wpływających na wybór produktów nabywanych rzadziej.  
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Wykres 3. Średnia ocena poszczególnych czynników wpływających na wybór produktów droższych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Konsumenci poddani badaniu wskazali, że najważniejszym czynnikiem wpły-

wającym na wybór produktów nabywanych rzadko była gwarancja oraz opieka 

serwisowa (średnia ocena 4,53). Kolejnym czynnikiem był kraj pochodzenia 

produktu kojarzony z wysoką jakością (średnia ocena 4,03). Trzecim co do ważności 

czynnikiem determinującym wybór artykułów droższych były wcześniejsze 

doświadczenia z produktem (średnia ocena 3,91).   

Podobnie jak w przypadku produktów podstawowych wpływ działań public 

relations na wybór artykułów nabywanych rzadko jest niewielki. Wspieranie przez 

producenta akcji charytatywnych, dbanie o środowisko itp. ma dla konsumentów 

średnie znaczenie (ocena 2,45). Najmniej ważnym czynnikiem były rekomendacje 

w niezależnych mediach (średnia ocena 2,32). Mało istotnymi czynnikami okazały 

się także rekomendacje sprzedawców (średnia ocena 2,4) oraz reklama (średnia 

ocena 2,33).  

4.2.1. Działania PR i ich wpływ na decyzje zakupowe konsumentów  

Konsument nabywając produkty kieruje się różnym czynnikami. Jednym z nich są 

działania public relations. Warto zatem zastanowić się, które z aktywności 

przedsiębiorstw mają największe znacznie w budowaniu pozytywnego wizerunku w 

otoczeniu. Na wykresie 4 zaprezentowano znaczenie poszczególnych działań public 

relations na wybór produktów.  
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Wykres 2. Wpływ poszczególnych działań public relations na wybór produktów. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Według przeprowadzonych badań działaniem public relations o największym 

znaczeniu było wspieranie społeczności lokalnej poprzez zatrudnienie w przedsię-

biorstwie mieszkańców danego regionu. Prawie co trzeci badany stwierdził, że 

dziania tego typu wpływają na decyzje podejmowane w trakcie zakupu.  

Drugą grupą działań public relations silnie oddziałujących  na wybór produktów 

są  prowadzone akcje charytatywne i dobroczynne. Jak wynika z przeprowadzonych 

badań, około 27% respondentów potwierdził, że aktywności tego typu przekonują ich 

do sięgania po produkt firmy działającej charytatywnie.  

Grupą działań public relations o najmniejszym wpływie na zachowania 

konsumentów okazał się być sponsoring drużyn sportowych, wydarzeń kulturalnych 

itp. Około 35% badanych stwierdziło, że działania te nie determinują ich do sięgania 

po produkty przedsiębiorstw włączających się w sponsoring różnych wydarzeń. 

5. Podsumowanie  

W dzisiejszym świecie gospodarczym sensem istnienia każdego przedsiębiorstwa 

powinien być konsument i jego potrzeby. Rozpoznanie wymagań klienta i spełnianie 

jego oczekiwań wpływa na satysfakcję klientów. Satysfakcja natomiast buduje 

lojalność i więź z przedsiębiorstwem, a dokładnie z jego produktami i usługami. 

Lojalny klient stanowi jeden z najważniejszych zasobów każdej firmy. Umożliwia 

przede wszystkim generowanie zysków i dalszy rozwój organizacji. W dobie 

rozwijającego się społeczeństwa działania public relations są bardzo ważne ze 

względu na fakt, iż konsumenci nie zwracają już tylko uwagi na cenę, ale także na 

markę i wizerunek firmy. Działania wizerunkowe wpływają na komunikację 

dwukierunkową. Umożliwia ona budowanie wśród odbiorców pozytywnego 

wizerunku oraz eksponowanie zalet przedsiębiorstwa.  

Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych dostarczyły interesujących 

informacji na temat działań public relations podejmowanych przez przedsiębiorstwa 

produkcyjno-handlowe funkcjonujące na terenie Rzeszowa i w jego okolicach. 

Najistotniejszą i najbardziej interesującą działalnością public relations wśród 
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przebadanych ankietowanych były działania na rzecz społeczności lokalnej. Na 

drugim miejscu znalazła się działalność charytatywna i dobroczynna, a na trzecim 

działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.  

Największe znaczenie przy wyborze artykułów podstawowych miały takie 

czynniki jak: wcześniejsze doświadczenia z produktem oraz kraj pochodzenia. 

W przypadku dóbr droższych, nabywanych rzadziej, badani wskazali gwarancje oraz 

opiekę serwisową. Działania z zakresu public reltions, takie jak wspieranie akcji 

charytatywnych, czy ochrona środowiska itp. oraz rekomendacje niezależnyh 

mediów zostały stotunkowo nisko ocenione. Poddając statystycznej analizie wpływ 

poszczególnych działań public relations na decyzje zakupowe należy stwierdzić, że 

aktywnością o największym znaczeniu było wspieranie społeczności lokalnej 

poprzez zatrudnienie w przedsiębiorstwie mieszkańców danego regionu.  
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Działania public relations w opinii mieszkańców województwa podkarpackiego 

Streszczenie  

Celem artykułu było poznanie opinii badanych na temat aktywności public relations podejmowanych 

przez przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowe działające na terenie Rzeszowa oraz w jego okolicach. 

Cel ten osiągnięto dzięki wykorzystaniu źródeł wtórnych w postaci przeglądu dostępnej literatury. 

Ponadto zostały przeprowadzone badania pierwotne, które dostarczyły danych opisujących preferencje 

mieszkańców odnośnie działań public relations. Artykuł został podzielony na trzy części tematyczne. 

Pierwszy rozdział poświęcono ogólnym zagadnieniom dotyczącym wizerunku, a także opisano czynniki 

wpływające na wizerunek organizacji. W drugiej części pracy została podjęta próba zdefiniowania 

pojęcia public relations oraz znaczenia działań PR w przedsiębiorstwie. Rozdział trzeci miał charakter 

typowo empiryczny, w którym to zaprezentowano wyniki badań własnych. W pierwszej kolejności 

poddano ocenie poszczególne działania public relations. Następnie określono czynniki, które 

w największym stopniu determinują wybór produktów podstawowych i artykułów droższych. W 
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ostatniej części skupiono się na wpływie poszczególnych działań public relations na decyzje zakupowe 

konsumentów. Metodą badawczą wykorzystaną do przeprowadzenia badań pierwotnych był wywiad 

kwestionariuszowy. Metody statystyczne wykorzystane do analizy materiału empirycznego to przed 

wszystkim analiza struktury badanej zbiorowości. Przeprowadzone badania dostarczyły informacji na 

temat wpływu działań public relations na decyzje nabywcze konsumentów. Wśród przebadanych 

najbardziej interesującą działalnością public relations były działania na rzecz społeczności lokalnej. 

Największe znaczenie przy wyborze artykułów podstawowych miały takie czynniki jak: wcześniejsze 

doświadczenia z produktem oraz kraj pochodzenia. W przypadku dóbr droższych była to gwarancja oraz 

opieka serwisowa. Działaniem public relations o największym znaczeniu przy wyborze produktów było 

wspieranie społeczności lokalnej poprzez zatrudnienie w przedsiębiorstwie mieszkańców danego 

regionu. Dostarczone informacje stanowią podstawę do dalszych badań i pogłębienia wiedzy z tego 

obszaru tematycznego.  

Słowa kluczowe: public realtion, konsument, wizerunek.  

Public relations activities in the opinion of the inhabitants of the Podkarpckie 

Voivodeship 

Abstract  

The purpose of the article was to get to know the opinions of the respondents on the subject of the 

public relations activity. The goal was achieved through the use of secondary sources such as literature. 

Also, primary research was carried out that provided data describing inhabitants preferences about 

public relations activities. The article is divided into three parts. The first chapter outlines general image 

issues, and describes the factors influence the image of the organization. The second part of the article 

presents the concept of public relations and the importance of PR activities in an enterprise. The third 

chapter had a research character in which the results of own research were presented. First, the public 

relations activities were evaluated. Next, the factors that determine the choice of basic products and 

more expensive products are determined the most. The last part focuses on the impact of public relations 

activities on purchasing decisions of consumers. The research method used to conduct primary research 

was questionnaire interview. The research provided information on the impact of public relations 

activities on purchasing decisions of consumers. The most interesting activities of public relations were 

actions supporting the local community. The most important factors in the selection of basic products 

were: previous experience with the product and country of origin. In the case of more expensive goods it 

was a guarantee and service care. Public relations with the greatest importance in the selection of 

products was to support the local community 

Keywords: public relation, consumer, image. 
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Ocena realizacji zamówienia klienta 

w przedsiębiorstwie usługowym  

1. Wstęp 

Realizacja zamówienia klienta jest kluczowym procesem logistycznym, który 

uruchamia cały cykl logistyczny oraz nadaje mu właściwe tempo. W ostatnich latach 

znaczenie realizacji zamówienia znacznie wzrosło, co spowodowało zwiększenie 

zainteresowania wokół tego tematu. Dla klienta, który uruchamia łańcuch zdarzeń 

istotne są takie czynniki jak: cena szybkość, terminowość, elastyczność. Wyżej 

wymienione elementy wchodzą w skład realizacji zamówienia klienta. Od jego 

szybkości, elastyczności kompletności zależy czy odbiorca staje się nie tylko stałym 

klientem, ale klientem lojalnym, który regularnie dokonuje zakupów a także zachęca 

innych do zaopatrywania się w danym punkcie o co w obecnych czasach konkurują 

przedsiębiorstwa w niemalże każdej branży.  

2. Logistyczna obsługa klienta  

Współczesne firmy chcące sprostać coraz bardziej wymagającej konkurencji oraz 

rosnącym potrzebom klientów stawiają sobie za główny cel dostarczenie satysfakcji 

klientom. Ta satysfakcja związana jest z pojęciami takimi jak: obsługa klienta oraz 

obsługa zamówień [1].  

Obsługę klienta stanowi zespół złożonych czynności, których realizacja rozpo-

czyna się w momencie złożenia zamówienia przez klienta, a kończy sfinalizowaniem 

transakcji. Głównym celem jest całkowite usatysfakcjonowanie i spełnienie wyma-

gań klienta, w perspektywie nie tylko bieżącej, ale także w dłuższym okresie czasu.  

Obsługa klienta generuje wiele elementów, które wpływają bezpośrednio na 

poziom obsługi klienta [2].  

Realizacja zamówienia, która jest głównym obiektem zainteresowań w niniejszej 

pracy nieodłącznie łączy się z zagadnieniem obsługi klienta. Logistyczna obsługa 

klienta są to wzajemne oddziałujące na siebie czynności logistyczne, które decydują 

o poziomie satysfakcji klienta podczas zakupu (dobra lub usługi). Najczęściej 

wymienianymi cechami obsługi klienta są: czas dostawy, dostępność produktów 

z zapasów, elastyczność dostaw, częstotliwość dostaw, dogodność składania zamó-

wienia [3]. Proces ten rozpoczyna się złożeniem zamówienia a kończy się dostawą do 

klienta lub realizacją usługi [4]. Elementami składającymi się na pełną realizację 

zamówienia klienta są czynniki wymienione i scharakteryzowane w tabeli 1. 
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Logistyki. 
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Tab. 1 Elementy realizacji zamówienia 

Czas dostawy Przedział czasowy od chwili złożenia zamówienia 

aż do momentu otrzymania produktu przez klienta 

(czas składania zamówienia, opracowania, 

przygotowania do wysyłki, przewozu) 

Dostępność produktów z zapasów wielkość oczekiwań klienta w danym momencie 

do zaspokojenia 

Elastyczność dostaw umiejętność dostosowania czasu, wielkości 

zamówienia oraz to jak towar zostanie dostarczony 

do klienta, aby zaspokoić jego oczekiwania. 

Częstotliwość dostaw określana jest przez liczbę dostaw w mierzonym 

czasie. Zależy ona od wielu czynników, m.in.: 

systemu organizacji dostaw czy też wielkości. 

Niezawodność dostaw są to wszystkie prawidłowo wykonane realizacje 

dostaw. 

Kompletność dostaw zdolność dostawcy do realizacji pełnego 

zamówienia. 

Dokładność dostaw zgodność towarów ze złożonym zamówieniem. 

Dogodność składania zamówienia oznacza różnorodność możliwości złożenia 

zamówienia. 

Dogodność strony dokumentacyjnej wskazane jest, aby była przede wszystkim prosta 

i dostosowana do standardów danej firmy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [5] 

Poziom obsługi klientów oferowany przez dane przedsiębiorstwo w dużym stopniu 

zależy od szeregu decyzji podjętych przez zespół logistyczny w sferze transportu, 

zapasów, składów, prognozowania popytu, zamówień zaopatrzeniowych [6]. 

Rozpatrując realizację zamówienia klienta należy zwrócić przede wszystkim 

uwagę na to jakie elementy tworzą cykl zamówienia [7]. Rysunek nr 1 przedstawia 

jego składowe. 

Procesem realizacji zamówienia można nazwać ciąg czynności, w wyniku którego 

powstaje efekt mający na celu dostarczenie klientowi wyrobu [8]. 

Rys.1 Składowe cyklu realizacji zamówienia. Źródło: [7] 

Na cykl realizacji zamówienia składa się proces realizacji zamówienia, który 

wykonany jest według tych samych procedur w pewnym odstępie czasu [8]. 

Na czas cyklu realizacji zamówienia składają się czasy 4 głównych czynności: 

 Transmisja zamówienia – czas w jakim musi pokonać zamówienie od klienta do 

sprzedawcy. Złożenie zamówienia może posiadać różne formy: osobiście, 

telefonicznie, internetowo; 

 Przyjęcie i przetworzenie zamówienia- to czas potrzebny sprzedawcy do 

opracowania zamówienia. Czynności wykonywane w ramach tego elementu to 

między innymi: przekazanie informacji do działu produkcji czy sprzedaży;  
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 Kompletacja zamówienia jest to czas, podczas którego dokonuje się złożenia 

zamówienia zgodnie z wytycznymi wraz z procesem pakowania;  

 Wysyłka zamówienia – czas wysyłki zamówionych towarów trwa najczęściej od 

załadowania przez sprzedawcę towarów na pojazd do momentu ich przyjęcia do 

rozładowania przez nabywcę [8]. 

Przebieg realizacji zamówień należy rozpatrywać z dwóch punktów widzenia [9]: 

1. Z perspektywy klienta (cykl realizacji zamówienia) – jest to czas od 

przyjmowania zamówienia aż do chwili wysłania towaru do ostatecznego 

odbiorcy. 

2. Z perspektywy producenta – jest to czas od przyjmowania zamówienia 

z uwzględnieniem wszystkich ogniw pośredniczących, czyli: zaopatrzenie, 

produkcja, transport do klienta [9].  

Realizacja zamówienia klienta jest nadrzędnym procesem dla klienta. Uruchamia 

cały cykl logistyczny, nadaje mu odpowiednie tempo. Zaniedbanie, opóźnienie 

jednego ogniwa w łańcuchu powoduje zakłócenia na całej jego długości. Ciągłe 

doskonalenie, kontrola i sprawne działania mogą przyczyniać się do zwiększenia 

zadowolenia klienta poprzez szybszą bardziej efektywną realizację jego zamówienia. 

3. Opis przedsiębiorstwa 

Przedsiębiorstwem, na podstawie którego przeprowadzono badania jest 

Hurtownia Materiałów Budowlanych zlokalizowana w obrębie województwa 

opolskiego. Działa w branży hurtowej od ponad 10 lat. Firma zajmuje się sprzedażą 

materiałów budowlanych takich jak: różnego rodzaju pokrycia dachowe, więźby 

dachowe, podbitki drewniane, łaty i inne materiały budowlane. Przedsiębiorstwo 

oferuje również usługi dekarsko-ciesielskie. Oprócz głównej siedziby firma posiada 

oddział zlokalizowany także na terenie województwa opolskiego, w którym 

przedsiębiorstwo oferuje najbardziej pożądany asortyment w regionie. W punkcie 

dokonują zakupów zarówno klienci indywidualni jak i lokalni przedsiębiorcy, którzy 

zaopatrują się w badanym podmiocie realizując własne cele biznesowe. Głównymi 

odbiorcami są firmy budowlane, które stanowią 80% grupy odbiorczej hurtowni. 

Hurtownia jest małym, lokalnym przedsiębiorstwem, w którym odnotowuje się 

głównie zakupy lojalnych, stałych klientów, którzy stanowią grupę około 70 

przedsiębiorców jak i klientów indywidualnych.  

Hurtownia działając jako przedsiębiorstwo logistyczne posiada własną strukturę 

wewnętrzną, która kształtuje się następująco:  

 główny magazyn (wewnętrzny);  

 skład zewnętrzny; 

 strefa wydawania towaru;  

 strefa załadunku; 

 strefa przyjmowania zleceń wraz z obsługą dokumentacyjną; 

 strefa sprzedaży detalicznej; 

 księgowość.  

Przedsiębiorstwo działające na lokalnym rynku od roku 2007 oprócz ugrunto-

wanej pozycji na rynku posiada także stałe, rozbudowane relacje z przedstawicielami 

wielu firm, które zajmują się dystrybucją materiałów budowlanych na terenie całej 
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Polski. Wśród nich można wymienić takich dostawców jak: Bolix, Freund, Dekoral, 

Creator, Roben, Velux czy Blachotrapex, którzy to działają na skalę ogólnopolską 

oraz ogólnoeuropejską.  

4. Analiza wyników 

Ocenę realizacji zamówienia klienta uzyskano na podstawie przeprowadzonych 

badań. Analizę zrealizowano na dwóch płaszczyznach. Wykonano badanie 

ankietowe wśród klientów przedsiębiorstwa a także przeprowadzono wywiad 

z właścicielem firmy, podczas którego otrzymano dane do oszacowania wskaźników 

charakteryzujących zamówienie doskonałe.  

4.1. Badanie ankietowe 

Badanie ankietowe przeprowadzono w okresie 6 miesięcy podczas letniego okresu, 

kiedy to popyt na materiały budowlane jest zwiększony ze względu na rozpoczynający 

się okres letni. W badaniu wzięło udział 50 respondentów, stanowiących niemalże 75% 

wszystkich klientów firmy. Ankieta składała się z 5 etapów. Pierwszy punkt odnosił się 

do czasu trwania współpracy z badanym podmiotem. W drugim punkcie przy pomocy 

skali pięciostopniowej od 1 do 5 (gdzie: 1 oznacza ocenę bardzo niską, 2 niską, 3 

przeciętną, 4 wysoką oraz 5 bardzo wysoką) klienci oceniali 5 aspektów realizacji 

zamówienia, czyli: szybkość, kompletność, zgodność, sposób złożenia zamówienia, 

kontakt z przedsiębiorstwem. W kolejnych etapach klienci z pośród uprzednio 

wymienionych czynników wybierali najważniejszy dla nich przy składaniu 

zamówienia a także aspekt, wymagający wprowadzenia usprawnień. W ostatnim 

punkcie klienci ocenili realizację zamówienia klienta w skali od 1 do 5.  

Czas trwania współpracy z badanym podmiotem był dość zróżnicowany. 

Otrzymano wyniki w przedziale od 8 lat do pół roku. Większość badanych to 

przedsiębiorstwa usługowe, z którymi hurtownia nawiązała długotrwałe relacje. 

Wykres 1 wskazuje, iż  

ponad 50% badanych to długofalowi partnerzy przedsiębiorstwa, którzy od 4-8 lat 

współpracują z hurtownią.  

 

Wykres 1 Czas trwania współpracy. Źródło: opracowanie własne 
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W kolejnym punkcie poddano analizie 6 aspektów mających wpływ na ogólną 

ocenę realizacji zamówienia klienta. Szybkość realizacji zamówienia została 

oceniona na poziomie bardzo dobrym (36%) a także na poziomie dobrym (32%). 

Zaledwie 4 % wskazało ten proces jako mało zadowalający.  

Kompletność złożonego zamówienia oceniona została na poziomie przeciętnym. 

44% ankietowanych wskazało, iż ten czynnik plasuje się jedynie na poziomie 

średnim. Pozostałe wyniki wskazane na wykresie 2 wskazują zarówno wysoką ocenę 

jak i niską. Rozbieżności wynikają z zróżnicowanej grupy klientów. Przedsię-

biorstwa składając rozbudowane zamówienia w hurtowni dłużej oczekują na 

zamówiony asortyment, gdyż hurtownik bardzo często zamawia na bieżąco produkty 

u producentów. Im mniejsze i mniej skomplikowane zamówienie tym realizacja 

zamówienia odbywa się szybciej i klient otrzymuje jednorazowo kompletne 

zamówienie. W przypadku skomplikowanego zamówienia klient ma świadomość, iż 

towary spływają do hurtownika partiami i nie zawsze zamówienie jest dostarczane 

w jednym czasie.  

 

Wykres 2. Kompletność zamówienia. Źródło: opracowanie własne 

Zgodność złożonego zamówienia z otrzymanym oceniono na poziomie wysokim. 

76% badanych wskazało ocenę wysoką a 16% bardzo wysoką. Zaledwie 8% 

przyznało poziom przeciętny. Oznacza to, że praktycznie każde zamówienie złożone 

przez klienta jest zgodne z tym co otrzymał. Przedsiębiorstwo unika błędów 

w zamówieniu, gdyż dostarczenie klientowi niewłaściwego towaru naraża firmę na 

zbędne magazynowanie niepożądanego produktu co generuje dodatkowe koszty. 

Sposób złożenia zamówienia w badanym podmiocie został oceniony na bardzo 

wysokim poziomie. Jak wskazano na wykresie 3 86% respondentów doceniło 

różnorodność możliwości składnia zamówień od tradycyjnego złożenia zamówienia 

w hurtowni, przez drogę telefoniczna aż na elektronicznym zamówieniu kończąc. 

Oznacza to, że zastosowane metody składania zamówień są dogodne dla klientów.  
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Wykres 3 Sposób złożenia zamówienia. Źródło: opracowanie własne 

Klienci wskazali, iż kontakt z przedsiębiorstwem uzyskał wynik przeciętny. 

Ponad połowa ankietowanych wskazało, iż ten czynnik nie działa tak sprawnie jak 

pozostałe badane. Wykres nr 4 przedstawia znaczne różnice w wynikach. Wynikają 

one z różnic pokoleniowych wśród klientów. Stali partnerzy to firmy działające na 

lokalnym rynku od ponad dekady. Klienci ci preferują kontakt osobisty 

z przedsiębiorstwem i ta grupa wskazała, iż kontakt z firmą jest dobry (36%) oraz 

bardzo dobry (6%). Większość klientów to jednak nowi przedsiębiorcy, którzy wraz 

z rozwojem technologicznym preferują kontakt telefoniczny lub mailowy. Nie 

zawsze ten kontakt jest tak efektywny jak tradycyjne spotkanie stąd różnica 

w wynikach jest znaczna.  

 

Wykres 4 Kontakt z przedsiębiorstwem. Źródło: badania własne 

W kolejnym etapie przeanalizowano wyniki odnoszącego się do najważniejszego 

aspektu dla klienta oraz czynnika wymagającego wprowadzenia usprawnień. 

5 
86% 

4 
8% 

3 
6% 

SPOSÓB ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA 

5 
6% 

4 
36% 

3 
52% 

2 
6% 

KONTAKT Z PRZEDSIĘBIORSTWEM 



 

Ocena realizacji zamówienia klienta w przedsiębiorstwie usługowym 

 

311 

Najważniejsze składniki dla klientów przedstawiono na wykresie 5. Należy do nich 

zaliczyć: szybkość realizacji zamówienia oraz zgodność złożonego zamówienia 

z otrzymanych. Na kolejnych miejscach ukształtowały się kompletność zamówienia, 

poziom obsługi czy kontakt z przedsiębiorstwem.  

Wykres 5 Najważniejszy czynnik dla klienta. Źródło: opracowanie własne 

Wykres ukazuje hierarchię wartości, którymi kieruje się grupa klientów 

przedsiębiorstwa. Dla firmy to cenne informacje, które mogą przyczynić się do 

zbudowania przewagi konkurencyjnej na lokalnym rynku.  

W kolejnym pytaniu ankietowanym respondenci wybierali elementy, które w ich 

opinii powinny zostać usprawnione. W tym punkcie aż w 60% odnotowano zgodność 

w postaci czynnika kontaktu z przedsiębiorstwem. Niemalże 30% badanych 

stwierdziło, że kompletność otrzymanego zlecenia również należy usprawnić. Na 

kolejnych miejscach uplasowały się takie parametry jak: zgodność zamówienia 

zrealizowanego z otrzymanym oraz szybkość realizacji zamówienia. Wyniki te 

potwierdzają wcześniejsze analizy, które wskazały, iż elementy takie jak: kontakt 

z przedsiębiorstwem został oceniony przez grupę 52% ankietowanych na poziomie 

przeciętnym oraz kompletność zamówienia oceniony przez grupę 44% ankieto-

wanych również na poziomie przeciętnym zostały ocenione przez respondentów na 

niższym w porównaniu do pozostałych elementów takich jak kompletność 

zamówienia, zgodność złożonego zamówienia z otrzymanym czy obsługa klienta.  

 Ogólna ocena realizacji zamówienia klienta została przedstawiona na wykresie nr 

6. 71% badanych klientów wskazało, iż cały proces znajduje się na dobrym 

poziomie. 16% wykazało poziom bardzo dobry a 13% poziom przeciętny. Wyniki 

potwierdzają fakt, iż główny proces poddany badaniom w firmie znajduje się na 

dobrym poziomie co przekłada się na generowanie zysków poprzez nawiązywanie 

długofalowych relacji z klientami. Analiza wskazała, iż usprawnieniom powinny 

zostać poddane dwa procesy: kontakt z przedsiębiorstwem oraz kompletność 

złożonego zamówienia. 
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Wykres 6. Poziom oceny realizacji zamówienia klienta. Źródło: badania własne 

4.2. Opracowanie wskaźników zamówienia doskonałego 

Celem wykonania pełnego badania podczas wywiadu z przedsiębiorcą otrzymano 
dane niezbędne do oszacowania wskaźników charakteryzujących zamówienie 
doskonałe.  

Pierwszym miernik liczba terminowo zrealizowanych zamówień: 

 Wszystkie przyjęte zamówienia klientów: 480 

 Zamówienia zrealizowane terminowo: 456 

 
                                 

                             
              

   

   
            

Miernik ten wskazuje, iż 95% wszystkich otrzymanych zleceń zostało 
wykonanych terminowo. Warto dodać, że liczba 480 i 456 odnosi się jedynie do 
indywidualnych zamówień klientów, które przedsiębiorca, aby zrealizować musi 
dokonać zamówienia u producenta. Ta liczba nie ukazuje wszystkich sprzedaże 
produktów, które znajdowały się w własnym magazynie hurtownika.  

Drugim ważnym wskaźnikiem jest kompletność zamówień. Według danych 
z przedsiębiorstwa miernik ten kształtuje się następująco: 

Wszystkie złożone zamówienia: 480 
Kompletne zamówienia wydane klientowi: 400 

                            

                                     
        (4.2) 

   

   
          

Wskaźnik ten pokazuje procentowo, ile zamówień zostało w pełni kompletne 
wysłane do klienta ostatecznego. Miernik na poziomie 83% wskazuje na wysoki 
poziom kompletności zamówień. Mimo, iż klienci w ankiecie wskazali, iż ten punkt 
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należy poprawić w statystykach przedsiębiorstwa kształtuje się on na wysokim 
poziomie. Ostatnim wskaźnikiem jest prawidłowość wystawionych Faktur VAT.  

 Wszystkie wystawione Faktury VAT: 3600 

 Prawidłowo wystawione Faktury VAT: 3400 
 

                                 

                                 
        (4.3) 

    

    
            

Wskaźnik na poziomie 94% świadczy o bardzo dobrym funkcjonowaniu 
przedsiębiorstwa. Oznacza to, że tylko 6% spośród wszystkich wystawionych Faktur 
VAT wymagało korekt, które stanowią mniej niż 10% wszystkich wystawionych 
dokumentów. Dowodzi to o bardzo dobrej organizacji pracy wewnątrz badanej 
organizacji.  

5. Wnioski 

Celem badań była ocena realizacji zamówienia klienta w przedsiębiorstwie 
usługowym. Badanie zostało wykonane w oparciu o ankiety przeprowadzone wśród 
klientów firmy oraz rozmowy z przedsiębiorcą, które znalazły zastosowanie 
w szacowaniu wskaźników zamówienia doskonałego. Badany proces znajduje się na 
poziomie wysokim. Przedsiębiorstwo uzyskało jasno informacje, iż kontakt z firmą 
oraz kompletność zamówienia należy w najbliższym czasie usprawnić a takie 
czynniki jak szybkość realizacji czy sposób złożenia zamówienia stale udoskonalać, 
aby oczekiwany poziom realizacji zamówienia wzrósł do poziomu maksymalnego 
oczekiwanego przez firmę jak i klientów. 

Realizacja zamówienia klienta jest w obecnych czasach kluczowym procesem 
w przedsiębiorstwie. Jest ona motorem do kolejnych działań w łańcuchu logis-
tycznym. Wszystkie czynności rozpoczynają się w momencie złożenia zamówienia 
klienta a kończą w chwili wydania towaru klientowi. Elementy, które wpływają na 
skuteczność realizowania zlecenia takie jak: szybkość, skuteczność, płynność, 
zgodność, kompletność, terminowość muszą współdziałać ze sobą, aby nie zaburzyć 
całościowego procesu. 
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Ocena realizacji zamówienia klienta w przedsiębiorstwie usługowym  

Streszczenie 
W pracy przedstawiono zagadnienie oceny realizacji zamówienia klienta w przedsiębiorstwie 
usługowym. Głównym celem była ocena poziomu realizacji zamówienia klienta w badanej organizacji. 
Klient w obecnych czasach stanowi punkt wyjścia dla działań przedsiębiorstwa. Pozyskanie nabywcy, 
nawiązanie z nim długofalowych relacji w obecnych czasach jest nadrzędnym posunięciem. Hurtownik 
pełni rolę ogniwa pośredniczącego pomiędzy producentem a nabywcom końcowym, który przede 
wszystkim zapewnia klientom większy dostęp do gamy produktowej.  
Głównym procesem poddanym badaniom to realizacja zamówienia, który jest kluczowym procesem 
logistycznym w przedsiębiorstwie usługowym. Od jego szybkości i elastyczności zależy, czy klient 
podejmie decyzję o kolejnym procesie zakupowym w tym punkcie. To w jaki sposób zostanie 
zrealizowane zamówienie jest głównym czynnikiem mającym wpływ na to czy kupujący stanie się 
klientem lojalnym, o co w obecnych czasach konkurują przedsiębiorcy. 
Wyniki badań uzyskano na podstawie przeprowadzonej ankiety wśród 50 respondentów. Postawiono 
pytania związane z logistyczną obsługą klienta, m.in.: szybkość realizacji zamówienia, kompletność 
złożonego zamówienia, zgodność zamówienia, sposób złożenia zamówienia, kontakt z przedsię-
biorstwem. Otrzymane wyniki opracowano pod kątem wskaźników zamówienia doskonałego.  
Przeprowadzone badania potwierdziły fakt, iż sposób realizacji zamówienia klienta jest głównym 
determinantem wyboru przedsiębiorstwa usługowego do realizacji własnych celów. Szybkość, 
kompletność, terminowość i biegłość personelu sprzyjają kolejnym decyzjom klientów o zaopatrywaniu 
się w wybranym przedsiębiorstwie usługowym.  
Słowa kluczowe: logistyka, zamówienie klienta, logistyczna obsługa klienta. 

Assessment of customer order in service enterprise 

Abstract  
The paper presents the issue of evaluation of the client's order fulfillment in a service enterprise. The 
main goal was to assess the level of customer order execution in the organization under study. The 
customer is now the starting point for the company's operations. Acquiring the buyer, establishing long-
term relations with him in the present times is the overriding step. The wholesaler acts as an 
intermediary link between the producer and the final buyers, which primarily provides customers with 
greater access to the product range. 
The main process subjected to research is the implementation of the order, which is a key logistics 
process in a service enterprise. It depends on its speed and flexibility whether the customer will decide 
on the next purchase process at this point. How the order will be processed is the main factor affecting 
whether the buyer will become a loyal customer, what entrepreneurs are currently competing for. The 
results of the research were obtained based on a survey conducted among 50 respondents. Questions 
were asked related to logistic customer service, including: speed of order fulfillment, completeness of 
the order, compliance of the order, the way of placing the order, contact with the company. The results 
obtained were developed in terms of excellent order indicators. 
The conducted research confirmed the fact that the method of execution of the customer's order is the 
main determinant of the choice of the service enterprise to achieve its own goals. The speed, 
completeness, timeliness and proficiency of the staff favors the subsequent decisions of customers about 
sourcing in a selected service enterprise. 
Keywords: logistics, customer order, logistics customer service. 
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Determinanty wymuszające transformację  

łańcuchów dostaw 

1. Wstęp 

Globalizacja jest „procesem upodabniania się gustów i oferty produktu na całym 
świecie, wskutek czego popyt jest zaspokajany produktem globalnym, a nie 
lokalnym” [1]. W związku z przytoczoną definicją procesy globalizacyjne są ściśle 
powiązane z globalną gospodarką, w której czynniki produkcyjne przemieszczają się 
po całym świecie [2]. Dynamika działań globalizacyjnych wpływa na rozwój 
technologii informatycznych, handlu międzynarodowego, rynków kapitałowych 
i pieniężnych. Globalizacja odznacza się szybkością i skutecznością działań, 
niezawodnością procesową, uniwersalnością oraz powszechnością. Wzrost udziału 
rynków międzynarodowych w procesach gospodarczych powoduje intensyfikacje 
i nasilanie się konkurencyjności i współzawodnictwa [3]. Wielopłaszczyznowość 
działań globalizacyjnych stwarza nowe możliwości rozwoju podmiotów gospo-
darczych wraz z nowymi zagrożeniami. Funkcjonowanie przedsiębiorstw 
w zmiennie ulegających strukturach gospodarczych, wymaga dużej elastyczności 
dotyczącej zarządzania podmiotami gospodarczymi, które przyjmują postać łańcucha 
logistycznego [4].  

Łańcuchy logistyczne łączą sfery procesów produkcyjnych z procesami 
zaopatrzenia i dystrybucji wewnątrz podmiotu gospodarczego z innymi przedsię-
biorstwami mającymi udział w przepływie dóbr i usług [5]. Rozwój przedsiębiorstw 
w dobie globalizacji ściśle związany jest z efektywnym zarządzaniem łańcuchem 
dostaw. Właściwie prosperujący łańcuch dostaw niesie ze sobą wiele korzyści wraz 
z uzyskaniem przewagi konkurencyjnej i biznesowej na danym rynku. Sukces 
rynkowy przedsiębiorstwa zależy w dużej mierze od prawidłowo zbudowanych 
i zarządzanych łańcuchów dostaw [6]. W związku z postępującą globalizacją 
łańcuchy logistyczne również ulegają ciągłej transformacji. Weryfikacja czynników 
wpływających na łańcuch dostaw oraz umiejętna analiza tych elementów umożliwia 
sprawne zarządzanie całym łańcuchem logistycznym.  

2. Łańcuch dostaw 

Ewolucja gospodarcza i przemysłowa wpłynęła również na zmiany w dotyczące 
łańcuchów dostaw, które odnoszą się przede wszystkim do jego celów, istoty oraz 
uczestników. Różnice w interpretacji łańcuchów dostaw przekładają się także na 
zakres funkcjonowania i cele współdziałania łańcuchów dostaw. Najtrafniejsze 
sformułowania określające łańcuchy dostaw obejmują strukturę podmiotową, 
przedmiot przepływu, cel, zakres czynnościowy i obszary współdziałania podmiotów 

                                                                
1 m.dendera-gruszka@po.opole.pl, Katedra Logistyki, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika 

Opolska. 
2 e.kulinska@po.opole.pl, Katedra Logistyki, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska. 
3 d.maslowski@po.opole.pl, Katedra Logistyki, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika 

Opolska. 



 

Małgorzata Dendera-Gruszka, Ewa Kulińska, Dariusz Masłowski 

 

316 

uczestniczących w przepływie dóbr i usług [7]. Łańcuch dostaw można definiować, 
jako sieć gospodarczą składająca się z sieci przedsiębiorstw, które tworzą wymiany 
zasobów w celu uzyskania korzyści majątkowych wraz z obniżeniem kosztów 
i zwiększeniem konkurencyjności [8]. Tabela nr 1 przedstawia przykładowe definicje 
łańcucha dostaw.  

Tabela 1. Definicje łańcuchów dostaw 

Definicja Autor 

„Łańcuch dostaw to sieć organizacji zaangażowanych poprzez 
powiązania z dostawcami i odbiorcami w różne procesy i 
działania, które tworzą wartość w postaci produktów i usług 
dostarczonych ostatecznym konsumentom”. 

Christopher M. 

„Maksymalna integracja poszczególnych ogniw – dostawców 
i odbiorców w celu efektywnej i zyskownej współpracy”. 

Owsiak D., Kubański 
M. 

„Łańcuch dostaw określa potrzebę sterowania przepływem 
towarów od nadawców do odbiorców w ramach ściśle określonej 
konfiguracji sieci logistycznej. Istota łańcucha dostaw określa 
skoordynowanie wszystkich funkcji, jakie spełniają elementy 
systemu logistycznego.” 

Gołembska E., 
Szymaniak M., 

„Łańcuch dostaw to zintegrowane zarządzanie sekwencjami 
przepływu logistycznego, przetwarzaniem i czynnościami 
związanymi z obsługą – od dostawców do ostatecznych klientów, 
niezbędnymi do wytworzenia produktu/usługi w sposób sprawny 
i efektywny.” 

Coyle J. J., Bardi E. J., 
Langley C. J. J., 
Stengera A. J., 

“Łańcuch dostaw jest postrzegany jako określona sekwencja 
działań, a więc procesy skupiające się na finalnym odbiorcy, 
prowadzone zgodnie ze strategią konkurencji na rynku, 
a związane z efektywnością i dynamiką zarządzania przepływami 
fizycznymi, finansowymi, informacyjnymi oraz wiedzą, które 
towarzyszą ruchowi produktów i realizacji usług w różnych 
fazach cyklu i życia.” 

Maternowska M. 

„Łańcuch dostaw to sieć autonomicznych lub półautonomicznych 
przedsiębiorstw, które są zbiorowo odpowiedzialne za 
pozyskiwanie, produkcję i dostarczanie jednego lub więcej 
produktów.” 

Pires S. R. I. 

„Łańcuch dostaw składa się z sieci zakładów i wykonawców, 
którzy dostarczają surowce i komponenty, następnie przerabiają je 
w półprodukty i podzespoły, potem produkują z nich wyrób 
finalny, a następnie umożliwiają ich konsumpcję przez 
konsumenta finalnego.” 

Bagchi P. K. 

“Łańcuch dostaw jest zbiorem wewnętrznych i zewnętrznych 
procesów związanych z produkowaniem, zaopatrzeniem i dostawą 
produktów do klientów, które zawierają takie czynności, jak: 
pozyskiwanie surowców, planowanie produkcji i fizyczną 
dystrybucję towarów wspierane przez ciągły przepływ 
informacji.” 

Bovet D., Martha J. 

„Łańcuch dostaw to współdziałające w różnych obszarach firmy 
wydobywcze, produkcyjne, handlowe, usługowe oraz ich klienci, 
między którymi przepływają strumienie produktów, informacji 
i środków finansowych.” 

Witkowski J. 
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„Łańcuch dostaw jest sekwencją procesów wnoszących wartość 
dodaną do produktu w trakcie jego przepływu i przetwarzania od 
surowców, przez wszystkie formy pośrednie, aż do postaci 
zgodnej z wymaganiami klienta końcowego.” 

European Committe for 
Standardization 

„Strategiczna koncepcja polegająca na zrozumieniu i zarządzaniu 
sekwencją działań – od dostawcy do klienta – dodających wartości 
produktom przepływającym przez rurociąg dostaw”. 

Battaglia A. J., Tyndall 
G. 

„Łańcuch dostaw to integrująca filozofia zarządzania całym 
przepływem w kanale dystrybucji od dostawcy do ostatecznego 
klienta”. 

Cooper M.C., Ellram L. 
M. 

Źródło: [8-15] 

Przytoczone definicje określają istotę łańcucha dostaw. Analizując powyższe 
należy przyjąć, że strukturę podmiotową łańcucha dostaw tworzą podmioty gospo-
darcze zajmujące się wydobyciem surowców, ich przetworzeniem, kolejno handlem 
oraz usługami, docierając do klientów finalnych. Łańcuch dostaw jest systemowym 
podejściem do zarządzania mechanizmem wyboru dostawców, klientów i usługo-
dawców, aby w najszybszy, elastyczny, najefektywniejszy oraz możliwie najtańszy 
sposób uzyskać przewagę konkurencyjną na danym rynku [13, 16].  

Koncepcja łańcucha dostaw została sformułowana w latach 50 XX w., która 
dotyczyła kanałów dystrybucji i współpracy przedsiębiorstw handlowych z produ-
centami. Badania nad łańcuchem dostaw obejmowały w tamtym okresie dynamikę 
systemów dystrybucji wraz z analizą zapasów. Lata 60 XX w., opiewały nad mode-
lami alokacji zapasów i ich wzajemnego współdziałania. W kolejnym dziesięcioleciu 
rozdzielono pojęcia dotyczące współpracy i konkurencyjności, wykorzystano 
modelowanie matematyczne przepływu dóbr i usług, zidentyfikowano kanały 
dystrybucji. W latach 80 badania były prowadzone nt. podejścia systemowego, 
analizy potencjału strategicznego, procesów integracyjnych i alokacji zapasów. 
Przejrzysty obraz nad rozwojem dorobku teoretycznego dotyczącego łańcuchów 
dostaw przedstawia rysunek nr 1 [6]. 

 

Rysunek 1. Rozwój dorobku teoretycznego dotyczącego łańcuchów dostaw  

[opracowanie własne na podstawie [6]]  
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Funkcjonowanie wewnątrz łańcucha dostaw ukierunkowane jest na nieustanną 

konieczność współpracy. Relacje pomiędzy podmiotami gospodarczymi powinny 

opierać się na zasadach partnerskich i współpracy długofalowej [6]. Procesy 

decyzyjne zachodzące wewnątrz łańcucha dostaw dotyczą trzech kluczowych 

aspektów, które zostały nakreślone na rysunku nr 2 [17]. 

 

Rysunek 2. Elementy łańcucha dostaw [opracowanie własne na podstawie 17]]  

Procesy biznesowe łańcucha dostaw powinny być zintegrowane z każdym 

z poszczególnych ogniw biorących udział w łańcuchu dostaw. Komponenty zarządcze 

łańcucha dostaw określają poziom integracji i zarządzania dla każdego z procesów 

wchodzących w skład łańcucha dostaw. Natomiast struktura sieciowa łańcucha 

definiuje uczestników i ich przynależność do procesów w łańcuchu dostaw [17, 16]. 

Dlatego do głównych założeń łańcucha dostaw należy współpraca pomiędzy 

dostawcami i odbiorcami, integracja procesów biznesowych oraz koncentracja na 

obsłudze klienta finalnego [6, 18]. Na łańcuchy dostaw silnie oddziałują czynniki 

zewnętrzne. Zmiany zachodzące na światowych rynkach wpływają na łańcuchy 

dostaw oraz na ogniwa wewnątrz łańcucha dostaw. Efektywne i perspektywiczne 

zarządzanie łańcuchem dostaw wspomoże ochronić przepływ dóbr i usług przed 

niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych oraz wypracować pozycję lidera 

na danym rynku. Ewolucja sieci dostaw jest ściśle powiązana z światową 

gospodarką, a dokładniej z poszczególnymi elementami otoczenia zewnętrznego, 

które dla każdej branży są inne.  

3. Określenie podmiotu badań 

Określenie determinant wpływających na łańcuch dostaw musi być poprzedzone 

analizą łańcucha dostaw działającego w badanej branży.  

Badania prowadzone były w przedsiębiorstwie z branży przemysłu ciężkiego. 

Omawiany podmiot jest przedsiębiorstwem produkcyjnym. Główny zakres działal-
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ności dotyczy produkcji konstrukcji stalowych oraz innych elementów metalowych. 

Na potrzeby głównej linii produkcyjnej przedsiębiorstwo uruchomiło w 2007 roku 

lakiernię proszkową, natomiast działalność podmiotu została rozpoczęta w 1991 r. 

Procesy technologiczne, od których zależą powiązania z dostawcami i odbior-

cami, zachodzące w przedsiębiorstwie dotyczą operacji zestawionych w tabeli nr 2.  

Tabela 2. Procesy technologiczne zachodzące w badanym przedsiębiorstwie 

Oznaczenie 
Nazwa operacji 

technologicznej 
Czynność 

C Cięcie Przygotowanie stali (blachy, profile, rury, 

płaskowniki, kątowniki, pręty itd.) do kolejnych 

procesów, pod względem wymaganych wymiarów.  

G Gięcie Gięcie rur przebiega przy użyciu giętarki trzpieniowej, 

natomiast blachy przy pomocy prasy hydraulicznej 

i prasy krawędziowej 

T Toczenie Obróbka metali do wymaganych kształtów 

W Wiercenie Wiercenie otworów  

W1 Wyoblanie Obróbka plastyczna blach przeznaczona do dalszych 

operacji 

S Spawanie Spajanie wcześniej przygotowanych elementów 

metalowych w półprodukt, przeznaczony do dalszej 

obróbki 

S1 Szlifowanie Oczyszczanie spawów i powierzchni metalowcy przy 

użyciu maszyn i urządzeń. 

C1 Czyszczenie Dodatkowe czynności czyszczenia elementów 

metalowych przed kolejnymi operacjami przy pomocy 

podręcznych narzędzi  

C2 Cynkowanie Cynkowanie galwaniczne półproduktów w gotowe 

towary i zakończenie procesu 

O Odtłuszczanie Odtłuszczanie półproduktów w specjalnie 

przygotowanych roztworach chemicznych 

przygotowując elementy do malowania proszkowego  

M Malowanie Nakładanie farby proszkowej na metal, wygrzewanie 

gotowych elementów 

P Pakowanie Zabezpieczanie wyprodukowanych towarów folią 

przezroczystą lub bąbelkową oraz pakowanie 

produktów na paletach EUR, przemysłowych bądź 

w kartony  

Źródło: [Opracowanie własne] 

Łańcuch dostaw dla badanego przedsiębiorstwa obejmuje szereg dostawców, 

podwykonawców związanych bezpośrednio z wykonywanymi operacjami techno-

logicznymi. Strukturę łańcucha technologicznego w badanym przedsiębiorstwie 

przedstawia rysunek 3. 
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Rysunek 3. Struktura łańcucha technologicznego [Opracowanie własne] 

Dostawcy współpracujący z przedsiębiorstwem występują niemal na każdym 

etapie procesu technologicznego. Ilość stałych dostawców wynosi ok. 150 podmio-

tów gospodarczych. Natomiast skala odbiorców mieści się w przedziale 40-50 firm.  

 

Rysunek 4. Schemat dostawców [Opracowanie własne] 

Opisany łańcuch dostaw dotyczy tylko operacji technologicznych realizowanych 

w przedsiębiorstwie. Natomiast samych przepływów towarowych wewnątrz 

przedsiębiorstwa jest znacznie więcej. Przyporządkowanie grup dostawców do 

każdego procesu technologicznego, umożliwia zweryfikowanie czynników wpły-

wających na dany łańcuch dostaw.  
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4. Determinanty wpływające na łańcuch dostaw 

Badaną branże charakteryzuje łańcuch dostaw ciągłego uzupełniania. Jest to 
łańcuch dostaw oparty na wzajemnej lojalności i zaufaniu klientów. Kolejną cechą 
charakterystyczną dla łańcucha ciągłego są relacje i specyficzne zachowania 
zakupowe [19]. Z uwagi na ograniczoną ofertę zakupową badanego podmiotu, 
wymagania zakupowe klientów są przewidywalne. Przedsiębiorstwo posiada 
w swojej ofercie kilka podstawowych grup produktów, w skład niektórych wchodzi 
kilkanaście rodzajów towarów. Towary produkowane przez przedsiębiorstwo są 
bardzo zbliżone do siebie, przede wszystkim pod względem technologicznym 
i technicznym, co umożliwia realizację zamówień sprzedażowych w obrębie kilku 
dni roboczych. Sieć dostawców przedsiębiorstwa funkcjonuje na wysokim stopniu 
zaufania oraz lojalności biznesowej. Przepływ informacji pomiędzy podmiotami 
ukierunkowany jest na ciągłe podnoszenie jakości usług i towarów każdego z ogniw 
łańcucha dostaw. Podwykonawcy badanego przedsiębiorstwa niejednokrotnie stają 
się zleceniodawcami. Relacje utrzymywane w badanym łańcuchu dostaw nastawione 
są na długofalową współpracę. Cechą charakterystyczną łańcucha dostaw badanego 
podmiotu gospodarczego są również krótkie terminy realizacji zamówień zarówno 
zakupowych jak i sprzedażowych oraz elastyczność działania. Plan produkcyjny 
w przedsiębiorstwie ustalany jest w każdy piątek i ma dotyczyć następnego tygodnia 
roboczego, jednakże z uwagi na krótkie terminy realizacji, plan ulega częstym 
modyfikacjom i zmianom. Szybkość i elastyczność wchodzi w skład prężnych łań-
cuchów dostaw. Łańcuch dostaw w badanej branży posiada bardzo wiele elementów 
z różnych, określonych do tej pory schematów łańcuchów dostaw.  

Rozwój gospodarczy, technologiczny i techniczny wpływa również na zmiany 
w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw. Determinanty, które oddziałują na łańcuch 
dostaw w badanym przedsiębiorstwie opisuje tabela nr 3. 

Tabela 3. Determinanty wpływające na łańcuch dostaw 

Proces 
technologiczny 

Dostawcy Determinanty 

Cięcie, gięcie, 
toczenie, 
wiercenie, 
wyoblanie, 
malowanie 

1. Dostawcy stali 
7. Producenci farb proszkowych 
i akcesoriów lakierniczych 

Globalizacja rynków 

Innowacyjność gospodarki 

Poziom wzrostu gospodarczego 

Sytuacja na światowych rynkach 

Międzynarodowe relacje prawno-
społeczne 

Międzynarodowy przepływ kapitału, 
towarów i usług 

Liberalizacja rynków 

Mechanizmy regulacji rynków 

Koniunktura gospodarcza 

Poziom bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych 

Przedsięwzięcia inwestycyjne 

Konsolidacja/przekształcenia branży 

Realizacja transakcji strategicznych 

Zmiany w strukturach firm 
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Cięcie, gięcie, 

toczenie, 

wiercenie, 

wyoblanie, 

spawanie, 

odtłuszczanie,  

2. Sklepy narzędziowe, 

hurtownie metalowe, 

4. Sklepy i hurtownie ze 

sprzętem i akcesoriami 

spawalniczymi 

6. Dostawca preparatów do 

odtłuszczania stali 

Wzrost kosztów 

Zmiany popytu 

Polityka konkurencyjności 

Zaostrzona polityka konkurencyjna 

Wyoblanie, 

montaż, 

pakowanie 

3. Dostawca gotowych 

półproduktów, usługodawcy 

zajmujący się cięciem 

laserowym  

Pomoc otrzymana ze środków 

publicznych 

Cięcie, gięcie, 

toczenie, 

wiercenie, 

wyoblanie, 

spawanie, 

szlifowanie, 

czyszczenie, 

odtłuszczanie, 

malowanie, 

montaż, 

pakowanie 

1. Dostawcy stali 

3. Dostawca gotowych 

półproduktów, usługodawcy 

zajmujący się cięciem 

laserowym 

2. Sklepy narzędziowe, 

hurtownie metalowe, 

4. Sklepy i hurtownie ze 

sprzętem i akcesoriami 

spawalniczymi 

6. Dostawca preparatów do 

odtłuszczania stali 

7. Producenci farb proszkowych 

i akcesoriów lakierniczych 

8. Producenci folii i opakowań 

tekturowych 

  

 

Polityka władz państwowych wobec 

przedsiębiorstw 

Zmienność regulacji prawnych 

Regulacje prawne dotyczące swobody 

prowadzenia działalności 

gospodarczej 

Skuteczność mechanizmów nadzoru 

korporacyjnego 

Ograniczenie wolności gospodarczej 

Zmiany warunków ekonomicznych 

Stawki podatkowe 

Polityka fiskalna państwa 

Opłaty na świadczenia społeczne 

i socjalne 

Kondycja sektora finansów 

publicznych 

Efektywność organów kontroli 

państwowej 

Relacje biznesowe z klientami 

Niezakłócona komunikacja 

Zaangażowanie w realizację 

zamówień 

Przepływ informacji 

Poziom bezrobocia 

Popyt i podaż wykfalifikowanej siły 

roboczej 

Wysokość minimalnej płacy 

Wzrost kosztów pracy 

 

Cynkowanie, 

odtłuszczanie, 

malowanie, 

5. Cynkowanie galwaniczne 

6. Dostawca preparatów do 

odtłuszczania stali 

7. Producenci farb proszkowych  

8. Producenci folii i opakowań 

tekturowych 

Gwałtownie rosnąca presja na 

stosowanie ekologicznych rozwiązań 

Regulacje prawne dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego 

Cięcie, gięcie, 

toczenie, 

wiercenie, 

1. Dostawcy stali 

2. Sklepy narzędziowe, 

hurtownie metalowe 

Katastrofy ekologiczne 

Katastrofy naturalne 

Klęski żywiołowe 
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wyoblanie, 

spawanie, 

szlifowanie, 

czyszczenie,  

cynkowanie, 

odtłuszczanie, 

malowanie, 

montaż, 

pakowanie 

3. Dostawca gotowych 

półproduktów, usługodawcy 

zajmujący się cięciem 

laserowym 

4. Sklepy i hurtownie ze 

sprzętem i akcesoriami 

spawalniczymi 

5. Cynkowanie galwaniczne 

6. Dostawca preparatów do 

odtłuszczania stali 

7. Producenci farb proszkowych 

i akcesoriów lakierniczych 

8. Producenci folii i opakowań 

tekturowych 

Kradzież 

Zdarzenia losowe 

Awaria techniczna 

Obrót płatniczy, 

Niewypłacalność klientów 

Terminy płatności 

Notowania giełdy papierów 

wartościowych 

Kursy walut 

Inflacja 

Zawirowania na rynkach 

energetycznych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [18, 21, 22] 

Zdecydowaną większość determinant wpływających na badany łańcuch dostaw 

stanowią czynniki ekonomiczne oraz polityczne. W przypadku przedsiębiorstw 

międzynarodowych tj. dostawcy stali wpływ na przepływy towarowe ma globalizacja 

rynków, międzynarodowe uwarunkowania prawne, sytuacja na międzynarodowych 

rynkach oraz konsolidacja czy przekształcenie przedsiębiorstw. Kolejnym istotnym 

aspektem, wpływającym na łańcuch dostaw są czynniki interpersonalne, dostępność 

do rynku pracy, koszty pracy czy formalności związane z zastąpieniem braków 

kadrowych cudzoziemcami. Dynamiczna zmienność warunków klimatycznych, 

wymusza na przedsiębiorstwach stosowania rozwiązań proekologicznych bądź 

niwelowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne szkodliwych substancji 

chemicznych. Dbałość o ekosystem przekłada się także na funkcjonowanie 

łańcuchów dostaw. Regulacje prawne odnośnie stosowania środków chemicznych 

ulegają częstym zmianom. Każda zmiana odnośnie legalności sprzedaży czy 

stosowania substancji chemicznych wpływa na łańcuch dostaw oraz bezpośrednio na 

procesy technologiczne realizowane w przedsiębiorstwie. Zaostrzona polityka 

konkurencyjności również oddziałuje na funkcjonowanie sieci dostaw. Wzrost 

konkurencyjności jest jednym z podstawowych aspektów wpływających na łańcuchy 

logistyczne. Konkurencja wolnorynkowa sprzyja poprawie usług i oferowanych 

produktów przez dostawców oraz wymusza na podmiotach gospodarczych szybkość 

i elastyczność działania [21].  

5. Wnioski 

Z badań przeprowadzonych w podmiocie gospodarczym wnioskować można, że 

najważniejszymi czynnikami kształtującymi łańcuch dostaw badanej branży są 

czynniki ekonomiczne, polityczne, personalne oraz środowiskowe. Badany łańcuch 

dostaw charakteryzuje się szybkością oraz elastycznością. Podmioty gospodarcze 

funkcjonujące wewnątrz łańcucha dostaw współpracują ze sobą na zasadach 

partnerskich w długookresowych wymiarach czasowych. Niepisanymi wartościami 

określającymi łańcuch dostaw w badanej branży jest zaufanie i lojalność biznesowa 

oraz szeroko rozumiana współpraca.  
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Kluczowi dostawcy podmiotu gospodarczego działają na zasadach partnerskich. 

Coraz częstszą sytuacją staje się wzajemne łączenie mocy produkcyjnych pomiędzy 

ogniwa łańcucha dostaw jak również udostępnianie pracowników do wykonania 

poszczególnych (jednorazowych) zamówień w siedzibie kontrahenta. Takie 

rozwiązane niesie ze sobą obopólne korzyści. Przedsiębiorstwo w trakcie chwilo-

wego przestoju produkcyjnego nie wymusza na pracownikach przymusowych 

urlopów czy też zwolnień. Natomiast druga strona korzysta ze wsparcia mocy 

kadrowych swojego kontrahenta, przez krótki okres czasu (3-5 dni) bez konieczności 

zatrudniania nowych osób. Zwłaszcza, jeżeli taka sytuacja trwa tylko chwilę. Taką 

kooperacje cechuje wysoki stopień zaufania oraz lojalności biznesowej. Wydajność 

łańcucha dostaw osiąga się poprzez dostrzeganie każdego ogniwa, wchodzącego 

w skład łańcucha dostaw. Im bliższa współpraca każdego ogniwa łańcucha dostaw 

tym większe prawdopodobieństwo osiągnięcia wspólnych celów wraz z wypra-

cowaniem pozycji lidera na danym rynku.  
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Determinanty wymuszające transformację łańcuchów dostaw 

Streszczenie 

Łańcuch dostaw jest nierozerwalnie związany z aktualnym obrazem świata. Świadomość zalet łańcucha 

dostaw, przyczyniła się do tworzenia metod wspomagających jego zarządzanie. Globalizacja wymusza 

poszerzenie aktywności rynkowej przedsiębiorstw w skali makroekonomicznej. Zmiany kulturowe 

i gospodarcze wpływają także na rolę i funkcjonowanie łańcuchów dostaw. W obliczu nasilającej się 

globalizacji i rywalizacji, przedsiębiorstwa zmuszone są do ciągłej redukcji kosztów, przy jedno-

czesnym wzroście jakości produktów czy usług. Organizacje muszą reagować szybko oraz działać 

elastycznie. Wymagany jest krótki czas reakcji oraz możliwość dostosowania się do skrajnie zmiennych 

wymagań klienta. Łańcuchy dostaw stwarzają pomyślne i korzystne zaplecze do współpracy pomiędzy 

poszczególnymi ogniwami. Sprzyja temu również integracja zadań oraz wyodrębnienie kluczowych 

czynności. W wyniku współpracy przedsiębiorstwa tworzące łańcuch dostaw, realizują procesy od 

zakupu i sprzedaży materiałów i surowców poprzez działania produkcyjne po magazynowanie 

i sprzedaż wyrobów gotowych. Efektywność łańcucha dostaw uzależniona jest od czynników, które 

bezpośrednio wpływają na łańcuch dostaw. Specyfika danej branży wymusza odpowiednie dostoso-

wanie się łańcucha dostaw, w celu maksymalizacji efektywności działania. Kluczowym elementem jest 

poznanie determinant, które wpływają na zmiany łańcucha dostaw, odpowiadającej konkretnej branży. 

Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, determinanty określające łańcuch dostaw, łańcuch logistyczny, 

logistyka. 

Determinants forcing the transformation of supply chains 

Abstract 

The supply chain is inseparable from the current image of the world. Awareness of the advantages of the 

supply chain, contributed to the creation of methods supporting its management. Globalization forces 

expanding the market activity of enterprises on a macroeconomic scale. Cultural and economic changes 

also affect the role and functioning of supply chains. In the face of increasing globalization and 

competition, enterprises are forced to constantly reduce costs, while increasing the quality of products or 

services. Organizations must respond quickly and be flexible. A short response time and the ability to 

adapt to extremely variable customer requirements is required. Supply chains create successful and 

beneficial facilities for cooperation between the various links. This is also facilitated by the integration 

of tasks and the identification of key activities. As a result of cooperation, enterprises that create 

a supply chain implement processes from the purchase and sale of materials and raw materials through 

production operations to the storage and sale of finished products. The efficiency of the supply chain 

depends on factors that directly affect the supply chain. The specificity of a given industry requires 

proper adjustment of the supply chain in order to maximize the efficiency of operations. The key 

element is to get to know the determinants that affect the supply chain changes corresponding to 

a particular industry. 

Keywords: supply chain, determinants defining the supply chain, logistic chain, logistic. 

 



 

326 

Katarzyna Styk
1
 

Podstawy zarządzania wydarzeniem o charakterze 

imprezy galowej przez organizację non-profit  

na przykładzie Fundacji dla AGH (Case study) 

1. Wprowadzenie  

W otaczającym nas świecie codziennie odbywają się wydarzenia – mniejsze, 

większe, galowe, sportowe, koncertowe, spotkania z książką, konferencje. Każde 

z takich wydarzeń ma określone cele i ma przynieść organizatorom inne korzyści. 

Jednak każde z nich należy przygotować i zorganizować, każde z nich winno 

przynieść określone korzyści. Organizując przedsięwzięcie warto pamiętać o kilku 

ważnych zasadach, które przedstawiono w niniejszej pracy. Celem pracy jest 

prześledzenie procesu zarządzania wydarzeniem o charakterze imprezy galowej na 

przykładzie analizy organizacji Koncertu Noworocznego Fundacji dla AGH 

i Stowarzyszenia Wychowanków AGH. W wyniku przeprowadzonych case study 

spróbujemy odpowiedzieć na pytanie o stopień wykonania planu projektu. Następnie 

przedstawimy istotę kwalifikacji imprez jako imprezy masowej. Określimy co kryje 

się pod hasłem gala firmowa, by kolejno przedstawić sposoby skutecznej komu-

nikacji w projekcie. Organizacja tego typu wydarzeń nie jest niezwykle skompli-

kowana, stąd też zaprezentujemy podstawy zarządzania organizacyjnego galą 

firmową w formie Case Study.  

2. Charakterystyka działalności Fundacji dla AGH 

Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej została założona w 2007 roku, by 

wspólnie ze studentami i pracownikami Akademii budować jej wizerunek. Motto tej 

organizacji brzmi „Tam sięgaj gdzie wzrok nie sięga, łam czego rozum nie złamie, 

więc łamcie i sięgajcie razem z nami aby móc krzyknąć Eureka!” Celem Fundacji 

jest wydobywanie na światło dzienne zasobów intelektualnych drzemiących 

w każdym studencie oraz pomoc w realizacji jego autorskich projektów. Pomysły, 

które na co dzień rodzą się w głowach młodych ludzi mogą stanowić niesamowity 

potencjał do rozwoju kariery nie tylko twórców ale i samej uczelni [8]. Organizacja 

wspiera wiele inicjatyw studenckich i pracowniczych, których celem jest 

podejmowanie działań o charakterze projektowym lub promocyjnym.  

Fundacja prowadzi także rozbudowaną działalność statutową, która obejmuje: 

1. Akademię szkoleniową – oferującą: szkolenia z zakresu obsługi programów 

Auto Cad, Inventor, Excel itp., kursy z zakresu Lean Manufacturing, szkolenia 

z zakresu obsługi bezzałogowych statków latających. 

2. Festiwale Filmowe i Naukowe – m.in.:  

                                                                
1 styk.katarzyna@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie, Katedra Ekonomiki i Zarządzania 

w Przemyśle, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica 

w Krakowie, www.agh.edu.pl 
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a) Festiwal Docs+Science – celem tej inicjatywy jest popularyzacja nauki 

poprzez prezentowanie filmów w przystępny sposób omawiających zagad-

nienia dotyczące przede wszystkim nauk ścisłych, ale też poruszających 

kwestie związane z człowiekiem. Projekcje filmowe połączone są 

z dyskusjami z ekspertami i twórcami filmowymi. 

b) Ogólnopolski Festiwal im. Stanisława Staszica – celem projektu jest 

łączenie nauk inżynieryjnych i humanistycznych oraz aktywizacja 

środowisk młodzieżowych i ukazanie ważności przesłania „przeszłość dla 

przyszłości”. 

3. Spotkania edukacyjne – których celem jest inspirowanie młodzieży do działania, 

jak również uświadomienie, że sukces ma wiele twarzy oraz nie ma jednego 

typu czy charakteru człowieka, któremu ten sukces się należy. Są różne drogi do 

jego osiągnięcia. 

4. Konkursy m.in: 

a) Konkurs fotograficzny „Moje AGH”, mający na celu promocję 

działalności poza dydaktycznej studentów krakowskiej Akademii,  

b) Konkurs na Najlepsze Koło Naukowe AGH, mający na celu przyznanie 

nagrody dla Kół Naukowych wykazujących największe zaangażowanie 

w minionym roku w sferach naukowej, dydaktycznej i reprezentacyjnej,  

c) Konkurs Absolwent AGH, mający na celu wyróżnienie najprężniej 

działającego w uprzednim roku wychowanka Akademii związanego 

z innowacyjnością i rozwojem prowadzonej działalności. 

5. Bieg AGH – celem tej inicjatywy jest integracja braci studenckiej z kadrą 

profesorską, popularyzacja zdrowego stylu życia oraz promocja regionu, stolicy 

Małopolski i samego AGH. 

Poza podstawową działalnością statutową Fundacja prowadzi także działalność 

gospodarczą, realizując ją w ramach: 

1. Biura Biletów Lotniczych – zajmującego się rezerwacją lotów i sprzedażą 

biletów lotniczych dla pracowników AGH, 

2. Biura Kongresów i Konferencji – które zajmuje się kompleksową organizacją 

wydarzeń ze szczególnym naciskiem na wydarzenia naukowe m.in. Polski 

Kongres Górniczy, 

3. Microscup Book&Coffe Store – inicjatywy mającej na celu aktywną promocję 

czytelnictwa oraz możliwość praktycznego rozwoju studentów w dziedzinie 

zarządzania małym przedsiębiorstwem.  

Każdego roku z Fundacją podejmuje współpracę prawie 100 osób, realizując 

kilkadziesiąt projektów. Zarząd Fundacji postanowił zorganizować wydarzenie, 

którego celem będzie podsumowanie działań rocznych, motywowanie do 

podejmowania nowych inicjatyw oraz przywitanie Nowego Roku. W taki sposób 

powstało nowe wydarzenie – Koncert Noworoczny Fundacji dla AGH. 

3. Impreza masowa 

Organizując wydarzenie, w którym udział bierze kilkaset osób naturalnym 

skojarzeniem jest użycie określenia „impreza masowa”. Pojęcie to, mimo iż używane 

powszechnie, wiąże się z konsekwencjami i zobowiązaniami. Czym więc jest 

impreza masowa i jakie skutki niesie jej organizacja? Szczegółowa definicja znajduje 
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się w Dzienniku Ustaw 2009 Nr 62 poz. 504, która mówi, że jest to „odpłatna 

impreza artystyczno-rozrywkowa lub sportowa oraz mecz piłki nożnej, która ma 

miejsce na stadionie lub w innym miejscu poza budynkiem i liczy ponad tysiąc osób. 

Jeśli odbywa się w hali – to liczba uczestników wynosi ponad 300 osób. Do imprez 

masowych według ustawy nie należą np. festyny, zamknięte imprezy pracownicze, 

widowiska teatralne i koncerty organizowane w szkołach, kinach, bibliotekach, 

olimpiady niepełnosprawnych itp.” [3]. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych 

wskazuje, iż organizator wydarzenia zobowiązany jest do [4]: 

 spełnienia wszystkich wymogów określonych w przepisach prawa budowlanego; 

 zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych i ochrony przeciwpożarowej; 

 zapewnienia odpowiedniej służby porządkowej i informacyjnej (konieczne jest 

odpowiednie przeszkolenie i wyposażenie – głównie odróżniający ubiór);  

 zapewnienia służb medycznych – pomoc medyczna, karetka itp.; 

 wytyczenia i oznakowania dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających 

dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji; 

 zorganizowania kanałów komunikacji pomiędzy podmiotami biorącymi udział 

w zabezpieczeniu imprezy; 

 zapewnienia sprzętu ratowniczego i gaśniczego niezbędnego przy wszelkich 

działaniach ratowniczo-gaśniczych; 

 zapewnienia (w razie potrzeby) pomieszczenia dla służb kierujących zabez-

pieczeniem imprezy.  

Dotrzymanie wszystkich wytycznych oraz zadbanie o odpowiedni poziom 

bezpieczeństwa, zgodny z ustawą jest często dość trudny i problematyczny. Na 

samym początku procesu planowania wydarzenia warto przeprowadzić analizę 

wszystkich warunków zewnętrznych i odpowiedzieć na pytanie: czy organizowana 

impreza spełnia kryteria imprezy masowej? Bardzo często może się okazać, że nie 

jest konieczne stosowanie przepisów z Ustawy z 20 marca 2009 roku.  

4. Koncert Noworoczny jako gala firmowa 

Fundacja dla AGH stanęła przed wyzwaniem organizacji Koncertu Nowo-

rocznego, będącego spotkaniem podsumowującym całoroczną działalność jednostki. 

Wydarzenie odbywa się w budynku, a bierze w nim udział od 300 do 550 osób. 

Należy więc rozpatrzeć opcję traktowania wydarzenia jako imprezy masowej. „Za” 

przemawia Artykuł 1 Rozdział 1 pkt 2 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, 

który mówi, że za „masową” uznawana jest impreza artystyczno-rozrywkowa, „która 

ma się odbyć (…) w (…) budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy 

masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, 

ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi 

ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500”. [4] Ustawa jednocześnie 

niesie jednakże argument, który przekreśla powyższy punkt. Koncert Noworoczny 

jest bowiem po pierwsze swego rodzaju imprezą „pracowniczą”, biorą w niej udział 

wszyscy zatrudnieni w Fundacji na stałe, jak również osoby ściśle współpracujące 

lub zaangażowane w działania jednostki. Po drugie odbywa się w Teatrze im. 

Juliusza Słowackiego w Krakowie, który jest miejscem przeznaczonym to tego typu 

wydarzeń. W tym miejscu należy uznać, że w tym konkretnym przypadku nie będą 
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stosowane wymogi bezpieczeństwa opisane w ustawie. W wydarzeniu weźmie udział 

ponad 300 osób, jednak jego charakter – koncert – jest zgodny z profilem działal-

ności teatru. Dodatkowo jest to przedsięwzięcie dla pracowników i interesariuszy. 

Powyższe powoduje, że wydarzenie nie będzie uznane za imprezę masową [4]. 

Kwestie związane z zabezpieczeniem imprezy, które ustawa opisuje w sposób 

niezwykle szeroki, są dla organizatorów bardzo istotne. Ustala się je na podstawie 

umowie z Teatrem, w której określa się wzajemne obowiązki i odpowiedzialności 

stron.  

Analizując charakter Koncertu Noworocznego, jak już wcześniej wspomniano 

można stwierdzić, iż jest to impreza pracownicza. Jednak ze względu na jej cel 

nadrzędny właściwszym określeniem będzie „gala firmowa”, która celebruje ważne 

dla jednostki momenty w działalności, w tym przypadku jest to podsumowanie 

działań rocznych.  

5. Etapy organizacyjne gali firmowej 

Organizując galę firmową należy pamiętać o dziesięciu ważnych punktach dzięki 

którym wydarzenie zakończy się sukcesem. Przedstawiono je na rysunku 1.  

 
Rysunek 9 Dziesięć punktów organizacji eventu. Źródło: opracowanie własne   
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Rozwijając znaczenie poszczególnych punktów, należy pamiętać aby [1, 2, 5, 7, 9]:  

 Termin – dobrze wybrany. Nie może kolidować z innymi istotnymi 

wydarzeniami kierowanymi do tej samej grupy docelowej. Nie warto stawiać 

potencjalnych gości przed koniecznością wyboru pomiędzy wieloma 

wydarzeniami.  

 Miejsce – podkreślające charakter wydarzenia. Należy w odpowiedni sposób 

dobrać lokalizację, w zależności od specyfiki firmy i samej gali. Nie zawsze 

odpowiednim miejscem spotkania będzie pięciogwiazdkowy hotel, właściwym 

okazać się może namiot rozstawiony w parku lub ogrodzie.  

 Fundusze – określone i zarezerwowane. Należy określić ile środków możemy 

przeznaczyć na organizację wydarzenia, to umożliwi nam zarówno wybór 

odpowiedniego miejsca jak i ułożenie agendy spotkania.  

 Agenda spotkania – zbudowana na samym początku jako cel organizowanego 

spotkania, natomiast w tym miejscu poszerzona o ogólne punkty całej imprezy. 

Tak naprawdę jest to odpowiedź na pytanie: co ma się wydarzyć tego dnia?,  

 Organizator – z doświadczeniem przy realizacji podobnych projektów. Wydawa-

łoby się, że organizacja gali nie jest skomplikowanym przedsięwzięciem  

– koordynator, fundusze, chwytliwe atrakcje i gotowe. Jest to niezwykle mylny 

pogląd. Doświadczenie pozwoli skrócić czas i energię wkładaną w proces 

organizacji.  

 Atrakcje – przyciągające uwagę. Należy pamiętać, że poza podsumowaniem 

projektu czy działania, wydarzenie powinno zawierać część rozrywkową 

odpowiednio dopasowaną do miejsca i grupy docelowej. Najczęstszymi 

atrakcjami są koncerty.  

 Plan organizacji wydarzenia – określony lecz elastyczny, zawierający 

harmonogram działań. Niezwykle istotnym jest podzielenie całej organizacji na 

poszczególne zadania, rozmieszczenie w czasie oraz określenie ich kosztu. 

Ważne by pamiętać o tolerancjach – zarówno czasowych jak i kosztowych, tak 

by w zmieniających się warunkach mieć tzw. bufor bezpieczeństwa.  

 Informacja dla uczestników – kompletna, wystosowana z odpowiednim 

wyprzedzeniem oraz w odpowiedniej formie. Podczas ustalania czasu 

udostępniania informacji czy zaproszenia należy wziąć pod uwagę różne 

zmienne: weekendy, święta, dni wolne, czas dostawy itp. Forma powinna być 

dostosowana zarówno do grupy docelowej, jak i charakteru imprezy.  

 Konferansjer – charyzmatyczny, sprawdzony. Odpowiedzialność za dobry 

odbiór wydarzenia spoczywa na osobie prowadzącej wydarzenie. Jeśli zostanie 

wybrany odpowiedni człowiek, nawet w przypadku wystąpienia sytuacji 

nadzwyczajnej, niespodziewanej będzie on potrafił zareagować i uratować 

sytuację, często w tak umiejętny sposób, że odbiorcy nawet się nie zorientują 

o wystąpieniu problemu. W przypadku niedoświadczonej osoby najmniejsza 

komplikacja, może zburzyć nastrój i jakość wydarzenia. 

 Catering – odpowiednio dobrany. W zależności od charakteru, miejsca i celu 

wydarzenia wybierzemy inny typ cateringu. Czasem wystarczająca jest lampka 

wina i przekąski. Innym razem niezbędny jest układ bankietowy (przystawka, 

zupa, danie główne, deser, napoje).  
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 Scenografia – podkreślająca rangę. Podstawowy wystrój wnętrza często nie 

wystarcza – jest zbyt skromny, niedoświetlony, nie ma sceny itp. Należy 

określić potrzeby (scena, kwiaty, mównica, stolik, krzesła itp.), zadbać o ich 

zamówienie i dostarczenie oraz odpowiednią aranżację.  

Stosowanie powyższych dziesięciu punktów nie daje gwarancji powodzenia 

wydarzenia. Mogą się bowiem zdarzyć sytuacje, których nie można przewidzieć ani 

kontrolować. Jednak pamiętając o w/w wskazówkach mamy większe szanse na 

sukces, niż w przypadku braku planu organizacyjnego. 

6. Komunikacja w projekcie 

Najczęściej kojarzoną ścieżką przebiegu informacji w projekcie jest układ szef  

-> kierownik zespołu ->grupa robocza. Kwestia komunikacji jest jednak 

skomplikowana. By organizacja przebiegała sprawnie i efektywnie nie można 

organizować wydarzenia bez wcześniejszego planu działań. Należy bowiem działać 

kompleksowo, ciągle analizować otoczenie i zmiany, aby móc reagować 

z wyprzedzeniem na pojawiające się problemy. Kierunki komunikacyjnych interakcji 

w projekcie przedstawiono w tabeli 1.  

Tabela 5 Kierunki komunikacyjnych interakcji w projekcie 

 

DO PRZODU 

Tydzień, miesiąc, 

kamienie milowe 

 

 

WSTECZ 

Podsumowanie działań, 

informacje do 

przekazania 

 

 W DÓŁ 

Grupa robocza,  

podwładni 

 

 

 DO GÓRY 

Członkowie zarządu, 

przełożony 

 

 

NA ZEWNĄTRZ 

Kontakt z beneficjentami, 

organizacjami / firmami 

zewnętrznymi  

 

DO WEWNĄTRZ 

Grupa robocza 

(projektowa), nasza 

organizacja 

 

NA PRODUKT 

Efekt realizowanego 

projektu (to co ma 

powstać) 

 

NA PROCES 

Sposób pracy podczas 

realizacji projektu 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [6] 
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Płynny przepływ informacji jest możliwy tylko poprzez nadzór wszystkich 

wymienionych kierunków komunikacyjnych w projekcie. Patrząc osobno na każdy 

z nich warto zadać trzy pytania [6]:  

1. Kto jest ważny? – lista osób, organizacji, beneficjentów, odbiorców itp.  

2. Co należy wiedzieć? – by wykonać zdanie, podjąć decyzję itp., 

3. Jak najlepiej przekazać informację? – wykorzystanie przynajmniej trzech kanałów, 

np. rozmowa telefoniczna, spotkanie, e-mail.  

Pomocnym może okazać się stworzenie dokumentu bazującego na w/w 

kierunkach, w którym zamieszczone zostaną odpowiedzi na w/w pytania. Tym 

samym uzyskamy plan komunikacji na cały czas trwania projektu, który pozwoli 

usystematyzować przekazywanie informacji. Ważnym jest, by po zbudowaniu 

takiego dokumentu poddawać go analizie na poszczególnych etapach realizacji. 

Takie działanie pozwoli na sprawdzenie „panowania” nad systemem komunikacji 

oraz wprowadzić ewentualne działania korygujące [5,6].  

7. Organizacja Koncertu Noworocznego  

Przyjrzyjmy się bliżej zastosowaniu praktycznemu wyżej opisanych działań na 

przykładzie konkretnego wydarzenia. Jest to wspomniany na samym początku 

niniejszej pracy Koncert Noworoczny jest organizowany przez Fundację dla 

Akademii Górniczo-Hutniczej, współorganizatorem jest Stowarzyszenie Wycho-

wanków AGH. Cel wydarzenia to podsumowanie działalności rocznej jednostek oraz 

wręczenie nagród i wyróżnień w plebiscytach. Autorka niniejszej pracy by zapewnić 

sukces projektu postanowiła podążyć za wymienionymi w rozdziale piątym 

punktami: 

 Termin 

Najlepszym czasem na podsumowanie działań rocznych jest początek roku 

kalendarzowego. Należy oczywiście sprawdzić dyspozycyjność potencjalnych gości 

i miejsca imprezy. W analizowanym przypadku zdecydowano się na datę 15 stycznia 

2018 roku (poniedziałek). Wybór akurat tego dnia tygodnia nie jest przypadkowy. 

Kluczowymi determinantami wyboru były: przerwa w świadczeniu podstawowych 

usług przez miejsce wydarzenia oraz bliskość weekendu. 

 Miejsce 

Wydarzenie odbywa się w Krakowie, ze względu na lokalizację Akademii 

Górniczo-Hutniczej. Należało jednak dokonać wyboru dopwiedniego lokali. Po 

długim zastanowieniu zdecydowano się na wyjątkowe wnętrze Teatru im. Juliusza 

Słowackiego. Niesamowita sala widowiskowa sobie nadaje charakter i podnosi rangę 

wydarzenia.  

 Fundusze 

Wydatki pokryć mieli organizatorzy oraz pozyskani Określono wstępny budżet 

wydarzenia na 70 000 zł (szczegółowo przedstawiony na rysunku 2).  
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Rysunek 2 Wydatki budżetowe - Koncert Noworoczny 2018 

Źródło: opracowanie własne 

 Agenda spotkania 

Określono ogólne punkty z których składać miał się projekt. Zaprezentowano je 

w programie wydarzenia, przedstawionym na rysunku 3.  

 Organizator 

Na koordynatora wydarzenia, jak już wcześniej wspomniano wybrano Autorkę, 

która nie pracowała nigdy przy wydarzeniach firmowych. Posiada jednak 

doświadczenie w zarządzaniu projektami i organizacji konferencji. Autorka 

koordynowała: projekt tworzenia trasy turystyczno-dydaktycznej Świętokrzyskie 

Śladami Stanisława Staszica, organizację II Ogólnopolskiej Konferencji Rozkręcimy 

Was – Koła Naukowe Kuźnią Talentów Zarządzania, projekt warsztatów eduka-

cyjnych Pomysł na przemysł. Była także Dyrektorem Wykonawczym Ogólno-

polskiego Festiwalu im. Stanisława Staszica podczas edycji w 2016 i 2017 roku. 

Była zastępcą przewodniczącego lub członkiem Komitetów Organizacyjnych m.in. 

Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego (w latach 2015, 2016, 

2017), XXII Konferencji Studenckiego Ruchu Naukowego AGH. Jest członkiem 

Studenckiego Koła Naukowego Zarządzanie, angażując się we wszystkie bieżące 

działalności.  
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Rysunek 310 Program wydarzenia umieszczony w zaproszeniu  

- Koncert Noworoczny 2018 

Źródło: opracowanie własne 

 Atrakcje 

Organizowane wydarzenie już z samej nazwy jest Koncertem. Stąd też 

naturalnym jest zaproszenie w części artystycznej zespołu muzycznego. W tym roku 

Organizatorzy zdecydowali się na wystąpienie trzech artystów: wychowanków 

krakowskiej Fundacji Pro Musica Bona – Crazy Accordion Trio, rodzimej Orkiestry 

Reprezentacyjnej AGH pod batutą Karola Pyki oraz niezwykle energetycznego, 

niosącego olbrzymią dawkę bałkańskich rytmów Sokół Orkestar.  

 Plan organizacji wydarzenia 

Koordynator wydarzenia podzielił organizowany projekt na kilka części: 

Wydzielono konkursy (Festiwal Staszica, Najlepsze Koło Naukowe, Absolwent 

Roku, Nieobecni tracą) jako działania konieczne do podjęcia i rozpisania na zadania 

na długo przed wydarzeniem. Drugą grupą zadań były te ściśle związane z galą 

firmową, jak promocja, scenografia, konferansjer, catering itp. Wszystkie zadania 
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rozpisano w postaci harmonogramu oraz przypisano do nich osoby odpowiedzialne 

(rysunek 4), zobrazowano je natomiast na wykresie Ganta (rysunek 5). Oba zesta-

wienie wykonano przy użyciu programu MS Project.  

 

Rysunek 11 Fragment planu organizacji wydarzenia – zrzut ekranu z programu MS Project 

Źródło: opracowanie własne 

 

Rysunek 12 Fragment wykresu Ganta dla poszczególnych zadań planu organizacji Koncertu Noworocznego 

Źródło: opracowanie własne 

Na etapie planowania należy także pamiętać o określeniu tolerancji. W przypadku 

analizowanego przedsięwzięcia ustalono tolerancję +15% dla budżetu. Tolerancja 

czasowa była określona dla poszczególnych zadań, bowiem całe wydarzenie musiało 

się odbyć w zaplanowanym dniu.  
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 Informacja dla uczestników: 

Według harmonogramu określono, że zaproszenia do gości powinny być 

wystosowane na początku grudnia. Pozwoliłoby to na połączenie wysyłki życzeń 

świątecznych i zaproszeń na koncert, dało gwarancję dostawy przed 24 grudnia oraz 

pozwoliło zaplanować gościom wyjazd. Jako dostawcę wybrano Pocztę Polską. Lista 

gości obejmowała ponad 1000 nazwisk. Poproszono o potwierdzenie przybycia, 

bowiem sala widowiskowa teatru mieści maksymalnie 500 osób. Doświadczenie 

organizatorów podobnych tego typu wydarzeń wskazuje na realną frekwencję na 

poziomie 50% zaproszonych gości. 

 Konferansjer: 

Rolę osoby prowadzącej Koncert powierzono studentowi AGH, aby podkreślić 

wagę społeczności akademickiej w kreowaniu życia uczelni. Konferansjerem została 

studentka V roku, która jest osobą niezwykle otwartą, charyzmatyczną i zaradną. 

Determinantą było doświadczenie w prowadzeniu wydarzeń oraz radzenie sobie ze 

stresem.  

 Catering: 

Ze względu na wyjątkowy charakter miejsca oraz specyfikę samej imprezy 

zdecydowano się na skromny catering. Przygotowaniem cateringu oraz aranżacją 

wnętrza sali i korytarzy wyznaczonych na spotkanie towarzyskie zajęła się firma 

zewnętrzna.  

 Scenografia: 

Do dyspozycji organizatorów przeznaczono Dużą Scenę Teatru im. Juliusza 

Słowackiego w Krakowie. Unikatowy charakter wnętrza podkreślał doniosły wymiar 

wydarzenia. Do dyspozycji organizatorów przeznaczono Dużą Scenę Teatru im. 

J. Słowackiego w Krakowie. Unikatowy charakter wnętrza podkreślał doniosły 

wymiar wydarzenia. Przed kurtyną umieszczono mównicę, kwiaty, zorganizowano 

miejsce dla konferansjera oraz stanowisko z nagrodami. Z tyłu, za kurtyną znalazły 

się instrumenty, sprzęt i niezbędne dla artystów krzesła. Rolę asystentek 

wspomagających konferansjera spełniały dwie młode artystki z Zespołu Pieśni 

i Tańca AGH „Krakus” AGH. Aranżację oraz wygląd estrady podczas wydarzenia 

przedstawiono na rysunku 6.  

Dzięki rozpisaniu powyższych punktów powstał plan działania i zostały 

dostarczone podstawowe informacje. Do organizacji nie powołano grupy roboczej, 

całością zajmował się Koordynator, który odpowiadał bezpośrednio przed Zarządem 

Fundacji. Tabela 2 przedstawia podsumowanie procesu komunikacji w analizo-

wanym projekcie.  
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Rysunek 13 Zdjęcia wykonane podczas Koncertu Noworocznego 2018 – Teatr im. Juliusza Słowackiego 

w Krakowie. Źródło: archiwum Fundacji dla AGH 
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Tabela 6 Podsumowanie komunikacji w projekcie "organizacja Koncertu Noworocznego" 

 

 

 

DO PRZODU 

Posiadając zbudowany plan i harmonogram 

wydarzenia kontrolowanie postępu prac nie było 

trudne. Dzięki założonym tolerancjom plan był 

elastyczny, posiadał możliwość modyfikacji 

i aktualizacji w zależności od zaistniałych 

okoliczności. Zadania z „programu” były 

szczegółowo opisywane w cyklu tygodniowym, 

zakładano tym samym plan miesięczny, a w systemie 

zanotowano kamienie milowe, które musiały być 

osiągnięte w określonym terminie.  

 

WSTECZ 

Podsumowanie działań z bieżącej realizacji lub 

bieżącego tygodnia czy etapu. Przekazywano 

informacje o postępie, koniecznych modyfikacjach 

lub wynikłych problemach, wymagających często 

interwencji zarządu lub innych jednostek.  

 

 

W DÓŁ 

Koordynator wydarzenia nie stosował tego kanału 

komunikacji. Jednak na potrzeby projektu można 

odwrócić komunikację na ułożenie Zarząd -> 

Koordynator. Przekazywane przez Prezesa lub 

Wiceprezesów zadania, uwagi lub udzielana pomoc 

merytoryczna była niezwykle istotna. Niestety 

komunikat nie zawsze był czysty i konkretny, co 

powodowało utrudnienia i konieczność filtrowania 

informacji.  

 

 

DO GÓRY 

Koordynator początkowo w cotygodniowym cyklu 

przed całym Zarządem, następnie co kilka dni lub 

codziennie do Prezesa zdawał relację z postępu prac 

i planowanych działaniach. Postępowanie to 

pozwalało na bezpośredni wgląd w sytuację członkom 

Zarządu oraz udzielanie pomocnych wskazówek.  

 

NA 

ZEWNĄTRZ 

W projekcie wystąpiła duża ilość beneficjentów: 

pracownicy AGH, przedstawiciele firm 

współpracujących, pracownicy Fundacji, kandydaci 

„konkursowi”, dostawcy usług itp.. Powodowało to 

znaczne rozbudowanie sieci komunikacyjnej. 

Należało wykorzystać i dostosować różne kanały 

przekazu informacji jak media, mailing, telefon, 

zaproszenia i komunikaty oraz wiele innych, 

powszechnie stosowanych. 

 

DO 

WEWNĄTRZ 

Ze względu na liczność pracowników wystąpiła 

krótka ścieżka komunikacyjna. Osoby zaangażowane 

w organizację (Zarząd, Koordynator, pracownik biura) 

przekazywały informację drogą ustną bądź mailową, 

każdy otrzymywał niezbędną dla jego kompetencji 

dawkę wiedzy. Pozostali pracownicy zostali po prostu 

zaproszeni na wydarzenie.  

 
NA 

PRODUKT 

Wytyczono cel jaki spełnić ma całe wydarzenie. 

Komunikowano go w sposób jasny i zrozumiały 

z wykorzystaniem social media (profile Facebook, 
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strony www), z wykorzystaniem zaproszeń 

papierowych i ustnych oraz marketingu szeptanego. 

 

NA PROCES 

Dzięki podążaniu ścieżką dziesięciu kroków 

organizacji eventu oraz postepowaniu zgodnie 

z wytyczonym harmonogramem cały czas posiadano 

jasny komunikat, co do położenia w procesie 

organizacji wydarzenia.  

Źródło: opracowanie własne 

8. Ocena działań podejmowanych w procesie zarządzania wydarzeniem  

– Koncert Noworoczny 

Organizowane wydarzenie zakończyło się pełnym sukcesem. Zarejestrowano 

około 350 gości, łącznie z organizatorami muzykami w Teatrze było ponad 400 osób. 

To imponujący wynik, biorąc pod uwagę okres przedświąteczny i związane z tym 

zarówno problemy w dostarczeniu zaproszeń do adresatów. Zostały jednak spełnione 

wszystkie założone cele, osiągnięto założone korzyści. Wyłoniono laureatów 

wszystkich organizowanych konkursów i plebiscytów. Wiązało się to z posie-

dzeniami Komisji Konkursowych, Jury, Kapituły Konkursowej, należało zweryfiko-

wać i ocenić zgłoszenia by w końcu wybrać laureatów. Na scenie Teatru stanęło 

łącznie trzynastu laureatów, trzy nieobecności spowodowane były zobowiązaniami 

prywatnymi. Koncert został odebrany jako niezwykle energetyczny i motywujący, 

artyści spisali się doskonale w teatralnych wnętrzach. Całość wydarzenia zmieściła 

się założonych ramach czasowych – część oficjalna trwała około 40 minut, część 

artystyczna około 100 minut.  

Nie zostały przekroczone założone dla projektu tolerancje. Czas wykonania zadań 

mieścił się w swoich ramach lub był modyfikowany bez uszczerbku dla jakości 

projektu, jednak tylko w uzasadnionych przypadkach. Budżet ostatecznie wyniósł 76 

792,97 zł, został więc przekroczony o 9% (w zakresie tolerancji). Fundacja 

pozyskała dofinansowanie od sponsorów przeznaczone na nagrody dla laureatów 

konkursów i plebiscytów, dofinansowanie stanowiło 20% budżetu. Pozostałe koszty 

poniosły obie instytucje organizujące.  

9. Podsumowanie 

Organizacja gali firmowej jest zadaniem wymagającym wielu nakładów: 

czasowych, ludzkich i kapitałowych. Realizacja takiego przedsięwzięcia spełniającego 

wszystkie określone cele nie jest łatwym zadaniem. Ważnym jest by rozpoczynając 

przedsięwzięcie należy dobrze poznać jego charakter i sprawdzić wszystkie wymogi 

prawne (np. ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych). Podstawą dobrej orga-

nizacji jest określenie zamierzonych celów projektu i opracowanie szczegółowego 

planu jego realizacji. Czynności te pozwolą na późniejsze efektywne zarzadzanie, bez 

zagrożenia dla efektu końcowego czy występowania sytuacji kryzysowych. Niezmier-

nie istotna jest stworzenie adekwatnej do potrzeb grupy roboczej. Fundamentalną 

kwestią dla powodzenia realizacji przedsięwzięcia jest wyznaczenie odpowiedniej 

osoby jako koordynatora projektu. Ten ostatni nie tylko musi dobrze znać istotę 

projektu, ale również potrafić zarządzać zespołem podległych sobie osób. Bardzo 

ważnym aspektem w realizacji projektu jest przepływ informacji i jasna komuni-
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katywność decyzji na poszczególnych etapach przedsięwzięcia. Oprócz kompetencji 

osób stanowiących zespół projektowy niezmiernie ważnym jest kanał informacyjny 

stworzony przez zarządzającego. Stosowanie systemów zarządzania projektowego jest 

uzasadnione przy prowadzeniu złożonych, skomplikowanych i długotrwałych 

projektów. W projektach o prostszej strukturze, krótkim czasie trwania i niewielkiej 

liczbie zaangażowanych osób najważniejsza jest interakcja międzyludzka i poczucie 

odpowiedzialności członków grupy roboczej za realizowany projekt.  

Aby realizowane zadanie mogło zakończyć się sukcesem należy dokładnie 

określić jego cele, pokładane w nim oczekiwania, określić szczegółowy plan oraz 

możliwości jego realizacji. Jeżeli wszystkie elementy tak przedstawionego projektu 

uda się dopasować niewątpliwie zakończy się on sukcesem.  
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Podstawy zarządzania wydarzeniem o charakterze imprezy galowej przez 

organizację non-profit na przykładzie Fundacji dla AGH ( Case study ) 

Streszczenie 

Celem pracy było prześledzenie procesu zarządzania wydarzeniem o charakterze imprezy galowej. Poz-

nano odpowiedź na pytanie jak efektywnie zarządzać realizacją projektów w organizacji non-profit. 

Analizowanym wydarzeniem była organizacja Koncertu Noworocznego Fundacji dla AGH i Stowa-

rzyszenia Wychowanków AGH wraz z elementami towarzyszącymi (konkursy i plebiscyty). Niniejsza 

prezentacja pokazała sposób planowania, realizacji i podsumowanie tego typu wydarzeń. Odpowie-

działa także na pytania: Czy zostały spełnione wszystkie zadania i plany? Czy osiągnięto założone cele 

i korzyści? Czy nie przekroczono zakładanych tolerancji? Powodzenie całego przedsięwzięcia zależy od 

zaangażowania jednostek ludzkich, stąd też tak ważne w realizacji projektu jest odpowiednie nim 

zarządzanie. Nie stosowano żadnej powszechnej metodologii zarządzania projektami ze względu na 

szczególne uwarunkowania przedsięwzięcia. Prezentowany materiał stanowi przewodnik po organizacji 

wydarzeń o charakterze masowym (tylko z nazwy) i zarzadzaniu grupą projektowym o zmiennym 

składzie – zaangażowanie wolontariuszy w różnych aspektach.  

Słowa kluczowe: impreza masowa, gala firmowa, komunikacja. 
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The management basics of event in shape of gala by the non-profit organization 

on the example of Fundation for AGH (Case study) 

Abstract 

The aim of the work was to follow the process of managing a gala event. An answer was found to the 

question how to effectively manage project implementation in a non-profit organization. The analyzed 

case was the organization of the New Year Concert of the Foundation for AGH and the Association of 

AGH pupils together with different elements (competitions and plebiscites). This presentation showed 

the way of planning, implementation and summary of this type of events. It also answered the following 

questions: Have all tasks and plans been fulfilled? Have the goals and benefits been achieved? Have the 

assumed tolerances been exceeded? The success of the whole project depends on the involvement of 

individuals, therefore the management is vital in the implementation of the project. No common 

management methodology was used due to the specific circumstances of the project. The presented 

material was a specific guide to the organization of mass events such as gala events. 

Keywords: mass show, corporate gala, communication. 
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Sieci działań budowane z udziałem humans  
i non-humans na przykładzie innowacyjnego 

urządzenia elektronicznego (aktanta organizacji) 

1. Wprowadzenie  

Przedmiotem artykułu są sieci działań budowane z udziałem humans i non-

humans (czynników ludzkich i poza-ludzkich) na przykładzie innowacyjnego 
urządzenia elektronicznego wprowadzonego przez firmę zajmującą się tworze-
niem systemu operacyjnego na świat rzeczywisty. Cel przeprowadzonych badań 
stanowiła analiza sieci działań związanych z powstaniem innowacji i jej 
oddziaływanie na otoczenie zewnętrzne (powstawanie nowych zawodów, wymagane 
umiejętności i kompetencje, aktywność uczelni). Także przedstawienie sposobów 
komunikacji pomiędzy urządzeniem a człowiekiem oraz pomiędzy samymi 
urządzeniami. Wykorzystane metody badawcze obejmowały badania jakościowe 
(wywiady z pracownikami organizacji) oraz analizę literatury przedmiotu. Rezul-
tatem badań jest przedstawienie sieci działań prowadzącej od idei powstania urzą-
dzenia do ukonstytuowania się organizacji i oddziaływania produktu na otoczenie. 
Jako miejsce badań wybrano firmę zajmującą się tworzeniem systemu operacyjnego 
na świat rzeczywisty. Bazę teoretyczną stanowi teoria aktora-sieci oraz 
konstruktywizm organizacyjny. Jednym z zasadniczych pytań dla konstruktywizmu 
jest to „jak została skonstruowana ta właśnie wersja świata/gospodarki/biznesu/ 
dobrej organizacji?”. Posługując się tą teorią badacze organizacji chcą uzyskać 
wiedzę przede wszystkim na temat tego, jak organizacje są wykonywane. Badanie 
„sieci działań” stanowi punkt wyjścia, który charakteryzuje ujęcie konstruktywistyczne  
(sieci działań są nieustannie konstruowane i rekonstruowane). Sieć powiązań zakłada 
pierwszeństwo zaistnienia aktorów, którzy nawiązują kontakty, w ten sposób budując 
sieć powiązań [1]. Odwołując się do konstruktywizmu starano się uzyskać 
odpowiedź na pytanie, w jaki sposób ludzie konstruują organizację, jak powstaje jej 
określona wersja oraz jakie były ścieżki podążania idei, prowadzącej od powstania 
pomysłu na innowację do jej oddziaływania na otoczenie [1]. 

2. Powstanie innowacji oraz sposób komunikacji z urządzeniem 

Treść niniejszego artykułu oparta jest na pilotażowym badaniu w amerykańskiej 
firmie, mającej swoją siedzibę w Polsce, zajmującej się tworzeniem systemu 
operacyjnego na świat rzeczywisty (Operating System for the Physical World). 
W badaniu starano się uzyskać odpowiedź na pytania o to, jak wygląda sieć działań 
związana z wprowadzeniem innowacji na rynek i jakie jest jej oddziaływanie na 
otoczenie zewnętrzne. W celu wyjaśnienia otrzymanych wyników, posłużono się 
pojęciami zaczerpniętymi z teorii aktora-sieci (sieć, aktor, aktant). Aktorami 
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w omawianym przypadku są organizacja, jej pracownicy oraz użytkownicy 
oferowanych produktów, aktantami natomiast – urządzenia komunikujące się 
z człowiekiem. W skład sieci wchodzą działania prowadzące od pojawienia się 
inspiracji na powstanie innowacji po jej oddziaływanie na otoczenie. Omawiana 
firma jest startupem IoT (Internet of Things), tzn. buduje przedmioty, które stanowią 
część Internetu Rzeczy (ze względu na posiadanie bluetooth) oraz wykorzystuje 
system operacyjny dla świata rzeczywistego. Internet rzeczy (ang. Internet of Things 
– IoT) jest to idea, zakładająca przyłączenie do sieci wszystkich urządzeń przy 
użyciu połączeń przewodowych, jak i bezprzewodowych. Przedmioty połączone ze 
sobą mogą identyfikować siebie nawzajem, prowadzić ze sobą komunikację oraz 
współdziałać [2]. Internet Rzeczy stanowi swego rodzaju współczesną sprawczość 
ANT (actor-network theory). Teoria aktora-sieci Bruno Latoura stawia nacisk na 
relacje. W jej ujęciu obiekty są pochodnymi relacji, w jakich pozostają [3-6]. Pojęcie 
aktant oznacza wszystkie podmioty i przedmioty działania. Zostało ono wprowa-
dzone w celu podkreślenia, że „aktorzy”, a zwłaszcza ich „charaktery”, wytwarzają 
się w trakcie opowiadania (są to aktanci, których programy działań odnoszą sukces). 
Aktant może być człowiekiem, zwierzęciem lub przedmiotem. Aktor jest 
definiowany jako ktoś lub coś, kto/co działa i może wyróżniać cechy właściwe dla 
całej sieci. Aktor/aktant definiowany jest poprzez to, jak może wpływać na innych. 
Pojęcia aktor i sieć są do pewnego stopnia zamienne (istnienie aktora to jego 
działania, a działanie to relacje z innymi, zaś sieć tych relacji to aktor) [1, 3, 4].  

W ramach wprowadzenia przedstawiono poniżej profil działalności firmy 
i oferowane przez nią urządzenia. Podstawowym produktem, jaki oferuje firma są 
beacony – niewielkie urządzenia, posiadające w sobie nadajnik bluetooth i baterię, 
wysyłające sygnały i nadające informację o sobie. Wysyłane sygnały mogą być 
odbierane przez aplikacje w telefonach, które mogą zareagować w odpowiedni 
sposób na fakt, że znajdują się w pobliżu określonego beacona. Oprócz beaconów 
w ofercie znajdują się stickery, będące ich mniejszą wersją, różniące się wymiarami 
i długością życia baterii. Firma tworzy również SDK na systemy operacyjne IoS 
i Android, biblioteki, mające kod potrzebny do obsługi beaconów (w tym celu, aby 
użytkownik, który chciałby samodzielnie napisać aplikację, nie musiał wykonywać 
czynności związanych z opracowaniem lub obsługą bluetooth samodzielnie). 
W ofercie firmy znajdują się również serwery, na których istnieje możliwość 
zapisania informacji na temat poszczególnych beaconów, w celu ułatwienia ich 
obsługi. Beacon zatem nadaje informację o sobie, a aplikacja może dodatkowe 
informacje odtworzyć. Beacon sam w sobie nadaje swój identyfikator, a do twórcy 
aplikacji należy zdefiniowanie kontekstu i zarzadzanie nim. Cloud umożliwia 
otrzymanie podstawowych informacji, takich jak nazwa urządzenia, czy tagi 
związane z danym kontekstem. Został wprowadzony także produkt o nazwie mirror, 
który jest trzecim produktem hardwareowym, posiadającym moduł bluetootha 
i HDMI. Produkt podłącza się do telewizora, dzięki czemu istnieje możliwość 
wyświetlenia na nim informacji, które kreowane są przez świat rzeczywisty poprzez 
stickery i beacony. Beacon jest pośrednikiem pomiędzy kontekstem fizycznym 
a hookiem w aplikacji. Klienci firmy definiują to, czym jest kontekst (np. poprzez 
przypisanie do identyfikatora lokalizacji geograficznej oraz wykorzystanie kontekstu 
w aplikacji mobilnej). Działanie wspomnianych przedmiotów opiera się na tym, że 
beacon nadaje swój identyfikator, który odbierany jest przez telefon. Produkt mirror 
z newscasem również może działać w podobny sposób jak telefon, poprzez 
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otrzymywanie sygnałów od beaconów i ich konsumowanie. Zastosowanie stickerów 
również wiąże się z przeniesieniem rzeczy na poziom interaktywny. Przykładowo, 
istnieje możliwość nadania przez stickera imienia internetowego dla określonej 
rzeczy, dzięki czemu aplikacja użytkownika jest w stanie porozumieć się z nim 
i odnaleźć jego właściciela lub osobę, która była jego ostatnim użytkownikiem. 
Ponadto na każdym stickerze narysowany jest piktogram, który oznacza przypusz-
czenie odnośnie do tego, jak można dany przedmiot wykorzystać (przykładowo 
stickery z wizerunkiem psa można przykleić na obroży zwierzęcia). Stickery 
posiadają również w środku m.in. akcelerometr i termometr. Dane pochodzące z tych 
rządzeń nadawane są w pakietach, dzięki czemu istnieje możliwość stworzenia 
aplikacji, np. liczącej czas, jaki użytkownik spędził korzystając z przedmiotu oraz 
wyświetla statystyki z tym związane. Powyższy opis udowadnia tendencję wielu firm 
związanych z IoT, dążących do tego, by jak najwięcej przedmiotów było 
autonomicznych i miało swój własny mikrokontekst.  

 
Rysunek 1. Sposoby komunikacji urządzenia z człowiekiem. Opracowanie własne. 

Innowacyjne urządzenie (beacon) pozwala przenieść rzeczywisty przedmiot na 
wirtualny poziom i w wykreowany przez człowieka sposób komunikować się. 
W świecie wirtualnym znajdują się beacon i aplikacja, w świecie rzeczywistym zaś, 
człowiek i przedmiot w świecie wirtualnym reprezentowanym przez beacon. Zatem 
przez most w świecie wirtualnym następuje wymiana informacji. 

3. Inspiracje prowadzące do powstania innowacji oraz oddziaływanie 
urządzenia na otoczenie zewnętrzne  

Idea aby mogła zacząć podróżować, musi nabyć materialną postać i uzyskać 
zainteresowanie. Inspiracja, która została wyrażona lub zapisana w przedmiocie, nie 
będzie się przemieszczać, jeśli nikt na nią nie zwróci uwagi i nie będzie chciał 
przełożyć jej na własne potrzeby [1]. Idea powstania firmy związana była 
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z pojawieniem się inspiracji w określonej sytuacji. Jej założyciel podczas zabawy 
w parku ze swoimi dziećmi uznał, że dobrze byłoby wiedzieć, kiedy dziecko oddali 
się, w czym mógłby być pomocny bluetooth. Jednocześnie firma Apple wydała 
specyfikację iBeacon. Określa ona sposób i format przesyłania danych (tzw. ramka), 
który może zostać wykorzystany przez urządzenia Bluetooth Low Energy (BLE). 
Dostosowanie się urządzeń BLE do tego formatu pozwala oprogramowaniu iOS 
przetwarzać (konsumować) dane w aplikacjach użytkowników, a samo urządzenie 
może zostać nazwane iBeaconem. Omawiana organizacja pracowała nad podobnym 
rozwiązaniem wcześniej, w związku z czym była ona pierwszą, która wprowadziła 
urządzenia z bluetoothem, zgodne ze specyfikacją iBeacona. Organizacja uczestni-
czyła w Y Combinatorze, znanym programie akceleracyjnym w Stanach Zjedno-
czonych inwestującym w start upy. W konkursie TechCrunch Disrupt, spośród 
prezentowanych pomysłów na startup, wybierany jest najlepszy, który dostaje 
nagrodę w postaci finansowania. Omawiana firma wygrała go w 2013 roku, dzięki 
czemu otrzymała finansowanie.  

 
Rysunek 2. Sposoby podążania idei według schematu: idea  przedmiot  działanie  instytucja  wizja. 

Opracowanie własne na podstawie [1]. 

Poniższy rysunek przedstawia sieci działań z udziałem aktorów i aktantów 
organizacji w związku z powstaniem innowacji (nowego produktu wprowadzonego 
na rynek). 

 
Rysunek 3: Sieć działań związana z powstaniem innowacji. Źródło: opracowanie własne 

3.1. Wpływ nowoczesnych urządzeń na środowisko pracy 

Uczestnicy badania zidentyfikowali następujące obszary zmian w otoczeniu 
w związku z pojawieniem się sieci: 
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Rysunek 4: obszary zmian w otoczeniu w związku z pojawieniem się sieci. Opracowanie własne 

Jeden z najważniejszych obszarów wpływu pojawienia się innowacji uwzględnia 
m.in. środowisko pracy. Pojawiło się stwierdzenie, że im więcej czynności 
wykonywanych przez człowieka jest zastępowalnych przez maszynę, tym istnieją 
większe możliwości wykorzystania jego zdolności w obszarach o charakterze 
bardziej kreatywnym. Proces zastępowania zadań o niskiej złożoności wykony-
wanych dotąd przez ludzi postępuje od początku rewolucji przemysłowej i istnieje 
wysokie prawdopodobieństwo, że taka tendencja zostanie utrzymana. Efekt, jaki 
proces ten wywiera na rynek pracy powoduje, że ludzie będą kontynuować pracę, 
lecz zmieni się jej charakter [7-9]. Istnieje sporo przykładów powstawania nowych 
profesji w związku z wprowadzeniem innowacyjnej technologii. Omawiany 
przypadek firmy produkującej beacony, wiąże się z pojawieniem się pierwszego 
iPhone’a w połowie lat 2000 i pojawieniem nowych zawodów, np. IoS developera. 
Wprowadzenie do powszechnego użytku urządzenia spowodowało zapotrzebowanie 
na programistów aplikacji mobilnych (większe niż na programistów z innych 
dziedzin). Zatem istnieje prawdopodobieństwo, że w dalszym ciągu będą pojawiać 
się nowe zawody w odpowiedzi na wprowadzanie innowacyjnych urządzeń. 
Jednakże istnieją badania wskazujące na ryzyko zbyt wolnego tempa pojawiania się 
nowych profesji i zbyt szybkiego zastępowania pracy ludzi przez maszyny. Erik 
Brynjolfsson i Andrew McAfee z MIT stwierdzili, że automatyzacja przyczynia się 
do redukcji potrzeby zatrudnienia ludzi w wielu miejscach pracy [10]. Badacze z 
Oxfordu, Frey i Osborne w raporcie The future of employment przedstawili listę 
ponad siedmiuset zagrożonych zawodów przez komputeryzację, związanych 
zarówno z kwalifikacjami średnimi, jak i wysokimi [11]. W odpowiedzi na potencjalny 
problem braku pracy dla ludzi w przyszłości, spowodowany automatyzacją, 
amerykański akcelerator start-upów, Y Combinator stworzył pilotażowy program 
mający na celu uzyskanie bezwarunkowego dochodu podstawowego w Stanach 
Zjednoczonych. Jest to podyktowane założeniem, że roboty coraz częściej będą 
zastępować ludzi w miejscach pracy i prawdopodobnie w określonej perspektywie 
czasu będą mogli oni znaleźć zatrudnienie tylko w zadaniach kreatywnych. Celem 
projektu było przetestowanie i dopracowanie mechanizmów przeprowadzania 
eksperymentu, takich jak dobór uczestników, wydatkowanie funduszy i zbieranie 
danych. Y Combinator postanowił zaprojektować eksperyment jako randomizowaną 

rynek pracy  

aktywność 
uczelni  

umiejętności 
i 

kompetencje  
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kontrolowaną próbę, przeprowadzoną na losowej próbie uczestników w dwóch 
stanach w USA (przy użyciu stratyfikowanej próbki w celu zapewnienia odpo-
wiedniej reprezentacji w różnych kategoriach rasowych, płciowych i dochodowych). 
W ramach wstępnego projektu zostanie wybranych w sumie 3000 uczestników, 
losowo przypisując 1000 do grupy terapeutycznej – którzy otrzymają regularną 
wypłatę gotówkową w wysokości 1000 dolarów miesięcznie bezwarunkowo przez 
cały czas trwania eksperymentu – a pozostałe 2000 do grupy kontrolnej (osoby w tej 
grupie dostarczą badaczom tego samego rodzaju informacji zwrotnych, ale otrzymają 
znacznie mniejszą kwotę płatności gotówką, wstępnie ustaloną na 50 dolarów 
miesięcznie). Eksperyment ma być kontynuowany przez trzy do pięciu lat [12, 13].  

3.2. Wpływ nowych technologii na wymagane umiejętności i kompetencje  

W związku z pojawieniem się nowej technologii następują również zmiany 
w zakresie wymaganych umiejętności i kompetencji. W przypadku omawianej 
organizacji poszukiwani są programiści na każdym szczeblu abstrakcji, od progra-
mistów systemów wbudowanych, do osób zajmujących się bazami danych, pisaniem 
backhandów i stron internetowych. Istnieje również zapotrzebowanie na comitee 
managerów, zajmujących się komunikacją z klientami, pisaniem docpostów, two-
rzeniem contentu i udzielaniu pomocy klientom w problemach, o których komu-
nikują (support). Zatrudniani są również sprzedawcy i designerzy (odpowiedzialni za 
wygląd beaconów, software w postaci aplikacji, strony internetowe). Zatem w firmie 
pracują wszystkie kompetencje, które związane są z branżą IT. CompTIA, wiodące 
na świecie stowarzyszenie technologiczne, przeprowadziło badania dotyczące 
zatrudnienia w branży IT. W ciągu ostatniego roku pojawiło się zapotrzebowanie na 
wiele nowych stanowisk, jak: specjalista uczenia maszynowego, Blockchain 
Engineer, inżynier wirtualnej rzeczywistości, badacz danych, architekt Internetu 
Rzeczy, czy specjalista ds. cyberzagrożeń [14]. Według wiodących portali 
związanych z ofertami pracy, Flexjobs i Careercast, jednymi z najbardziej 
poszukiwanych zawodów są Application Software Developer oraz Information 
Security Analyst [15].  

3.3. Rola uczelni do przygotowania w nowej rzeczywistości na rynku pracy 

Wśród pracowników zatrudnionych w omawianej organizacji istnieje przeko-
nanie, że uczelnie powinny dostosowywać program studiów do potrzeb rynku pracy 
oraz być bardziej przedsiębiorcze i nastawione na współpracę z biznesem. Wzrost 
zaawansowania technologicznego organizacji wymusza na pracownikach większą 
elastyczność i umiejętność dostosowania do zmieniających się warunków pracy. 
Badania prowadzone w organizacji pozwalają na wysunięcie wniosku, że uczelnie, 
poza standardowymi zajęciami podejmują kroki mające na celu zaznajomienie 
studentów z rynkiem pracy. Za przykład mogą posłużyć nieobowiązkowe wykłady, 
organizowane przez samorząd poszczególnych wydziałów, tworzenie stanowisk 
laboratoryjnych, praktyki dla studentów, warsztaty, czy zajęcia w postaci kilkugo-
dzinnych warsztatów, podczas których np. pokazywane jest w jaki sposób należy 
stworzyć aplikację mobilną. Tego rodzaju zajęcia stwarzają możliwości zarówno dla 
firm, chcących zaprezentować profil swojej działalności, jak i studentów, którzy 
mogli nie mieć wcześniej możliwości spotkania się z produktami określonych firm. 
Według ankiety przeprowadzonej przez Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania 
Kadry Zawodowej dla studiów stacjonarnych II stopnia (rok ukończenia 2017), losy 
zawodowe absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie 
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do 6 miesięcy od ukończenia studiów wyglądają następująco: status zawodowy 
absolwentów wskazuje na to, że najwięcej jest osób pracujących oraz prowadzących 
działalność gospodarczą – łącznie 89%. Zgodność pracy z wykształceniem jest 
prawidłowa dla 79% badanych. Najważniejszymi czynnikami decydującymi 
o przyjęciu do pracy były: ukończony kierunek studiów (59,8%), motywacja do pracy i 
umiejętności komputerowe (51%), znajomość języków obcych (48,6%), wiedza 
uzyskana podczas studiów (45,4%), umiejętności interpersonalne, doświadczenie 
zawodowe, kwalifikacje zawodowe uzyskane poza programem studiów, praktyki/ 
staże w danej firmie, znajomości i kontakty oraz działalność w kole naukowym. 
Priorytetem przy wyborze pracodawcy były przede wszystkim możliwość rozwoju, 
wysokość zarobków, stabilność zatrudnienia, lokalizacja firmy, jej kultura /atmosfera, 
zainteresowania, renoma zakładu pracy oraz opinia znajomych i świadczenia 
socjalne [16]. 

Jak zostało wspomniane wcześniej, zmiany w sferze wymaganych kompetencji 
w organizacjach związane są z bieżącymi nurtami technologicznymi, popularnymi 
w danym czasie. Warto także zwrócić uwagę na kompetencje o charakterze miękkim. 
Założony przez Palo Alto instytut badawczy Institute for the Future nawiązał 
współpracę z firmą programistyczną Cornerstone OnDemand w celu opracowania 
raportu, który określa 5 umiejętności, dzięki którym pracownicy mogą odnieść 
sukces w miejscu pracy w przyszłości. Wyróżniono następujące wartości: make 
yourself known – bądź znany dzięki zarządzaniu reputacją (reputation management); 
befriend the machines – nawiązanie współpracy między ludźmi i maszynami; build 
your tribe – budowanie sieci i kontaktów społecznych; make sense – elastyczność 
umysłu; keep it going – umiejętność działania w zmieniających się warunkach 
(niepewnej przyszłości) [17]. Zatem najistotniejszą kwestią jest umiejętność 
autoprezentacji swojej działalności, nawiązywanie współpracy z innymi (zarówno 
z ludźmi, jak i obsługa maszyn/ zaawansowanych urządzeń), otwartość i odporność 
na zmiany zachodzące w miejscu pracy. 

Poniższa tabela przedstawia podsumowanie dotyczące wpływu oddziaływania 
innowacji na otoczenie zewnętrzne. 

Tabela 1. Wpływ powstania innowacji na otoczenie zewnętrzne 

Zawody, których rozwój 
rozpoczął się w XXI 
wieku [18] 

Wymagane umiejętności 
i kompetencje 

Aktywność uczelni 

IoS developer 
Android developer 
Specjalista ds. social 
media 
Data scientist 
Projektant UI/UX 
Architekt big data 
Specjalista ds usług 
w chmurze (zdalnych) 
Specjalista ds marketingu 
cyfrowego 

Zarządzanie wizerunkiem 
(„reputation management”) 
Współpraca z maszynami 
(wykorzystywanie robotów 
i sztucznej inteligencji) 
Funkcjonowanie w sieciach 
i rozumienie złożonych 
systemów 
Funkcjonowanie 
w ekstremalnych warunkach 
(w społeczeństwie bardziej 
narażonym na ryzyko) 

ukazywanie sytuacji 
aktualnego rynku pracy 
nieobowiązkowe wykłady, 
organizowane przez 
samorząd różnych 
wydziałów 
warsztaty (jak stworzyć 
aplikację mobilną i jak z niej 
skorzystać) - prezentacja 
działalności firmy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [15-18] 
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4. Wnioski  

Innowacyjne urządzenie (beacon) pozwala na przeniesienie rzeczywistego 
przedmiotu do wymiaru wirtualnego i komunikowanie się w świecie rzeczywistym 
w określony przez człowieka sposób. Sieć działań związana z powstaniem innowacji 
prowadzi od idei powstania przedmiotu (zapotrzebowanie na urządzenia) do 
powstania prototypu, produkcji urządzenia, ukonstytuowania się organizacji, po 
dalsze ścieżki związane z rozwojem produktu i jego oddziaływania na otoczenie 
zewnętrzne. W związku z wprowadzeniem innowacji na rynek tworzy się sieć 
działań uwzględniająca aktorów (pracownicy, użytkownicy, inne firmy) i aktantów 
organizacji (urządzenia komunikujące się z człowiekiem). Powstanie sieci wpły-
wającej na pojawianie się innowacji powoduje oddziaływanie na otoczenie, w tym 
nowe zawody, zmiany na tle wymaganych umiejętności i kompetencji oraz nowe 
aktywności podejmowane przez uczelnię, mające na celu dostosowanie się do rynku 
pracy. Wymagania dotyczą umiejętności tzw. twardych, związanych z określonymi 
nurtami technologicznymi oraz miękkich, jak funkcjonowanie w złożonych sieciach 
i szybko zmieniających się warunkach w miejscach pracy. Uczelnia, zaś stara się 
dostosować do zmian poprzez modyfikację programu studiów, praktyki, staże, 
warsztaty dla studentów, w celu stworzenia możliwości poznania oczekiwań 
pracodawców. 

Literatura  

1. Czarniawska B., Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci 

działań, Poltext, Warszawa 2010, s. 34, 182. 

2. Schwab K., The Fourth Industrial Revolution, New York 2017. 

3. Arbiszewski K., Teoria aktora-sieci Bruno Latoura, Teksty Drugie, 1-2, (2007), s. 113-126. 

4. Latour B., Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, 

wstęp K. Arbiszewski, tłum. A. Derra, K. Arbiszewski, Kraków 2010. 

5. Law J., Hassard J. (red.), Actor Network Theory and After, Oxford and Keele: Blackwell 

and the Sociological Review, 1999. 

6. Arbiszewski K., Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora-sieci Bruno 

Latoura, Kraków 2008. 

7. Ramaswamy S., Joshi H., Automation and Ethics, [w:] Handbook of Automation, 2009 

8. Gratton L., The Shift: The Future of Work is Already Here, Harpercollins Publishers, 

2014. 

9. Arthur B., The second economy, „McKinsey Quarterly”, 

http://www.mckinsey.com/insights/strategy/the_second_economy, 09.08.2018. 

10. Brynjolfsson E., McAfee A., The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity 

in a Time of Brilliant Technologies, New York, London 2016. 

11. Frey C. B., Osborne M., The Future of Employment: How susceptible are jobs to 

computerisation?, 

http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.p

df , 09.08.2018. 

12. Nawar, A., Basic Income Research Proposal, https://basicincome.ycr.org/blog, 

09.08.2018.  

13. Ford M., Świt robotów. Czy sztuczna inteligencja pozbawi nas pracy?, tłum. K. 

Łuniewska, cdp.pl, Warszawa 2016. 

14. CompTIA UK IT Employment Snapshot 2018 Q2, 

https://www.comptia.org/resources/comptia-uk-it-employment-snapshot-2018-q2, 

09.08.2018. 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Law_%28socjolog%29&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Hassard&action=edit&redlink=1
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Srinivasan+Ramaswamy+Dr%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Hemant+Joshi+PhD%22
http://www.mckinsey.com/insights/strategy/the_second_economy
http://www.amazon.com/Erik-Brynjolfsson/e/B001H6IZA8/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
http://www.amazon.com/Andrew-McAfee/e/B002A51606/ref=dp_byline_cont_ebooks_2


 

Patrycja Kumięga 

 

350 

15. https://www.careercast.com/jobs-rated/toughest-jobs-to-fill-2018; 

https://www.flexjobs.com/blog/post/in-demand-flexible-jobs/, 09.08.2018. 

16. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Centrum Karier, Ośrodek 

Monitorowania Kadry Zawodowej, Kraków, Losy zawodowe absolwentów AGH studia 

stacjonarne II stopnia rok ukończenia – 2017, https://infogram.com/losy-zawodowe-

absolwentow-agh-2017-1hke6075jgv125r, 09.08.2018. 

17. Institute for the Future, Future Skills, 

http://hr.cornerstoneondemand.com/Global/FileLib/CSOD_Assets/IFTF_Future_Skills_

MAP.PDF, 14.03.2018. 

18. Brooks K., Jaki wybrać zawód?: zaplanuj swoją przyszłość, Oficyna Wydawnicza 

"Branta", Bydgoszcz 2010. 

Sieci działań budowane z udziałem humains i non-humains na przykładzie 

innowacyjnego urządzenia elektronicznego (aktanta organizacji) 

Streszczenie 

Przesłanką dla powstania opracowania była chęć użycia perspektywy konstruktywistycznej do opisu 

zjawisk organizacyjnych, jak dotąd w niewielkim stopniu wykorzystywanej do opisu organizacji 

wykorzystujących nowoczesne technologie. Cele badań stanowiy analiza sieci działań związanych 

z powstaniem innowacji i jej oddziaływanie na otoczenie zewnętrzne, a także sposoby komunikacji 

pomiędzy urządzeniem a człowiekiem. Cele te zostały osiągnięte przede wszystkim dzięki wyko-

rzystaniu metod badawczych obejmujących badania jakościowe (wywiady z pracownikami organizacji) 

oraz analizę literatury przedmiotu. Rezultatem badań jest przedstawienie sieci działań prowadzącej od 

idei wprowadzenia urządzenia na rynek do powstania organizacji i oddziaływania produktu na 

otoczenie. Jako miejsce badań wybrano firmę zajmującą się tworzeniem systemu operacyjnego na świat 

rzeczywisty. Badania pozwoliły na stwierdzenie, że wokół powstania innowacji tworzy się złożona sieć 

działań, sięgająca daleko poza organizację, wprowadzającą product na rynek.  

Słowa kluczowe: organizacja, nowe technologie, konstruktywizm 

Networks of activities built with the participation of humans and non-humans 

on the example of an innovative electronic device (an organization's organizer) 

Abstract  

The premise for the development of the study was the willingness to use the constructivist perspective to 

describe organizational phenomena, so far little used to describe organizations using modern 

technologies. The objectives of the research were to analyze the network of activities related to the 

creation of innovation and its impact on the external environment. Also presenting the impact of 

introducing innovations on the market to the external environment, as well as the ways of 

communication between the device and the human. These goals were achieved primarily through the 

use of research methods including qualitative research (interviews with employees of the organization) 

and the literature analysis of the subject. The result of the research is to present a network of activities 

leading from the idea of the creation of the device to the creation of the organization and the impact of 

the product on the environment. The company that creates the operating system for the real world was 

chosen as the place of research. The research allowed to state that around the emergence of innovation 

a complex network of activities is created, extending far beyond the organization, introducing the 

product to the market. 

Keywords: organization, new technologies, constructivism. 
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O prawnokarnym statusie tablic rejestracyjnych 

1. Wprowadzenie 

Po polskich drogach, porusza się blisko 29 milionów różnego rodzaju pojazdów 

samochodowych, w tym ponad 22 miliony samochodów osobowych [1].  Każdy 

z nich posiada – a przynajmniej posiadać powinien –tablice rejestracyjne. Często są 

one (tj. tablice rejestracyjne) przedmiotem działań organów ścigania oraz wymiaru 

sprawiedliwości. Przedmiotowe tablice są kradzione, podrabiane, przerabiane, 

a sprawcy czynów zabronionych popełnianych z wykorzystaniem pojazdów mecha-

nicznych, posługują się do oznaczania swoich pojazdów tablicami pochodzącymi 

z zupełnie innych. Pojawia się więc pytanie, czy przepisy o charakterze prawnokarnym 

zapewniają dostateczną ochronę przed używaniem tablic rejestracyjnych niezgodnie 

z przepisami. 

W doktrynie prawa karnego materialnego oraz prawa wykroczeń, aktualny 

pozostaje spór dotyczący objęcia prawnokarną ochroną tablic rejestracyjnych. W tym 

aspekcie wielokrotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy, o czym mowa w dalszej 

części opracowania. 

Powyżej zasygnalizowany problem nie posiada charakteru stricte teoretycznego, 

ponieważ codziennie przekonuje nas o tym samo życie. Mnożą się czyny zabronione, 

polegające na używaniu skradzionych lub podrobionych tablic rejestracyjnych np. 

kradzieży paliwa z samoobsługowych stacji benzynowych, czy posługiwanie się 

takimi tablicami do poruszania się pojazdami, które nie zostały legalnie dopuszczone 

do ruchu. Coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, gdy czyny polegające na 

bezprawnym korzystaniu tablic rejestracyjnych mają związek z działalnością 

zorganizowanych grup przestępczych. 

Przepisy prawne, a w szczególności ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo 

o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm., dalej: p.r.d.) oraz 

wydane na jej podstawie akty wykonawcze, zwłaszcza rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji 

i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 

2355) regulują kwestie związane z produkcją tablic rejestracyjnych, ich 

wydawaniem, postępowaniem w razie ich utraty (np. procedurę związaną 

z uzyskaniem tzw. wtórnika). Kwestia określenia prawnokarnego charakteru tablic 

rejestracyjnych, wydawać by się mogło, nie powinna być trudna, lecz linia 

orzecznicza Sądu Najwyższego wykazała, że jest zupełnie inaczej, co stanowi 

pośredni asumpt do podjęcia rzeczonego zagadnienia. 

Wybór tematyki pracy został zmotywowany w znacznej mierze 

zainteresowaniami Autora, a także zetknięciem się z analogiczną problematyką 

w ramach pracy zawodowej. 

                                                                
1 danielmielnik@op.pl, Katedra Prawa Rzymskiego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, http://www.kul.pl 
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Zasadniczym celem niniejszego opracowania była próba omówienia statusu tablic 

rejestracyjnych na gruncie przepisów karnych, skonfrontowania linii orzeczniczej 

z głosem doktryny, a w konsekwencji przedstawienia różnic w poszczególnych 

poglądach, które z biegiem czasu bądź to się umacniały, bądź to słabły. 

Autor w swojej pracy zastosował metodę integracyjną, a więc łączącą dziedziny 

prawa karnego i wykroczeń z prawem administracyjnym. Wykorzystano również 

metodę historyczno-prawną, pozwalającą na przedstawienie problematyki statusu 

prawnokarnego tablic rejestracyjnych na przestrzeni około 20 lat oraz metodę 

dogmatyczną, polegającą na analizie poszczególnych aktów normatywnych. Z kolei 

metoda teoretyczno-prawna, która również została zastosowana przez autora 

niniejszego opracowania, będzie sprowadzać się do podjęcia próby zbadania 

przedmiotowego tematu, w oparciu o literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo sądów 

krajowych, które nie było jednolite. Ostatnia z zastosowanych metod, będzie miała 

za zadanie dokonać zestawienia regulacji karnoprawnych, jak i standardów 

wypracowanych przez judykaturę oraz doktrynę. 

2. Tablice rejestracyjne jako dokument 

Wątpliwości wyłoniły się przede wszystkim w kontekście oceny, czy tablice 

rejestracyjne mogą stanowić dokument w rozumieniu art. 115 § 14 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204, z późn. zm., dalej: k.k.). 

Stanowisko, zgodnie z którym uważano je za dokument, początkowo przeważało 

w praktyce działania prokuratury, wyrażając się w formułowaniu w aktach oskarżenia 

zarzutów o popełnienie przestępstw z art. 270 § 1 i 3 k.k. bądź art. 276 k.k.[2].  

Pogląd ten podzielany był w niektórych orzeczeniach sądów powszechnych [3]. 

Inne natomiast odmawiały tablicom rejestracyjnym charakteru dokumentu 

rozumieniu art. 115 § 14 k.k. Po pewnym czasie ukształtowała się linia orzecznictwa 

Sądu Najwyższego, a jednym z pierwszych orzeczeń w tej kwestii był wyrok z dnia 

23 maja 2002 r. [4]. Sąd Najwyższy wyraził w nim pogląd, że „tablica rejestracyjna 

pojazdu jest bez wątpienia przedmiotem określonego prawa, należy bowiem do 

właściciela pojazdu, dla którego to pojazdu ją wydano, ale sama w sobie nie jest 

jeszcze dowodem prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie 

prawne, gdyż samoistnie nie dowodzi ona żadnego prawa do tego pojazdu, a tylko 

w tym aspekcie może być rozważana kwestia, czy stanowi ona dokument prawa. 

W konsekwencji tablica rejestracyjna nie jest dokumentem w rozumieniu art. 115 § 

14 k.k., a tym samym nie może też być przedmiotem przestępstwa określonego w art. 

276 k.k. Jako przedmiot będący rzeczą ruchomą, stanowiący własność określonej 

osoby, tablica rejestracyjna pojazdu może być natomiast przedmiotem innych 

czynów zabronionych, np. przeciwko mieniu, w tym choćby kradzieży, przywłasz-

czenia, zniszczenia lub paserstwa” [2, 4, 5, 6]. Warto zwrócić uwagę na nowsze 

judykaty SN dotyczące przedmiotowego zagadnienia: V KK 189/16, LEX nr 

2122065 [39]; IV KK 293/10, LEX nr 667517 [40], czy IV KK 445/06, LEX nr 

667517 [41]. 

Takie stanowisko spotkało się z krytyką doktryny [5]. Pogląd, że tablice 

rejestracyjne nie stanowią dokumentu, zajął następnie Sąd Najwyższy w innych 

orzeczeniach [4, 6, 7, 8]. W jednym z nich, Sąd Najwyższy uznał, że tablice rejestracyjne 

nie mogą być przedmiotem przestępstwa z art. 270 k.k., natomiast mogą być 
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przedmiotem przestępstwa z art. 306 k.k., gdyż są znakami identyfikacyjnymi 

w rozumieniu tego przepisu, a przestępstwo w nim opisane ma charakter powszechny, 

nakierowany na ochronę bezpieczeństwa korzystania z przedmiotów funkcjonujących 

w obrocie prawnym i ograniczenie zjawiska kradzieży samochodów [8]. 

2.1. Interwencja Prokuratora Generalnego 

Jak można zaobserwować, linia orzecznicza Sądu Najwyższego była w przed-

miotowym zakresie niejednolita. Uznając, że ujawniły się w niej rozbieżności, 

Prokurator Generalny wystąpił w trybie ówcześnie obowiązującego art. art. 60 § 1 i 2 

ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2002 r., Nr 240 

poz. 2052 z późn. zm.– obecnie art. 83 §1 i 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o 

Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5, poz. 650) z wnioskiem o podjęcie 

uchwały, że zalegalizowane tablice rejestracyjne, wydawane na podstawie art. 73 ust. 

1 p.r.d. stanowią dokument w rozumieniu art. 115 § 14 k.k. Postanowieniem z dnia 7 

lutego 2005 r. Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały, stwierdzając, iż wykładnia 

prawa dokonywana przez sądy – a w szczególności Sąd Najwyższy – w tym 

przedmiocie jest jednolita i sprowadza się do uznania, że tablice rejestracyjne nie są 

dokumentem. W uzasadnieniu postanowienia podniesiono między innymi, że 

zgodnie z treścią art. 115 § 14 k.k. dokumentem jest każdy przedmiot lub inny 

zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo albo który ze 

względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub 

okoliczności mającej znaczenie prawne [9][10]. 

2.2. Niejednolite orzecznictwo 

W niejednolitym orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje jednak pogląd, że za 

dokument nie może być uznany przedmiot, który samoistnie nie stanowi dowodu 

prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne [10]. Doktryna 

podkreślała, że powyżej wskazana samoistność nie jest próbą wprowadzenia 

dodatkowego znamienia, o którym ustawa milczy, lecz dążeniem do uniknięcia 

stosowania wykładni rozszerzającej pojęcia „dokument”, która w sposób bezpośredni 

prowadziłaby do naruszenia zasady nullum crimen sine lege [2] (zob. również [11, 

12, 13]). Jak słusznie zauważył Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 19 marca 

2003 r., warunek samoistności nie jest wynikiem wprowadzenia w drodze wykładni 

pozaustawowego znamienia zawężającego zakres penalizacji, lecz jest wynikiem 

zabieguinterpretacyjnego polegającego na «wyjęciu przed nawias» istotnej cechy, 

jaką musi posiadać dokument w rozumieniu art. 115 § 14 k.k. [8]. 

2.3. Samoistność dokumentu 

Cecha samoistności zdaniem Sądu Najwyższego ukryta jest w samej definicji 

dokumentu zawartej w art. 115 § 14 k.k., która zakłada, że dokumentem jest tylko 

ten przedmiot, z którym związane jest określone prawo, lub ten, który ze względu na 

zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności 

mogącej mieć znaczenie prawne. A zatem, jak podkreśla A. Herzog, warunek 

samoistności nie oznacza nic innego jak tylko to, że jeżeli dany przedmiot, 

oddzielnie, sam w sobie nie ma żadnego znaczenia prawnego, to nie jest 

dokumentem w rozumieniu art. 115 § 14 k.k. [9]. Analogiczna sytuacja ma miejsce 
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w przypadku pieczęci, która sama w sobie jest tylko nośnikiem jakiegoś znaku, tak 

tablica rejestracyjna bez powiązania z nalepką kontrolną i dowodem rejestracyjnym, 

jest tylko nośnikiem przypadkowo uszeregowanych cyfr i liter [8]. Akurat z tym 

poglądem nie sposób się zgodzić, ponieważ na podstawie tychże cyfr oraz liter 

możemy odczytać informację np. dotyczącą rejonizacji danego pojazdu. W dalszej 

części omawianego postanowienia wskazano, że „tablice rejestracyjne dowodzą 

okoliczności dopuszczenia pojazdu do ruchu tylko w powiązaniu z dowodem 

rejestracyjnym. Jeżeli występują osobno, nie dowodzą niczego. Kontrolujący pojazd 

policjant nie uzna tego pojazdu za dopuszczony do ruchu li tylko na podstawie 

założonych tablic rejestracyjnych. To zaś, że zgodnie z przepisami Prawa o ruchu 

drogowym pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych może zostać usunięty 

z drogi przez straż gminną lub policję na koszt właściciela lub posiadacza, a usunięty 

i nieodebrany uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się go, nie wynika tylko 

z charakteru tablic. Skutek w postaci uznania pojazdu za porzucony i przejęcia go na 

własność gminy wywołuje nie sam brak tablic rejestracyjnych na pojeździe, lecz fakt 

nieodebrania pojazdu przez właściciela w ustawowo określonym terminie. Nie 

można zatem skutecznie wywodzić z uprawnienia do usunięcia pojazdu pozosta-

wionego na drodze publicznej bez tablic rejestracyjnych, że tablice te samoistnie 

dowodzą okoliczności mającej znaczenie prawne”[7]. 

3. Kto jest właścicielem tablic rejestracyjnych? 

Tablice rejestracyjne przez sam fakt ich wydania osobie wnioskującej o ich 

przyznanie, nie stają się de facto własnością tejże osoby – (nowego) właściciela 

pojazdu samochodowego, dla którego zostały wydane. Staje się on tylko ich 

posiadaczem (samoistnym), który w ściśle określonych przepisami warunkach jest 

zobligowany zwrócić je organowi wydającemu. Następuje to między innymi 

w związku z wyrejestrowaniem pojazdu [8]. Przede wszystkim jednak tak w doktrynie 

[9], jak i w samym orzecznictwie [8] wskazywano wielokrotnie, że przedmiotem 

przestępstw przeciwko mieniu mogą być jedynie rzeczy przedstawiające wartość 

materialną możliwą do przeliczenia na pieniądze i posiadające wartość użytkową, 

przez co mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego. 

3.1. Obrót majątkowy tablicami rejestracyjnymi 

Wartości materialnej tablic nie można w jakikolwiek sposób wiązać z opłatą za 

ich wydanie, która zróżnicowana jest w zależności od ich rodzaju, tj. stałe, tymczasowe, 

indywidualne, zabytkowe, etc.) oraz pojazdu, dla którego są przeznaczone (samocho-

dowe, motocyklowe, motorowerowe) i wynoszącą aktualnie od 12 zł w przypadku 

wydania tymczasowych tablic motorowerowych, aż do 1000 zł w przypadku 

wydania tablic indywidualnych [14].  

Co ciekawe, tablice rejestracyjne po ich wydaniu właścicielowi pojazdu, nie 

mogą być przedmiotem obrotu majątkowego. Jedyną oraz jakąkolwiek transakcją 

związana z ich sprzedażą, występuje tuż przed ich wydaniem, a mianowicie jest to 

zakup tablic rejestracyjnych przez organ rejestrujący od 

ich producenta, który zresztą jest ściśle związany przepisami dotyczącymi 

wytwarzania i dystrybucji tablic[15][16][17]. Tablica rejestracyjna ma więc pewną 

wartość materialną, jaką jest cena producenta, lecz taką wartość w tym znaczeniu 
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posiada również blankiet każdego dokumentu (prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, 

paszportu etc.). Analogicznie jak one, tablica rejestracyjna może być jednak użyta 

dopiero po podjęciu ściśle określonych czynności przez organ wydający (tj. 

rejestrujący), a mianowicie po dokonaniu tzw. legalizacji tablic rejestracyjnych, 

poprzez umieszczeniu na nich (przez ten organ) w wyznaczonym miejscu tzw. znaku 

legalizacyjnego zgodnie z art. 75b p.r.d. , a także § 2 rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. 

w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych 

i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1084). Należy 

zasygnalizować, że zarówno cena producenta tablic rejestracyjnych oraz opłata za 

ich wydanie, co do zasady mieści się poniżej 1/4 minimalnego wynagrodzenia, tym 

samym oddzielając wiele czynów zabronionych przeciwko mieniu od wykroczeń [2].  

4. Tablice rejestracyjne a przepis art. 306 k.k. 

Należy również zaprezentować inną koncepcję związaną z charakterem 

prawnokarnym tablic rejestracyjnych. Sąd Najwyższy uznał, że mogą one być 

przedmiotem przestępstwa z art. 306 k.k., ponieważ są znakami identyfikacyjnymi 

w rozumieniu tego przepisu, a przestępstwo w nim opisane ma charakter pow-

szechny, nakierowany na ochronę bezpieczeństwa korzystania z przedmiotów funk-

cjonujących w obrocie prawnym i ograniczenie „zjawiska kradzieży samochodów” [8]. 

4.1. Czy tablice rejestracyjne należy traktować jako znaki 

identyfikacyjne pojazdu? 

Było to stanowisko incydentalne, a w wielu innych judykatach Sąd Najwyższy, 

bez szerszego uzasadnienia, definitywnie stwierdzał, ze tablice rejestracyjne nie są 

znakami identyfikacyjnymi w rozumieniu art. 306 k.k., w przeciwieństwie do 

numerów silnika czy nadwozia [7, 18]. Analogiczny pogląd majoryzował w doktrynie 

[16, 17] (zob. również [19]). Wątpliwości w tym aspekcie przecięła ostatecznie 

uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 października 2005 r. [27]. Teza rzeczonej 

uchwały stwierdzała, że tablice rejestracyjne pojazdów nie są „znakami identyfika-

cyjnymi” w rozumieniu art. 306 k.k., a ta problematyka została szeroko i w sposób 

zasługujący na pełną akceptację uzasadniona. 

4.2. Interpretacja Sądu Najwyższego 

Sąd Najwyższy podkreślił, że przepis art. 306 k.k. wyraźnie nakazuje 

interpretować „znaki identyfikacyjne”, jako oznakowania towarów lub urządzeń 

nadawane przez producentów bądź inne podmioty uprawnione, związane z obrotem 

gospodarczym. To właśnie ten obrót jest podstawowym przedmiotem ochrony art. 

306 k.k., co wynika choćby z tytułu rozdziału, w którym został zamieszczony [8]. 

Jednym z celów funkcjonowania tego przepisu jest zapewnienie bezpieczeństwa każ-

demu uczestnikowi obrotu gospodarczego, co do możliwości identyfikacji konkret-

nego towaru lub urządzenia, na podstawie nieusuniętych i niezafałszowanych 

oznakowań nadanych przez podmioty uprawnione. Takich funkcji zaś nie pełnią 

tablice rejestracyjne.  

Tablice rejestracyjne nie identyfikują pojazdu w żadnym z tych elementów, które 

wymieniają przytaczane powyżej definicje „znaków identyfikacyjnych” z art. 306 k.k. 



 

Patrycja Kumięga 

 

356 

Na zaakcentowanie zasługuje fakt, że ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo 

o ruchu drogowym explicite odróżnia tablice rejestracyjne od innych elementów 

identyfikujących pojazdy, a w szczególności od tzw. „cech identyfikacyjnych”, 

o których mowa w art. 66 ust. 3ap.r.d., do których należą numer VIN albo numer 

nadwozia, podwozia i ramy oraz numer silnika [9]. Te ostatnie (tj. numery silnika), 

ponad wszelką wątpliwość, spełniają wszelkie kryteria „znaków identyfikacyjnych” 

w rozumieniu art. 306 k.k. 

5. Rola oraz deskrypcja tablic rejestracyjnych 

Powyżej zostały przedstawione koncepcje karnoprawnej oceny charakteru tablic 

rejestracyjnych.Warto jednak powrócić do przedstawienia analizy funkcji i znaczenia 

tablic –na tle obowiązujących przepisów prawnych. 

5.1. Przesłanka dopuszczenia do ruchu pojazdu samochodowego 

Ustawodawca nie ułatwił tego zadania, ponieważ w art. 71 ust. 1 p.r.d. wskazał, 

że dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, 

ciągnika rolniczego, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny lub 

pozwolenie czasowe. Równocześnie w ust. 2 tego przepisu wskazano, że pojazdy 

określone w ust. 1 są dopuszczone do ruchu, jeżeli odpowiadają warunkom 

określonym w art. 66 (tj. dotyczącym warunków technicznych pojazdu) oraz są 

zarejestrowane i zaopatrzone w zalegalizowane tablice (lub tablicę) rejestracyjne, 

a w przypadku pojazdów samochodowych, (z wyłączeniem motocykli), w nalepkę 

kontrolną. W związku z powyższym, należy wysnuć wniosek, że pojazd 

niezaopatrzony w tablice rejestracyjne lub taki, na którym nie umieszczono nalepki, 

jest pojazdem niedopuszczonym do ruchu. Na potwierdzenie tego, warto wskazać 

art. 73 ust. 1 p.r.d., zgodnie z którym rejestracji pojazdu dokonuje na wniosek 

właściciela m.in. starosta, wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (lub 

tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeśli jest wymagana [8].  

5.2. Tablice rejestracyjne a dowód rejestracyjny 

Wobec powyższego zasadnym jest pytanie, czy wobec treści art. 71 ust. 1 p.r.d., 

samo posiadanie dowodu rejestracyjnego świadczy o tym, że pojazd jest 

zarejestrowany, a co się z tym bezpośrednio łączy – dopuszczony do ruchu? Jest to 

istotne w świetle kolejnego wywodu Sądu Najwyższego zawartego w postanowieniu 

z dnia 25 lutego 2005 r., że „tablice rejestracyjne dowodzą okoliczności 

dopuszczenia do ruchu tylko w powiązaniu z dowodem rejestracyjnym. Jeżeli 

występują osobno nie dowodzą niczego. Kontrolujący policjant nie uzna tego 

pojazdu za dopuszczony do ruchu li tylko na podstawie tablic rejestracyjnych” [21, 

22, 23]. Pojazd bez tablic rejestracyjnych nie może więc zostać dopuszczony do 

ruchu, także wówczas, gdy kierujący nim posiada ważny dowód rejestracyjny. 

5.3. Orzecznictwo sądów administracyjnych 

Przydatne dla przeanalizowania charakteru oraz wzajemnych relacji dowodu 

rejestracyjnego z tablicami rejestracyjnymi, mogą być dotyczące tych kwestii 

wywody zawarte w orzecznictwie sądów administracyjnych. W uchwale z dnia 24 

września 2001 r., OPS 6/01, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że „rejestracja 
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pojazdu następuje w drodze rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej w formie 

decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania w celu ustalenia 

okoliczności faktycznych i prawnych, od których ustawa i przepisy wykonawcze do 

niej uzależniają dokonanie rejestracji. Postępowanie w sprawie rejestracji pojazdu 

kończy się wydaniem decyzji administracyjnej i decyzja ta poprzedza czynność 

materialno-techniczną wydania dowodu rejestracyjnego i tablic. Kwestia charakteru 

prawnego dowodu rejestracyjnego może wywoływać pewne wątpliwości prawne. 

Dlatego wyjaśniając tę wątpliwość, należy stwierdzić, że dowód rejestracyjny, jako 

zewnętrzny przejaw oświadczenia woli organu administracji rozstrzygającego sprawę 

rejestracji pojazdu, z jednej strony potwierdza wydanie decyzji o zarejestrowaniu 

pojazdu, a z drugiej jest dokumentem stwierdzającym dopuszczenie zarejestrowanego 

pojazdu do ruchu. Jako dokument urzędowy sporządzony w przepisanej formie przez 

powołane do tego organy administracji publicznej w ich zakresie działania, dowód 

rejestracyjny stanowi potwierdzenie wcześniejszego uzyskania pozytywnej decyzji 

o rejestracji pojazdu. Sam dowód rejestracyjny nie jest decyzją administracyjną 

w rozumieniu art. 104 k.p.a.” [24, 25, 26]. Wobec tego o dopuszczeniu pojazdu do 

ruchu drogowego przesądza wydanie decyzji o zarejestrowaniu pojazdu. Warto 

zaznaczyć, że tablice rejestracyjne, a także naklejka kontrolna są zewnętrznym 

świadectwem tego, że pojazd jest zarejestrowany [21]. Należy nadmienić, że dowodzą 

one tej okoliczności (o znaczeniu prawnym) łącznie z dowodem rejestracyjnym 

pojazdu. Ta okoliczność – jak to wcześniej zostało wykazane – była przez Sąd 

Najwyższy uznawana za rzutująca o braku „samoistności” w dowodzeniu prawa czy 

okoliczności mającej znaczenie prawne. 

5.4. Ustalenie sprawcy wykroczenia drogowego 

Na powyższych aspektach nie kończy się charakter prawny tablic rejestracyjnych. 

Ze względu na zawartą w nich treść, mają one decydujące znaczenie dowodowe 

w perspektywie kontroli ruchu drogowego [9], ponieważ mogą one stanowić 

podstawę ustalenia sprawcy wykroczenia drogowego, a to zwłaszcza w sytuacjach 

określonych w art. 97 § 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r – Kodeks 

postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 475) – stwierdzenia 

wykroczenia pod nieobecność sprawcy albo w wyniku użycia urządzenia 

pomiarowego lub kontrolnego (w przypadku tzw. fotoradarów). Z tego też powodu 

przepis art. 60 ust. 1 pkt. 2 i 3 p.r.d., zabrania m.in. zakrywania tablic rejestracyjnych 

lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne, a także 

ozdabiania tablic rejestracyjnych oraz umieszczania z przodu lub z tyłu pojazdu 

znaków, napisów lub przedmiotów, które ograniczają czytelność tych tablic, zaś § 36 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. 

w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2355) nakazuje utrzymywanie tablic w należytym stanie 

i zapewnienie ich czytelności (zob. [27, 28]).  

Należy w tym momencie zasygnalizować, że o ile poruszanie się pojazdem 

wbrew wskazanym wyżej przepisom (tj. z zakrytymi lub nieczytelnymi tablicami 

rejestracyjnymi) stanowi niewątpliwie wykroczenie z art. 97 k.w., o tyle brak tablic 

rejestracyjnych sam w sobie powoduje, że pojazd nie może być uznany za 

dopuszczony do ruchu drogowego w rozumieniu prawa [29]. Świadczy o tym jedno-
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znacznie § 15 przedstawionego powyżej rozporządzenia Ministra Infrastruktury, 

regulujący postępowanie w razie utraty na skutek kradzieży, zgubienia czy 

zniszczenia tablic rejestracyjnych, a zwłaszcza ust. 4 tego przepisu, nakazujący 

wydanie na okres konieczny do wykonania tablicy rejestracyjnej (tzw. wtórnika, 

o którym była już mowa we wcześniejszej części) pozwolenia czasowego oraz 

zalegalizowanych tymczasowych tablic rejestracyjnych. Bez takich tablic zatem 

poruszanie się pojazdem nie jest możliwe, a kierujący łamiący ten zakaz dopuszcza 

się wykroczenia z art. 94 § 2 k.w. Wspomniane wyżej rozporządzenie Ministra 

uzależnia także w § 13 wydanie pewnych dokumentów (wtórnika utraconego lub 

zniszczonego dowodu rejestracyjnego) od przedstawienia tablic rejestracyjnych. 

6. Tablice rejestracyjne w aspekcie wykroczeń 

Skoro trudno jest przyznać tablicom rejestracyjnym charakteru dokumentu 

w rozumieniu prawa karnego, a także znaku identyfikacyjnego – co uczynił Sąd 

Najwyższy – jak również uznać, że tablice rejestracyjne mogą być uznane za mienie 

– to jedynej ochrony prawnej doznają one w przepisach ustawy z dnia 20 maja 1971 

r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2018 r. poz. 618, tekst jedn., dalej: k.w.), 

a mianowicie art. 94 i 97 k.w. 

Przypomnijmy, że art. 94 k.w. typizuje w § 2 wykroczenie polegające na 

prowadzeniu pojazdu na drodze publicznej mimo braku dopuszczenia pojazdu do 

ruchu. Karze grzywny przewidzianej w tym przepisie podlegać zatem będzie 

kierujący, który prowadzi pojazd bez tablic rejestracyjnych lub taki, który z innych 

powodów nie został dopuszczony do ruchu (na przykład z uwagi na stan techniczny), 

zaś dla ukrycia tego stanu rzeczy posługuje się na przykład tablicami rejestracyjnymi 

pochodzącymi z innego pojazdu [30, 31, 32]. Z kolei w doktrynie podnosi się, że 

w przypadku, gdy pojazd był dopuszczony do ruchu, lecz sprawca z różnych 

przyczyn (na przykład w celu nierozpoznania w czasie wyłudzania paliwa na stacji 

benzynowej) posłużył się innymi tablicami, zachowanie takie należy traktować jako 

wykroczenie z art. 97 k.w. [8]. Przepis ten posiada charakter blankietowy i stanowi, 

że uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie 

zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który 

wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo 

o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze 

grzywny do 3000 złotych albo karze nagany. 

Trudno jednak uznać taką ochronę za w pełni właściwą. Należy podkreślić, że 

jeżeli czyn wyczerpuje równocześnie znamiona wykroczenia i przestępstwa, 

odpowiedzialność za nie jest niezależna od siebie [33]. Odpowiedzialność za 

wykroczenie nie wyłącza zatem możliwości ścigania za przestępstwo, oczywiście 

jeżeli czyn taki za przestępstwo może być uznany [8]. 

7. Tablice rejestracyjne w świetle aktualnego porządku prawnokarnego 

Społeczna szkodliwość podrobienia oznakowania lub nieuprawnionego posługiwania 

się oznakowaniem, nie jest tak znaczna, by uzasadniała odrębną kryminalizację 

takich zachowań jako przestępstw, zwłaszcza w aspekcie czynów dotyczących 

poprawnego oznakowania pojazdów. Czyny o zbliżonym charakterze oraz społecznej 

szkodliwości, przewiduje kodeks wykroczeń, np. w art. 96a (nieuprawnione oznako-
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wanie pojazdu), 95a (posługiwanie się dowodem rejestracyjnym zawierającym 

nieprawdziwe dane). Zatem czyn ten powinien stanowić wykroczenie, a nie 

przestępstwo, przy czym znamiona tego wykroczenia mogłyby obejmować zarówno 

kradzież i przywłaszczenie tablic. W przedstawionym zakresie ewentualny przepis 

stanowiłby lex specialis wobec art. 119 § 1 k.w. 

Warto również wspomnieć o nietrafnym założeniu, że penalizacja posługiwania 

się sfałszowanymi lub skradzionymi tablicami rejestracyjnymi spowoduje wzrost 

wykrywalności czynów polegających na kradzieży paliwa przez sprawcę 

posługującego się właśnie takimi tablicami. Wykrycie takiego czynu nie zależy 

bowiem od przyjętej kwalifikacji prawnej, lecz od praktycznych możliwości 

ustalenia tożsamości sprawcy, a te zaś nie ulegną zmianie z powodu wprowadzenia 

nowego typu czynu zabronionego. 

8. Podsumowanie 

W niniejszym opracowaniu została podjęta próba omówienia statusu tablic 

rejestracyjnych na gruncie przepisów karnych, skonfrontowania linii orzeczniczej 

z głosem doktryny, a w konsekwencji przedstawienia różnic w poszczególnych 

poglądach, które z biegiem czasu bądź to się umacniały, bądź to słabły, co zdaniem 

autora, zostało wykazane we wcześniejszych częściach niniejszej pracy. 

Część przytoczonych okoliczności wskazują na to, że charakter prawny tablic 

rejestracyjnych w istocie odpowiada w pewnych aspektach definicji dokumentu 

w rozumieniu art. 115 § 14 k.k. Tak też na ogół przyjmuje doktryna prawa karnego 

[34, 35, 36]. Odmienne stanowisko, dominujące w orzecznictwie Sądu Najwyższego, 

zdaje się jednak wskazywać na to, że prokurator, który chciałby na takim poglądzie 

oprzeć konstrukcję aktu oskarżenia, nie ma szans na uzyskanie jej akceptacji 

w sądzie. Roma locuta – causa finita. Na marginesie należy wskazać, że jest to 

przyczynek do refleksji nad kreatywną rolą orzecznictwa Sądu Najwyższego [37, 

38], w aspekcie kształtowania danej problematyki na gruncie przede wszystkim 

materialnym oraz proceduralnym. 
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O prawnokarnym statusie tablic rejestracyjnych 

W doktrynie prawa karnego materialnego oraz prawa wykroczeń istnieje spór dotyczący objęcia 

prawnokarną ochroną tablic rejestracyjnych. W tym aspekcie wielokrotnie wypowiadał się sam Sąd 

Najwyższy, który w swych orzeczeniach podkreślał, że tablice rejestracyjne w myśl art. 276 ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 20, dalej: k.k.) nie są dokumentem, a myśl 

art. 306 k.k., jako znaki identyfikacyjne pojazd, już tak. W późniejszym czasie, ku zaskoczeniu 

wszystkich, pojawiło się stanowisko, że tablice rejestracyjne nie są znakami identyfikacyjnymi w 

rozumieniu art. 306 k.k., w przeciwieństwie do silnika i nadwozia. 

W związku z powyżej zasygnalizowaną różnicą w interpretacji statusu tablic, ówczesny Prokurator 

Generalny wystąpił z wnioskiem o podjęcie uchwały, ażeby zalegalizowane tablice rejestracyjne 

stanowiły dokument w rozumieniu art. 115 § 14 k.k. Sąd Najwyższy odmówił podjęcia takiej uchwały 

ze względu na „jednolite orzecznictwo” w przedmiotowej materii. Dodatkowo podkreślił, że dokument 

musi stanowić dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne, tj. musi 

być samoistny, a tablice rejestracyjne są jedynie przedmiotem określonego prawa. 

W doktrynie Sąd Najwyższy unika rozszerzenia wykładni pojęcia „dokument” w myśl przepisów 

ustawy karnej, ponieważ naruszyłby tym samym zasadę nullumcrimen sine lege. 

W opracowaniu dokonano próby analizy statusu prawnokarnego tablic rejestracyjnych, w kontekście 

linii orzeczniczej Sądu Najwyższego (i nie tylko). 

Autor w swojej pracy zastosował metodę historyczno-prawną, dogmatyczną, a także teoretyczno-

prawną, która będzie miała za zadanie dokonać zestawienia regulacji karnoprawnych, jak i standardów 

wypracowanych przez judykaturę oraz doktrynę. 

Słowa kluczowe: tablice rejestracyjne, dokument, samoistność, prawo karne, prawo wykroczeń 

About the penalty status of license plates 

In the doctrine of substantive criminal law and the law of misdemeanors, there is a dispute regarding the 

provision of legal protection by means of registration plates. In this aspect, the Supreme Court itself 

repeatedly spoke. 

In doctrine, the Supreme Court avoids extending the interpretation of the term "document" under the 

provisions of the criminal law, because it would violate the principle of nullumcrimen sine lege. 

The study attempts to analyze the criminal-legal status of registration plates, in the context of the 

Supreme Court jurisprudence line (and not only). 

In his work, the author has applied the historical and dogmatic method, as well as the theoretical and 

legal method, which will have the task of compiling the legal regulations as well as the standards 

developed by judicature and doctrine. 

Keywords: license plates, document, self-reliance, criminal law, law of misdemeanours 
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