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Henryk Bieniok
1
 

Zarządzanie rodziną – perspektywa subdyscypliny 

w naukach o zarządzaniu i jakości 

Motto:   

Jeśli wprowadzasz twórcze idee lub zmiany, najpierw cię ignorują,  

potem się z ciebie śmieją, następnie cię krytykują i walczą, a dopiero  

potem przyznają ci rację (Mahatma Gandhi).  

1. Wprowadzenie 

Na początku rozważań na temat zarządzania warto zauważyć, że pomimo iż nauki 

o zarządzaniu są bardzo młode, zarządzaniem zajmowano się od zarania dziejów. 

Próbowano uczyć się najczęściej metodą prób i błędów, sprawnego zarządzania wspól-

notami plemiennymi, armiami, państwami, miastami, warsztatami rzemieślniczymi, 

najprzeróżniejszymi zespołami ludzkimi, często nie wiedząc o tym, że właśnie to co 

robią jest w jakimś sensie zarządzaniem. W tym kontekście można zadać sobie 

pytanie dlaczego w tych działaniach jakby zapomniano o sprawnym zarządzaniu 

takim zespołem ludzkim jakim jest rodzina. Jest to od początków świata podsta-

wowa i najważniejsza grupa społeczna oraz fundament wszelkiej ludzkiej dzia-

łalności zasługujący na uznanie i szersze zainteresowanie. Można więc zapytać 

dlaczego tymi zagadnieniami zajmują się jedynie psycholodzy i socjolodzy, których 

interesuje przede wszystkim stan psychiczny oraz relacje osób funkcjonujących 

w ramach takiego zespołu jak rodzina. Jest to podejście nazbyt jednowymiarowe, nie 

uwzględniające jeszcze bardzo wielu ważnych spraw w rodzinie takich jak chociażby 

sprawiedliwy podział pracy w rodzinie, zarządzanie talentami swoich dzieci, racjonalne 

gospodarowanie pieniędzmi, kształtowanie zdrowia, zapewnienie wszystkim dobrostanu 

i szczęścia, wspólne rozwiązywanie problemów itd. Rodzina jest co prawda najmniej-

szym, ale zawsze zespołem ludzi, w którym obowiązują określone relacje i zasady 

współistnienia właściwe zarządzaniu? Szkoda, że dotychczas nikt, kto zajmuje się 

zarządzaniem w Polsce, a także w świecie, nie podjął tego ważnego wyzwania w takim 

kontekście. 

Celem niniejszego opracowania jest zinterpretowanie związków oraz analogii 

między zarządzaniem zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, a zarządzaniem rodziną. 

W szczególności jego celem jest możliwie adekwatne zaadoptowanie ogólnych zasad 

i funkcji zarządzania do warunków i zasobów każdej rodziny. Może takie stanowisko 

jest nieco kontrowersyjne, ale jest w nim wiele podobieństw, które warto zauważyć 

oraz w pewnym stopniu rozpatrywać i wykorzystać w życiu rodzinnym.  

Każdy z nas jest w większym lub mniejszym stopniu członkiem jakiejś rodziny,  

a w związku z tym uczestniczy w jej funkcjonowaniu i robi to lepiej lub gorzej, często 

                                                                
1 henryk.bieniok@ue.katowice.pl, Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Zarządzania, GWSH 

w Katowicach. 
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nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Wydaje się, że należy podjąć to nieco dyskusyjne 

wyzwanie i spojrzeć na to w kategoriach zarządzania. Warto także zaryzykować próbę 

dostosowania niektórych zasad zarządzania w ogóle, do warunków funkcjonowania 

rodziny. Jest to tym ważniejsze, im więcej jest rodzin rozbitych i skonfliktowanych.  

Niestety wiele osób nie słyszało, a nawet nie rozumie tego, jak zgodnie i szczęśliwie 

żyć w rodzinie. Nieraz robią to metodą prób i błędów, ale skutki takiego postępowania 

mogą być opłakane. Nie otrzymali takiej wiedzy ani od rodziców, ani w szkole, ani 

nigdzie o tym nie przeczytali. Tymczasem jest to najważniejsze w życiu zadanie, jeśli 

podejdziemy do tego zagadnienia od strony zarządzania. Wystarczy tylko uważnie 

z tym się zapoznać oraz konsekwentnie i systematycznie, krok po kroku tak postępować. 

Zarządzanie rodziną jest w pewnym sensie odpowiednikiem zarządzania w firmie 

zasobami ludzkimi. W obu przypadkach chodzi o realizację działań zapewniających 

sprawne funkcjonowanie całego zespołu. Różnica polega jedynie na nieco innych 

obszarach działalności, ale zasady, mimo ich kontrowersyjności w zarządzaniu rodziną, 

mają ze sobą wiele wspólnego.  

W zarządzaniu rodziną chodzi o to, aby każda osoba i dosłownie każda „ręka” 

skutecznie współdziałały w celu zapewnienia pełnej zgody, miłości i dobrostanu 

wszystkich jej uczestników. Chodzi w niej o to, aby każdy robił to, co do niego należy 

w kontekście szeroko pojętego dobra wspólnego.  

Oczywiście zarządzanie rodziną nigdy nie jest proste, a niestety nie zawsze jest 

skuteczne. Ale chodzi o to, aby było jak najbardziej sprawne i skuteczne. Mamy 

nadzieję, że jeżeli będziemy postępowali zgodnie z poniżej opisanymi zasadami, nasze 

szanse na wysoką jakość życia rodzinnego będą większe. 

Wiele rodzin ma niestety skłonność do destabilizacji, a nawet do destrukcji, prowa-

dzącej do przedwczesnego rozpadu, ponieważ niektórzy jej członkowie posiadają 

tendencję do koncentrowania się na własnych korzyściach i udogodnieniach, zapomi-

nając o istocie rodziny, w której dobro wspólne ma być wartością dominującą. Rodzice 

powinni tym wartościom poświęcać dużo czasu, aby skłonić każdego do bardziej 

altruistycznego podejścia. Trzeba oczywiście szanować charakterologiczną różnoro-

dność każdego domownika przy rozwiązywaniu różnych problemów rodzinnych oraz 

dyskretnie kierować go na wspólne tory.  

Szkoda, że wiele osób uczyniło z rodziny parodię, w której próbuje przetrwać tylko 

egoistycznie bezwzględny i autokratyczny osobnik. W takich przypadkach wymagane 

jest wprowadzenie odpowiednio wcześnie, zmian w zachowaniach i zwyczajach, zaczy-

nając od najwyższego szczebla, czyli od poszczególnych rodziców. To oni muszą 

w pierwszej kolejności zrozumieć i udowodnić, że każdy posiada umiejętność współ-

pracy w grupie, którą trzeba świadomie wykorzystać w pracy zespołowej.  

Doskonalenie zarządzania rodziną, wymaga stałej troski i wysiłku ze strony przede 

wszystkim rodziców. Polega na ciągłym, świadomym i uporczywym samodoskona-

leniu nie tylko siebie, ale także całej rodziny. Ważne jest, aby rodzice byli świadomi 

swojej wiodącej roli w rodzinie. Powinni cały czas pracować nad sobą dla dobra 

swoich najbliższych. Chodzi o to, aby kochali każdego bezwarunkowo i nieustannie 

pomagali mu w rozwoju swojej osobowości. Przez cały czas należy próbować różnych 

metod dostosowanych do zmieniających się sytuacji. A lista nowych problemów 

rodzinnych nie ma końca. Można więc powiedzieć, że w zarządzaniu rodziną nie ma 
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metody idealnej, co nie oznacza, że nie należy do niej ciągle w większym lub 

mniejszym stopniu dążyć. 
Mało warta jest teoria i wiedza na temat zarządzania rodziną bez codziennej 

praktyki w zakresie doskonalenia sprawności jej funkcjonowania. Sama wiedza na ten 

temat jest złudna jeśli się jej wręcz codziennie nie praktykuje.  

Poszukiwanie wzorowej metody polega na łączeniu wiedzy z zakresu zarządzania 

z umiejętnościami, jakich ludzie nabywają wraz z doświadczeniem i wiekiem. Jest to 

więc nauką poprzez twórcze działanie (AL – action learning), czyli w drodze ciągłego 

doskonalenia swoich umiejętności zarządczych. Trzeba to jednak robić świadomie 

poprzez wprowadzanie i wypróbowywanie zmian, stosownie do zmieniających się 

okoliczności. Nie od rzeczy będzie także spojrzenie z dystansu i zastanowienie się nad 

tym, jakie błędy my sami popełniliśmy, po to aby się poprawić i uniknąć konfliktów. 

W razie problemów, struktura zarządzania konfliktem jest następująca: 

 świadome zidentyfikowanie i zlokalizowanie problemu; 

 uważne określenie źródła i przyczyny problemu; 

 podzielenie się i przedyskutowanie sprawy ze współmałżonkiem lub kompe-

tentnymi osobami; 

 wspólne i przemyślane opracowanie różnych rozwiązań oraz wybór działania 

optymalnego; 

 delikatne i kulturalne zadziałanie zmierzające do wdrożenia takiego rozwiązania. 

Trzeba pamiętać, że zarządzanie rodziną to nie tylko naukowo obowiązujące 

zasady i normy współżycia, ale także prawdziwa sztuka sprawnego postępowania 

w tak zróżnicowanej małej społeczności. Wymaga do wyrafinowanej sztuki ciągłego 

i delikatnego przeobrażania pojedynczych jednostek, w zgodnie współdziałający 

i kochający się zespół. 

2. Misja czyli powołanie i posłannictwo rodziny 

Kardynalnym priorytetem w rodzinie powinno być zapewnienie wysokiej jakości 

życia rodzinnego. Wymaga to aktywnego wysiłku i świadomego zaangażowania nie 

tylko obojga rodziców, ale dosłownie każdego jej uczestnika. Podstawą jest jednak 

trwałe, kochające się małżeństwo. 

Tak, jak naczelnym zadaniem każdej firmy jest realizacja swojej misji, tak również 

każda rodzina powinna mieć określoną świadomie lub przynajmniej w przybliżeniu, 

rodzinną deklarację swojej misji. Oczywiście bardzo trudne jest określenie misji 

rodziny, czyli rodzinnego powołania i zobowiązania. Ma to być ogólny program 

wyznaczający trwałe wartości i kierunek działalności całej rodziny. Powinien to 

być uniwersalny i fundamentalny azymut przyświecający każdej rodzinie, w tym 

każdemu domownikowi.  
 Mimo, że nasze babcie i prababcie niewiele wiedziały o zarządzaniu rodziną, widy-

wano kiedyś takie przesłania na ręcznie haftowanych obrusach lub kilimach wiszących 

na frontowych ścianach jadalni czy sypialni. Chodziło w nich przede wszystkim 

o codzienne uświadamianie każdemu tego, czym jest rodzina, czym powinna się ona 

zajmować oraz to, jak każdy powinien się do tego przyczyniać.  
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MISJA RODZINY (posłannictwo czyli dalekosiężne cele i wartości): 

 Kochać i szanować się nawzajem. 

 Zdrowo się odżywiać i mądrze żyć. 

 Być aktywnym i użytecznym dla każdego. 

 Wzajemnie sobie pomagać. 

 Zapewniać dobrostan i szczęście rodzinne. 

Realizacja misji nie jest łatwa w dobie szalenie szybkiego życia zawodowego 

i osobistego oraz wielu pokus dzisiejszego świata. Dlatego trzeba ją rozbić na bardziej 

szczegółowe zadania i czynniki pierwsze, składające się na wysoką jakość życia rodzin-

nego. Mimo, że są to cele dalekosiężne, jednak powinny one przyświecać wszelkim 

działaniom bieżącym. Ciążą one przede wszystkim na rodzicach (chociaż nie tylko). 

Można spotkać się z powszechnym stanowiskiem, że pełna realizacja misji rodziny 

jest możliwa wyłącznie w pełnej rodzinie, w której świadomi tego rodzice starają się 

z całych sił spełniać te przesłania. W rodzinach rozbitych realizacja misji może odbywać 

się tylko w sposób ograniczony i połowiczny. Jeszcze gorzej może taki proces prze-

biegać w życiu osób żyjących w pojedynkę, kiedy trudno się przestawić i wyzwolić 

z postaw egoistycznych na zachowania bardziej altruistyczne.  

Przedstawione w misji cele i wartości rodziny, należy skonkretyzować i zdezagre-

gować na konkretne, szczegółowe cele i zadania dotyczące wszystkich domowników. 

Dlatego w ramach realizacji misji rodzinnej, zadaniem obojga rodziców jest uczenie 

dzieci pożądanych zachowań takich jak: 

 Zdrowe odżywianie i mądry styl życia. 

 Okazywanie sobie miłości poprzez częste mówienie każdemu: „Kocham cię”. 

 Częste posługiwanie się złotymi słowami: „Dziękuję! Przepraszam! Proszę!” 

 Przytulanie się i okazywanie sobie ciepła i serdeczności.  

 Wykonywanie obowiązków domowych bez przypominania.  

 Pracowanie w domu, w szkole i w miejscu pracy z entuzjazmem, radością 

i miłością.  

 Sumienne i jakościowo dobre wykonywanie obowiązków. 

 Wzajemne pomaganie sobie. 

 Racjonalne oszczędzanie pieniędzy i różnych rzeczy oraz robienie mądrych 

zakupów. 

 Robienie innym miłych niespodzianek. 

 Obsypywanie dzieci, które kochasz deszczem dobroci i miłości.  

 Stosowanie przez rodziców bardziej przykładów niż wymuszeń i krytyki. 

 Wspólne rozwiązywanie problemów i trudności. 

 Inicjowanie i zachęcanie do regularnych rozmów między wszystkimi domow-

nikami.  

 Unikanie kłótni domowych. 

 Uważne słuchanie tego, co ktoś mówi. 

 Nie przerywanie innym wypowiedzi. 

 Odkładanie rzeczy (np. zabawek, sprzętu domowego, odzieży), na właściwe 

miejsce. 

 Mądre i umiarkowane korzystanie ze sprzętu elektronicznego. 
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W realizacji tych zadań chodzi w ogóle o delikatne, ale konsekwentne wpajanie 

każdemu zasad mądrego oraz radosnego i bezkonfliktowego życia rodzinnego. 

Absolutnie nie wolno jednak dzieci zmuszać do takich zachowań. Ważniejszy od 

słów jest osobisty przykład rodziców, po to aby dzieci próbowały ich w tym naśla-

dować. Najlepiej oczywiście zaczynać, kiedy dzieci są jeszcze małe. Rozwijają się 

wówczas w przekonaniu, że tak należy codziennie postępować, bez nacisków 

i przymuszania. W związku z tym każdy rodzic powinien sobie zgoła codziennie 

zadawać świadomie pytanie, jak taką idealną, wręcz sielsko-anielską sytuację 

zapewnić? Jest to priorytetowe, chociaż bardzo trudne zadanie zapewniające 

pełną harmonię i zgodę oraz dobrostan i szczęście każdego członka rodziny.  

3. Istota, cele, funkcje i treść codziennego zarządzania rodziną 

Warto zauważyć, że przedmiotem zarządzania jakąkolwiek firmą są jej zasoby 

ludzkie, finanse, czy różnego rodzaju dobra materialne w postaci majątku trwałego 

i obrotowego. Celem zarządzania firmą jest zapewnienie jej sprawnego, efektywnego 

funkcjonowania i rozwoju [1]. Podobnie wyglądają zasoby rodziny oraz jej cele. Można 

powiedzieć, że celem zarządzania rodziną jest jej sprawne funkcjonowanie zmierzające 

do zapewnienia każdemu szeroko rozumianego dobrostanu i szczęścia.  

Celem i przedmiotem świadomego zarządzania rodziną powinno być co naj-

mniej (ograniczając się tylko do najważniejszych zadań wynikających z misji):  

1. kształtowanie dobrego zdrowia fizycznego i psychicznego wszystkich członków 

rodziny, 

2. sprawiedliwe rozłożenie obowiązków między absolutnie wszystkich domow-

ników,  

3. racjonalne zarządzanie rodzinnymi finansami, 

4. zidentyfikowanie i rozwój talentów swoich dzieci,  

5. kształtowanie szeroko pojętej zgody i miłości między domownikami, 

6. zapewnienie wszystkim pełnego dobrostanu. 

Sprawne zarządzanie własną rodziną należy do najtrudniejszych, a jednocześnie do 

najważniejszych spraw, z którymi się w życiu spotykamy (świadomie, a nieraz nie-

świadomie). Jest to jednocześnie osobista i bardzo delikatna sprawa, której nie można 

zaniedbywać, chociaż wiele osób nie zdaje sobie z tego w ogóle sprawy. Tymczasem 

trzeba się tym mądrze i aktywnie zajmować w zasadzie od momentu dochodzenie do 

dorosłości. Wymaga to własnych obserwacji, przemyśleń oraz wiedzy i umiejętności 

praktycznych w zakresie zarządzania w ogóle, w tym zarządzania samym sobą.  

Niektórzy twierdzą, że nauczenie się sprawnego zarządzania samym sobą musi 

mieć charakter pierwotny w stosunku do zarządzania jakimkolwiek innym zespo-

łem pracowniczym, w tym także rodziną [1]. Kto nie potrafi zarządzać samym 

sobą, nie będzie potrafił dobrze zarządzać niczym innym, w tym także rodziną. 

Można się tylko dziwić, że mało kto o tym pamięta i tak postępuje. Stąd tak liczne są 

w życiu społecznym rozwody i konflikty rodzinne oraz tak wiele jest wśród młodych 

ludzi osób niezaradnych życiowo i nieszczęśliwych. 

Stawiamy tezę, że zarządzanie rodziną wymaga, tak samo, jak każde inne 

zarządzanie, świadomej i sprawnej realizacji czterech kolejnych funkcji, takich 

jak [2]: 

 planowanie wszelkich prac i zadań domowych; 
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 organizowanie (pozyskiwanie) środków umożliwiających ich realizację; 

 motywowanie, czyli mobilizowanie i przekonywanie wszystkich członków 

rodziny do realizacji uprzednio zaplanowanych zadań; 

 bieżące kontrolowanie wypełniania wszystkich zaplanowanych prac i zadań. 

Zasadnicza różnica polega na tym, że wszystkie cztery funkcje zarządzania 

powinny polegać na ścisłym WSPÓŁUCZESTNICTWIE każdego członka rodziny 

w ich ustalaniu i realizacji, a nie na wymuszaniu i despotycznym narzucaniu. 

Podstawową sprawą w każdym zarządzaniu, w tym także w rodzinie jest usta-

lenie osoby zarządzającej. W każdej firmie jest to oczywiste, że jej szefem jest znany 

z imienia i nazwiska konkretny właściciel. To on ustala, a niekiedy nawet siłowo 

narzuca zadania i kontroluje ich realizację oraz wyciąga konsekwencje. Zupełnie 

inaczej powinno się to odbywać we współczesnej rodzinie.  

Przyjęło się dość powszechnie, że współczesna organizacja życia w rodzinie opiera 

się na patriarchacie, ale rzeczywistość jest często inna. Mimo, że mężczyzna jest 

rzekomo „głową rodziny”, to w rzeczywistości „ żona/matka jest szyją, która tą głową 

kręci”. Nie ma w tym niczego zdrożnego, byle by funkcja ta była spełniana rzetelnie, 

przy obopólnej zgodzie wszystkich stron.  

Istnieje nieuzasadnione przekonanie, że to na żonie/matce spoczywają w rzeczy-

wistości wszelkie obowiązki domowe i to nie tylko funkcje zarządzające, ale również 

realizacja absolutnie wszystkich rodzinnych prac i zadań. Wypaczeniem tego zjawiska 

staje się często matczyna nadopiekuńczość polegająca na tym, że większość  

(a nawet wszystkie) prace domowe wykonuje matka, która nieraz „pada na twarz”, 

aby je za wszystkich zrealizować [3]. Postępując tak nie zdaje sobie sprawy z tego, 

że w istocie krzywdzi nie tylko siebie, ale także tych których wyręcza.  
W dzisiejszych czasach na ogół większość kobiet pracuje zawodowo, a potem 

pracuje ponownie w domu i to bezpłatnie na „tzw. drugim etacie”. W tym samym 

czasie inni członkowie rodziny próżnują, oglądają telewizję, albo w sposób nieumiar-

kowany bawią się przeróżnymi zabawkami elektronicznymi. Ale czy tak musi być??? 

Bezwzględnie NIE!!! 

Przystępując do interpretacji oraz adaptacji czterech wyżej wymienionych funkcji 

zarządzania w życiu rodzinnym, podejmujemy krótką próbę opisania sposobów ich 

realizacji w najważniejszych obszarach funkcjonowania rodziny. 

4. Sposoby realizacji poszczególnych funkcji w najważniejszych 

obszarach zarządzania rodziną 

4.1. Kształtowanie dobrego zdrowia fizycznego i psychicznego 

Pierwszą i być może najważniejszą dziedziną życia rodzinnego jest zapewnienie 

wszystkim domownikom szeroko pojętego zdrowia. Jest to przede wszystkim 

zadanie dla matki, ale czasami i ojca. Nie jest to łatwe, o czym świadczą liczne przy-

kłady chorób oraz przypadłości fizycznych i psychicznych poszczególnych członków 

rodziny. 

Istnieje dzisiaj, już naukowo udowodnione przekonanie, że źródłem wszelkich 

chorób jest przede wszystkim niezdrowa dieta oraz niewłaściwy styl życia. Czynniki te 

odpowiadają w 60-70 proc. za stan naszego zdrowia. Generalnie zagadnieniem tym 

zajmuje się w rodzinie przede wszystkim matka, która na ogół planuje, a potem 



 

Zarządzanie rodziną – perspektywa subdyscypliny w naukach o zarządzaniu i jakości 

 

13 

przygotowuje wszelkie posiłki. Czyniąc to chce zaspokoić oczekiwania wszystkich 

domowników, więc stara się aby potrawy były smaczne, apetyczne i obfite, ale to 

wcale nie znaczy, że zdrowe.  

Dzisiejsza dietetyka wypracowała już zasady zdrowego odżywiania, o których wiele 

osób nie wie, albo nie chce wiedzieć, ponieważ rzekomo wymagają poświęceń i ogra-

niczeń. Tymczasem (mówiąc w pewnym uproszczeniu) aby być zdrowym należy [4]:  

 wykluczyć z diety, lub co najmniej ograniczyć ilość cukru i słodyczy, wędlin, soli, 

tłuszczów zwierzęcych, białego pieczywa, tłustego mięsa, produktów wysoko 

przetworzonych, fast foodów oraz napojów gazowanych i soków sklepowych; 

 wyeliminować złe nawyki w postaci palenia papierosów, picia alkoholu, zaży-

wania środków narkotycznych oraz przejadania się; 

 zwiększyć w diecie udział różnorodnych warzyw i owoców, ryb, tłuszczów 

roślinnych, mlecznych probiotyków, grubo- i pełnoziarnistego pieczywa, kasz, 

orzechów, nasion, płynów i przypraw; 

 starać się zdecydowanie zwiększyć aktywność fizyczną wszystkich członków 

rodziny.  

Aby niepotrzebnie nie roztrząsać bardzo obszernego zagadnienia dotyczącego 

zdrowego odżywiania, warto jedynie przytoczyć w tym miejscu staropolską mądrość 

ludową, która mówi, że „Zdrowe odżywianie musi mieć sześć „U”, to znaczy 

powinno być: uświadomione, umiarkowane, urozmaicone, uregulowane, umilone 

i użyteczne”. Jeśli będziemy się do tego mądrze i odpowiedzialnie stosować, wszyscy 

członkowie rodziny będą zdrowi, silni i odporni na wiele chorób.  

4.2. Sprawiedliwe rozłożenie i realizacja obowiązków domowych 

Kolejnym bardzo ważnym zagadnieniem jest w zarządzaniu rodziną, sprawie-

dliwy podział pracy w postaci wykonywania przez wszystkich bez wyjątku, obo-

wiązków domowych. Okazuje się, że jest to obok zarządzania rodzinnymi pieniędzmi, 

najbardziej konfliktogenny obszar funkcjonowania rodziny.  

Praca jest jednym z naczelnych zasad życia osobistego i zawodowego. Dzieci 

nienawykłe do pracy i wykonywania obowiązków, i to od najmłodszych lat, są 

w dorosłym życiu niezaradne życiowo i nieszczęśliwe. Tymczasem wielu rodziców nie 

wymaga i nie uczy ich wykonywania prac domowych. Najczęściej tłumaczą się 

zapracowaniem lub notoryczną nieobecnością w domu, przez co nie są w stanie zlecać 

dzieciom zadań i je nadzorować. Dlatego ważne jest opracowanie skutecznej metody 

podziału obowiązków domowych pomiędzy wszystkich, bez wyjątków domowników.  

Najlepiej zaczynać proces wprowadzania dzieci w wykonywanie drobnych prac 

domowych, kiedy są jeszcze małe. Można np. prace porządkowe w taki sposób wymo-

delować, aby wyglądały jak zabawa. Wzrastają wtedy w przekonaniu, że obowiązki są 

czymś naturalnym i zaczynają to robić z radością. Przyzwyczajanie dzieci starszych do 

tego zwyczaju jest już trudniejsze, w związku z czym powinno być stopniowe, łagodne 

i uzasadnione. Najlepiej aby sprzątanie odbywało się regularnie np. co tydzień, 

w sobotę o tej samej porze, a wtedy staje się rutyną, a dzieci robią to bez specjalnego 

przypominania. Najważniejsze jest kontynuowanie takich starań i cały czas świecenie 

przykładem. Dobre jest przyzwyczajanie dzieci do obowiązków domowych i wysiłku 

w czasie wspólnego sprzątania zabawek, głośnego czytania, na przemian z dzieckiem 
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interesującej książeczki, przebywania na kampingu, przygotowywania wspólnych 

posiłków, wypieków, udziału w grach sportowych, zakupach, itd. 

Trzeba też pamiętać, że dzieci znacznie lepiej wykonują zadania, które same wybrały. 

Najlepiej za pierwszym razem uczestniczyć w tego rodzaju czynnościach, pomagając 

i pokazując, jak to należy robić. Oczywiście po wykonaniu zadania nigdy nie wolno 

zapominać o gratulacjach, podziękowaniach i pochwałach oraz cieszeniu się razem 

z dzieckiem.  

Trzeba zadbać o to, aby wykonywanie obowiązków domowych nie powodowało 

frustracji i konfliktów, a mogło być czynnikiem scalającym rodzinę. Praca w domu 

powinna być uniwersalną wartością podnoszącą jakość życia rodzinnego. Trzeba 

doprowadzić do tego, że człowiek pracujący w rodzinie, to człowiek szczęśliwy, a nie 

utrudzony, zmęczony i cierpiętniczy. Taka praca powinna dawać zadowolenie z tego, 

że możemy pracować dla siebie i jednocześnie dla pozostałych członków rodziny. 

Wtedy wszyscy bardziej się kochamy i szanujemy. Matka i ojciec mają własnym przy-

kładem uczyć dzieci pogody ducha, mimo kłopotów i przeszkód w systematycznym 

wykonywaniu obowiązków domowych. Trzeba także stale przekazywać dzieciom 

miłość i komunikaty, z których wynika, że są kochane. Niemal w każdej pracy można 

znaleźć radość i zadowolenie wiedząc, że jest ona uzewnętrznioną formą miłości 

okazywanej wszystkim domownikom.  

Przystępując do planowania prac domowych, żadne z tych prac i obowiązków nie 

może być nikomu narzucane siłowo na zasadzie autokratycznych poleceń i karcenia za 

zbyt słabe angażowanie się. Każde zadanie w rodzinie powinno być wspólnie nego-

cjowane po to aby było podejmowane dobrowolnie!!! Wymaga zatem, głównie od 

matki trudnych umiejętności motywowania, przekonywania i mobilizowania wszystkich 

do aktywności na rzecz wielostronnych korzyści rodzinnych. Najlepiej w takich przy-

padkach unikać rozkazów, a posługiwać się tonem pytającym np. „Może zrobisz to ty?, 

A może tamto zrobi on?”, itp. 

Przydział prac domowych powinien być dostosowany do wieku i możliwości 

psychomotorycznych dziecka. Najlepiej aby dziecko samo zdecydowało się na poma-

ganie rodzicom w wykonywaniu pewnych robót. Należy mu na początku w tym po-

magać i pokazywać (nawet kilkakrotnie), w jaki sposób zadanie powinno być realizo-

wane. Trzeba również wyrażać głośno podziw i radość z pomocy dziecka oraz ciepłe 

podziękowanie. 

Jeśli dziecko lub współmałżonek ociąga się z realizacją zadania, albo uważa, że jest 

ono dla niego za trudne matka może zaproponować swoją pomoc lub wspólną pracę 

w tym zakresie. Można w takim przypadku zastosować metodę kija i marchewki. Mówi 

się w takiej sytuacji marudzącemu dziecku, że np. jeśli nie posprzątasz pokoju, to nie 

pójdziemy razem do kina, bo w tym czasie będę musiała sprzątać pokój za ciebie. 

A jeśli posprzątasz to pójdziemy. Dziecko doświadcza wtedy naturalnych następstw 

swojego ociągania się i leniwego zachowania. 

Należy podkreślić, że dzieci, wskutek nadopiekuńczości matki, odciążone od 

realizacji jakichkolwiek zadań rodzinnych, stają się niejako automatycznie leniwe, 

gnuśne, wygodne i niezaradne życiowo, przez co skazane są w przyszłym życiu na 

porażkę. Najczęściej żona/matka nie wie w swej dobroci o tym, że realizując 

w rodzinie wszystkie prace domowe, szkodzi nie tylko sobie, ale także tym wszy-
stkim, których wyręcza. Niektórzy nazywają to „jej małpią miłością” polegającą 
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rzekomo na czynieniu dobra dzieciom i mężowi. W ten sposób kobieta chce być dobrą 
matką i żoną, ale w rezultacie, to ona ponosi wszystkie konsekwencje takiego niewła-
ściwego postępowania. 

Badania socjologiczne dowiodły, że dzieci nie wykonujące żadnych prac domowych 
wyrastają na osoby leniwe oraz w życiu niezaradne [3]. Z tego powodu stają się 
w dorosłości osobami nieszczęśliwymi „na własne życzenie”, a nawet klientami różnych 
instytucji pomocy społecznej. Dlatego bezwzględnie konieczny jest w rodzinie spra-
wiedliwy podział zadań pomiędzy absolutnie wszystkich, odbywający się na wspólnym 
zebraniu (np. w czasie sobotnio-niedzielnego obiadu), na którym każdy, bez wyjątku 
zobowiązuje się przyjąć na siebie dobrowolnie część prac i zadań. Dobrze jest rezultaty 
takich wspólnych uzgodnień i postanowień zapisać, w podziale na obowiązki stałe 
i zmienne oraz umieścić w miejscu ogólnie dostępnym dla wszystkich. Można oczy-
wiście taki harmonogram prac, co jakiś czas zmieniać, za obopólną zgodą wszystkich.  

Trzeba wiedzieć, że lenistwo, nonkonformizm, roszczeniowość dzieci i „czas ich 
rozprężenia” przekładają się później na porażki życiowe i niestety gorsze oraz krótsze 
życie w dorosłości. Już dzisiaj młodzież jest z tego powodu słabsza fizycznie niż 
poprzednie pokolenia. Znacznie później dzieci dojrzewają także emocjonalnie. Poza 
tym większe jest u nich zagrożenie otyłością, cukrzycą, wysokim cholesterolem, 
nadciśnieniem oraz licznymi problemami psychicznymi (depresja, nadpobudliwość, 
itp.), co może przełożyć się na utratę zdrowia fizycznego i psychicznego, a w sumie na 
skrócenie życia. Dlatego wymaga to wypracowania przez obojga rodziców nowego 
programu wykonywania obowiązków domowych, w formie odpowiedniej „instrukcji 
stopniowej aktywizacji” swoich dzieci. 

 

Studium przypadku nr 1 
Matka przystępuje codziennie wieczorem lub rankiem do podziału prac domowych 

ciepło pytając: 
– Kto dzisiaj pozmywa naczynia? 
– Zgłasza się, ale z pewnym wahaniem Karol. 
– Kto zrobi zakupy w sklepie spożywczym według mojej listy? 
– Zgłasza się… Marysia. 
– Kto wysuszy i włoży na swoje miejsce umyte przez Karola naczynia? 
– Zgłasza się Zbyszek. 
– Kto obierze i ugotuje w południe ziemniaki? 
Zapada cisza więc mama proponuje do realizacji tego zadania Zosię. 
– A kto dokończy potem obiad? 
– Oczywiście ja, mówi matka.  
– A kto się najbardziej w domu obija? 
– Wszyscy wołają, że tata. 
– To tata rano i wieczorem będzie wyprowadzał psa na spacer i wynosił śmieci. 
 Wszyscy się cieszą i wołają z zadowoleniem: hura, hura, hura!!! 
 
Podobnie powinien wyglądać podział zadań między wszystkich członków rodziny 

w przypadku realizacji cotygodniowego sprzątania mieszkania. Oczywiście jest to 
sprawa bardzo pracochłonna, ale konieczna w celu zachowania czystości mieszkania/ 
domu w stanie zdatnym do użytkowania.  
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Studium przypadku nr 2 

Bardzo trudno jest wyegzekwować wykonywanie obowiązków w zakresie cotygo-

dniowego sprzątania mieszkania. Matka powinna w takim przypadku ponownie ciepło 

zapytać:  

– Kto odkurzy i zwinie dzisiaj wszystkie dywany? 

Jeśli nikt się nie zgłasza, to matka, tonem pytającym wyznacza konkretną osobę 

palcem wskazującym mówiąc: 

– A może ty Janeczku, bo tydzień temu zrobiła to Ania!? 

– Kto odkurzy wszystkie meble? 

– A może ty Marysiu!? 

– Kto powyciera wszystkie podłogi? 

– Kto posprząta łazienkę, kuchnię, garaż, itd.? 

 

Jeśli opisana metoda podziału prac domowych nie zdaje egzaminu matka powinna 

zastosować w ostateczności, ale konsekwentnie, „zarządzanie jednym palcem”, to 

znaczy palcem wskazującym. Zmuszona jest jednak sprawiedliwie podzielić zadania 

i powiedzieć: ty zrobisz to, ty to, ty to, a ja to i tamto, a tata to. W miarę potrzeby musi 

również uzasadnić dlaczego mają to robić poszczególne osoby. 

Ważną sprawą w życiu rodzinnym jest stymulowanie i wyrabianie w dzieciach 

osobistej przedsiębiorczości, czyli zaradności życiowej [3]. Jest to bardzo istotna, 

a jednocześnie wyjątkowo trudna sprawa, której rodzicie nie powinni zaniedbywać. 

Przecież rodzice nie są wieczni i mogą nawet w każdej chwili osierocić swoje dzieci 

(ciężko zachorują, umrą, ulegną wypadkowi, małżeństwo się rozpadnie, itp.). Chodzi 

o to, aby od dziecka uczyć je samodzielności i aktywności oraz energiczności i pasji 

działania. Tadeusz Kotarbiński mówi w tym zakresie o dziecięcej przedsiębiorczości 

osobistej (zaradności życiowej), że „chodzi o własną inicjatywę i aktywność polega-

jącą na płynącym z naszego wnętrza, samorzutnym kreowaniu zamierzeń oraz 

samorzutnym próbowaniu ich realizacji, nie dopiero pod presją czyjegoś nakazu 

i nie dopiero wedle cudzego podszeptu lub cudzej koncepcji” [5]. Trzeba dziecko 

nauczyć planowania i samodzielnego podejmowania cennych inicjatyw bez przypomi-

nania, ponaglania i większej pomocy ze strony innych.  

Ponieważ kształtowanie własnej zaradności życiowej jest sprawą kluczową, a jedno-

cześnie bardzo trudną w rozwoju osobowości młodego człowieka, nie można „ na siłę” 

i pod przymusem wymagać od dziecka określonych zachowań, a tym bardziej zmuszać 

do wykonywania różnych dodatkowych czynności i przedsięwzięć. Trzeba wykazywać 

w tej kwestii głęboką troskę, roztropność i delikatność, w przekonywaniu dzieci do 

różnych pożytecznych działań, bo nikt nie lubi być do niczego przymuszany. Należy 

dyskretnie i taktownie tłumaczyć dziecku, że nikt w procesie stymulowania ludzi do 

podejmowania różnych działań nie jest autorytetem i wyrocznią. Dziecko musi odpo-

wiednio wcześnie, samo decydować czym konkretnie warto się zająć i jakie cechy 

osobowości w sobie rozwijać. Rodzice mogą mu w tym jedynie radzić, pomagać 

i wspierać. Wymaga to również taktownego współudziału i współpracy obojga rodziców 

w tych dziecięcych inicjatywach i zmaganiach z samym sobą. Mówiąc o tych sprawach 

warto także posłużyć się własnym przykładem lub wskazywać na przypadki ludzi 

z najbliższego otoczenia, którym coś się w życiu udało. Warto również przy okazji 
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przytoczyć przykłady osób niezaradnych i głęboko nieszczęśliwych , których życie 

stało się gehenną. 

Przeciwieństwem przedsiębiorczości osobistej jest niezaradność (nieudaczność, 

nieudolność) prowadząca do późniejszych porażek życiowych, niedostatku i biedy. 

Nieudacznika cechuje bierność ( obojętność i niewrażliwość), lenistwo, apatyczność, 

zniechęcenie, wygodnictwo i egoizm, niska samoocena, brak samodzielności, a poza 

tym pretensjonalność i roszczeniowość. Potocznie nieudaczność oznacza – mówiąc 

nieelegancko – safandulstwo, ciapowatość, fajtłapowatość, czy tumiwisizm. Nie-

ustannie powtarzane przez takie dziecko hasło życiowe brzmi: „Mam to w nosie”, lub 

„Jakoś to będzie”.  

Można zadać sobie pytanie, jaka jest różnica w postępowaniu między nieudaczni-

kami a ludźmi sukcesu. Każdy wie, że o niebo łatwiej jest czegoś nie robić, niż robić. 

Nicnierobienie nie wymaga przecież żadnego wysiłku. Dlatego wielu nieudacz-

ników decyduje się na nicnierobienie, bo są zbyt zajęci oglądaniem godzinami telewizji, 

bawieniem się komputerem lub plotkowaniem na żywo, albo przez telefon. To sprawia, 

że takie dzieci nie znajdują już najczęściej czasu na nic innego. Dlatego nie wolno 

dopuścić do tego, aby dziecko stało się leniwym, beznadziejnym niezdarą i to z winy 

rodziców.  

Zniewolenie dzieci przez telefony komórkowe oraz inne gadżety elektroniczne 

prowadzi do hipnotycznego stanu bierności i bezmyślności dziecka oraz zaniku wyo-

braźni, nie mówiąc o jego degeneracji fizycznej, psychicznej i emocjonalnej. Więdną 

wtedy najcenniejsze uczucia takie jak miłość rodzicielska i przyjaźń, a wszelkie 

wzorce wychowawcze rozpływają się z powodu nieumiarkowanego korzystania 

z nowoczesnych technologii. Dlatego warto wynegocjować z dziećmi jakiejś 

rozsądne ograniczenia w korzystaniu z tych gadżetów oraz wyraźnie uzasadnić 

ich zastosowanie. Jeśli tego nie zrobimy możemy narazić dzieci na poważne konse-

kwencje fizyczne i emocjonalne, a nawet neuropsychiatryczne.  

Należy podkreślić, że jeśli rodzice, albo sam młody człowiek zaniedba odpowiednio 

wcześnie sprawę rozwoju własnej przedsiębiorczości (zaradności życiowej), a zwłaszcza 

zachowań zmierzających do pomnażania swoich głównych zasobów i dóbr (zdrowia, 

umiejętności i talentów, mądrości, pieniędzy, itp.), dziecko ma potem coraz mniejsze 

szanse na sukces i szczęście w życiu. 

Wyjątkowo ważną sprawą w rozwijaniu pozytywnych zachowań swego dziecka 

oraz kształtowania jego przedsiębiorczości jest stosowanie prostej i nic nie kosztu-

jącej metody motywowania do kolejnych działań w postaci pochwał i wyrażania 

uznania. Należy to robić każdorazowo w przypadku nawet drobnego, ale pozytywnego 

zachowania dziecka. Dlatego przyłapuj dziecko na dobrym zachowaniu i od razu 

chwal je za to. Wówczas za każdym razem dziecko zacznie to robić coraz częściej, 

ponieważ to go pozytywnie wzmacnia i motywuje do ponownej aktywności.  

Psycholodzy twierdzą, że są tylko dwie rzeczy, których ludzie pragną na równi 

z pieniędzmi i szczęściem. Są nimi, poza drobnymi gratyfikacjami finansowymi, 

wyrazy uznania, wdzięczności i pochwały. Każdorazowe i natychmiastowe nagradzanie 

ludzi (dzieci i dorosłych) pochwałą za dobre zachowanie i dobrą robotę wywołuje 

u nich, znany psychologom efekt pozytywnego wzmocnienia [1]. Dlatego dzieci często 
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wyróżniane w taki sposób, starają się powtórzyć i jeszcze bardziej poprawić swoje 

zachowania, aby ponownie zasłużyć na taką nagrodę. 

Okazuje się, że nawet uczniowie otrzymują lepsze oceny na świadectwach jeśli się 

ich częściej chwali w czasie roku szkolnego za wiedzę i każde dobre zachowanie. 

Starają się przez to być rzeczywiście lepsi. To samo dotyczy chwalenia dzieci i współ-

małżonków w domu. Pochwały mają cudowną moc, bo przynoszą nieoczekiwanie 

korzyści obu stronom.  

Publiczne chwalenie dzieci za wyjątkowe wysiłki jest rzeczą niezwykle istotną, 

jeżeli mają zachować dotychczasową motywację do dawania z siebie wszystkiego 

na co je stać. Dlatego jeśli tylko możemy dziecko pochwalić za coś pozytywnego 

i konkretnego, to zawsze to róbmy, ponieważ każdy człowiek lubi być podziwiany, 

doceniany i chwalony. Jeszcze większej pochwały i podziękowania powinny doświad-

czać ci, który wykonali zadanie nadzwyczaj dobrze, czyli kiedy dali z siebie więcej od 

oczekiwań. Należy im się to dlatego, że zrealizowali zasadę „Obowiązki Plus”, które 

cechuje wyłącznie ludzi sukcesu. W ten sposób zdobywamy sobie ich dozgonną miłość 

i szacunek. 

W procesie możliwie częstego chwalenia dzieci trzeba przestrzegać kardy-

nalnych zasad w tym zakresie, to znaczy pochwały i komplementy muszą być 

prawdziwe, natychmiastowe, bezwzględnie uzasadnione i sprawiedliwe. W prze-

ciwnym przypadku będą tylko przyziemnym pochlebstwem, wazeliniarstwem i lizuso-

stwem. Natężenie pochwały powinno także odpowiadać skali pozytywnego zachowania. 

Nie może być tak, że za drobne, poprawne zachowanie dziecka, udziela się znacznej 

pochwały, a każde bardzo dobre zachowanie się, ignoruje i go nie dostrzega. 

W procesie chwalenia dzieci bardzo ważne jest także równe i sprawiedliwe ich 

traktowanie. Nie można jednych dzieci ciągle chwalić, a osiągnięć drugich dzieci 

nie dostrzegać. Traci się wówczas ich szacunek i miłość. Jeszcze gorzej jest bez 

przerwy kogoś ganić, bo wywołuje to konflikty i wrogość. 

Aby dzieci chwalić (ale tylko za dobre zachowania), a czasami także ganić i upo-

minać (jeśli źle postępują), trzeba dyskretnie je obserwować. Niektórzy psycholodzy 

uważają, że liczba pochwał powinna wielokrotnie przekraczać ilość przygan i upomnień. 

 

Rola pochwał i podziękowań 

– Każdy lubi być podziwiany i chwalony. 

– Chwała pobudką do dobrego. 

– Pochwałą upoisz jak winem. 

– Czego chwalić nie możesz, nie gań. 

– Podziękowanie, to jakby pół pochwały.  

– Nigdy nie zapominaj dziękować i chwalić za to, co dostajesz.  

– Ludzie lubią chwalić tych, którzy ich chwalą. 

 

Zachowania dzieci muszą być ukradkiem nadzorowane i kontrolowane, ponie-

waż dziecko bez dyskretnej kontroli jest dzieckiem straconym. Niektórzy twierdzą, 

że dziecko nie karcone (nie chodzi o kary cielesne) za złe zachowania będzie dzieckiem 

w życiu przegranym. Najlepiej stosować w tym przypadku niekrępujący i nie konfronta-

cyjny sposób kontroli polegający na „trzymaniu ręki na pulsie”, realizowany na zasadzie 
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„ufaj, ale kontroluj”. Interwencja powinna mieć miejsce dopiero w ostateczności, jeśli 

przekroczona została pewna „granica przyzwoitości” i dalsze takie zachowania mogłyby 

doprowadzić do poważniejszych konsekwencji. Sankcje lub kary muszą być jednak 

sprawiedliwe, to znaczy adekwatne do skali przewinienia.  

Bezstresowe metody wychowawcze nie sprawdziły się w praktyce. Dziecko 

postępujące niewłaściwie musi ponosić za złe zachowania konsekwencję. Nie chodzi 

jednak o kary cielesne, które niszczą charakter dziecka. Można mu w takich przypadkach 

np. zabronić przez pewien czas oglądania telewizji, bawienia się komputerem lub 

telefonem komórkowym, wychodzenia z domu, itp. Dlatego należy pamiętać o tym, że 

dziecko nie karane za złe postępowanie jest dzieckiem przegranym.  

Tadeusz Kotarbiński jest autorem bardzo uniwersalnej i skutecznej metody 

kontroli nazywanej metodą inwigilacji czystej połączonej z minimalizacją inter-

wencji [5]. Posiada ona na tyle uniwersalne cechy, że można ją stosować powszechnie, 

czyli także w procesie wychowywania dzieci. Metoda ta polega na prewencji i profilak-

tyce wypływającej z ciągłej, ale dyskretnej (robionej ukradkiem) obserwacji zachowań 

dziecka, pozbawionej jednak ciągłego interweniowania, upominania lub krytyki w przy-

padku każdej usterki, a nawet drobnego niedociągnięcia. Trzeba dziecku zapewnić 

minimalny margines swobody i prawa do błędu, zwłaszcza kiedy wykonuje jakąś 

czynność po raz pierwszy. Należy kulturalnie i dyskretnie interweniować dopiero 

wówczas, kiedy dalsze takie postępowanie może doprowadzić do poważniejszych 

konsekwencji.  

Wiadomo, że ludzie, a zwłaszcza dzieci, wiedząc (przypuszczając), że są obser-

wowane, zachowują się znacznie lepiej niż w sytuacji, gdyby były zupełnie jej pozba-

wione („Myszy harcują, gdy kota nie czują”). W razie większego przewinienia należy 

reagować stosownie do skali negatywnego zachowania. Jeśli rodzic nie zareaguje, 

dziecko uważa, że nadal może tak postępować. Dlatego za każde uchybienie w zacho-

waniach należy adekwatnie ganić, albo upomnieć, aby się to nie powtórzyło. Nie wolno 

jednak robić krytyki publicznie (trzeba mu to powiedzieć „na ucho” w sytuacji „sam na 

sam”), ani jej nadużywać. Nie wolno także krzyczeć, nie mówiąc o biciu. W szczegól-

ności należy unikać ciągłej, obrazoburczej i pogardliwej krytyki, która w końcu uczyni 

dziecko osobą kłótliwą, nieprzyjazną, a nawet wrogą i pokrzywdzoną przez los.  

 

Przysłowia o krytyce, krzyku i gniewie 

– Gniew najbardziej szkodzi temu, kto się gniewa. 

– Kto się gniewa sam się psuje.  

– Krytyka mądra oświeca, a głupia gasi. 

– Kto często krytykuje i krzyczy, tego nikt nie słucha. 

– Na grzeczności nikt nie traci. 

– Krzyk oraz gniew zaślepia i rozum ćmi. 

– Krzycząc i gniewając się niewiele sprawisz. 

– Krytycy są jak robaki – za życia gryzą. 

– Gdyby krytyk ugryzł się w język, to by mógł sam swoim otruć się jadem. 

– Gniew to zły doradca. 

– Kto się gniewa, prawdy nie miewa. 
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4.3. Racjonalne zarządzanie rodzinnymi finansami 

Wyjątkowo ważną sprawą w zarządzaniu rodziną jest racjonalne, rozsądne gospo-

darowanie pieniędzmi to znaczy kupowanie tylko tego, co jest absolutnie konieczne. 

Sprawa ta jest najczęściej najbardziej spornym i kłopotliwym zagadnieniem. Sprawie-

dliwy podział pieniędzy jest trudnym zagadnieniem dlatego, że każdy uważa, iż to 

właśnie jemu należy się więcej. Dotyczy to szczególnie sytuacji w rodzinach, w których 

„się nie przelewa”. Jeśli nie odbywa się to jawnie, sprawiedliwie i za zgodą wszystkich 

osób, sprawa może wywoływać dużo emocji i zatargów. Najlepiej, aby co miesiąc 

odbywała się rodzinna „narada” na temat przychodów i wydatków. Matka lub ojciec 

ujawniają wtedy przychody ze wszystkich źródeł, a potem przypominają jakie są 

sztywne wydatki stałe, które trzeba od razu ponieść (czynsz, media, ewentualne raty 

kredytowe, wyżywienie rodziny, koszty przejazdów, itd.) oraz ile pieniędzy pozostało 

do rozdysponowania [6]. Wspólnie należy rozważać i decydować komu należy kupić 

absolutnie niezbędne rzeczy do szkoły i do ubrania. Najlepiej wpierw wysłuchać jakie 

są rzeczywiste potrzeby poszczególnych członków rodziny, a potem wspólnie o tym 

decydować. Taka metoda powinna być jawna, konsekwentna i sprawiedliwa, bo tylko 

taka zapewnia spokój, wzajemne zadowolenie i szczęście rodzinne. 

Mówiąc o zarządzaniu rodzinnymi finansami należy podkreślić, że ważne jest 

w gospodarowaniu pieniędzmi, unikanie zakupoholizmu i zaspokajania różnych oso-

bistych, egoistycznych zachcianek. Prowadzą one do nadmiaru wielu produktów 

(odzieży, obuwia, pożywienia, itd.), a w konsekwencji do marnotrawstwa, nie mówiąc 

o niszczeniu środowiska naturalnego. Jeśli nie planuje się gospodarowania pieniędzmi 

w taki sposób, może na tym ucierpieć cała sytuacja finansowa oraz komfort życia 

rodzinnego. 

Bardzo ważną, a jednocześnie trudną sprawą jest uczenie dzieci gospodarowania 

pieniędzmi. Należy to robić możliwie wcześnie, najlepiej w wieku 3-5 lat poprzez 

zabawę w sklep. Prowokujemy je wtedy do sprzedawania zabawek, których nie lubi, 

a my sami udajemy, że kupujemy je za odpowiednią cenę. Płacimy mu wtedy drobnymi 

monetami, za które może kupować inne zabawki lub smakołyki. Wówczas możemy mu 

także wytłumaczyć, dlaczego każda rzecz ma określoną cenę. Z nieco starszymi dziećmi 

można grać w odpowiednie gry planszowe, w których chodzi o operowanie pieniędzmi. 

Powinniśmy także wyjaśnić dziecku co to są pieniądze i skąd się biorą. Ważne jest 

wytłumaczenie mu w jakim stopniu zależą one od naszej rzetelnej i ofiarnej pracy. 

Przy tej okazji można także wyjaśnić dziecku na czym polega zarabianie pieniędzy np. 

poprzez oferowanie sąsiadom robienia drobnych zakupów (gazet, pieczywa), wypro-

wadzenie psa na spacer, itp.  

W procesie edukacji finansowej dzieci dużą rolę może odegrać comiesięczne kie-

szonkowe objaśniając od czego ono zależy. Powinna to być niewielka kwota rzędu 

kilkunastu lub kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Należy unikać uzależnienia wypłaty 

kieszonkowego od stopni w szkole lub od wykonywania jego podstawowych obo-

wiązków domowych. Ważne jest również uczenie dziecka gospodarowania takimi 

pieniędzmi, a zwłaszcza ich oszczędzania z przeznaczeniem na zakup atrakcyjnych 

zabawek lub smakołyków. Musi ono być powiązane z uczeniem dziecka podejmowania 

samodzielnych i mądrych decyzji zakupowych. 
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4.4. Rozwijanie talentów swoich dzieci 

Bardzo ważną i odpowiedzialną sprawą w rozwoju osobowości dzieci jest 

identyfikacja i rozwój ich talentów. Mówiąc o tym, truizmem jest twierdzenie, że 

każdy człowiek posiada jakieś talenty, tylko trzeba je jak najwcześniej odkryć oraz 

w drodze odpowiednich treningów i ćwiczeń pomnażać. Leży to w interesie zarówno 

rodziców, jak i każdego dziecka i trzeba je w tym zakresie umiejętnie utwierdzać 

w przekonaniu, że jest to konieczne. Na ogół same dzieci nie czynią zbyt wiele, aby 

świadomie poznawać i rozwijać swoje talenty. 

Aby rozpoznać uzdolnienia i rodzaj talentu swojego dziecka warto przeprowadzać 

z nim, od czasu do czasu różnego rodzaju rozmowy wychowawcze typu:  

– Co lubisz robić? 

– Co teraz robisz? 

– Pokaż jak to robisz? 

– Jak możemy ci w tym pomóc? 

Przekonanie dziecka do dodatkowego wysiłku związanego z rozwojem talentów nie 

jest dzisiaj proste. W cywilizacji niespotykanego wcześniej dobrobytu, młodzi ludzie 

posiadają już wszystko (zabezpieczony byt, komputer, dobrą komórkę, ładne ciuchy, 

itp.) i o nic nie muszą się starać. Nie dopuszczają nawet myśli, że pewnego dnia mogą 

to wszystko stracić.  

Warto podkreślić, że małe dzieci są bardzo ciekawe i kreatywne, więc należy to 

wykorzystać. Chcą śpiewać, grać na różnych instrumentach, rysować, deklamować, 

opowiadać, itd. Trzeba je obserwować i chwalić oraz pomagać i zachęcać do robienia 

tego, co lubią. 

Małe dziecko bezwiednie i ciągle poszukuje swojego talentu, nawet nie zdając sobie 

z tego sprawy. Należy z nim o tym dyskretnie rozmawiać oraz głośno cieszyć się 

z tego, podziwiać, chwalić i wspomagać. Należy je także wspierać kupując mu rzeczy 

niezbędne do dalszego rozwoju. 

Oczywiście talentów nie można dziecku narzucać i na nim wymuszać, ale trzeba 

mozolnie je w nim odkrywać, rozwijać i doskonalić. Nic w tym zakresie nie należy 

robić na siłę, ponieważ „akcja równa się reakcji” [3]. Przymus natychmiast wywołuje 

opory, które przynoszą więcej szkody, niż pożytku. Trzeba cierpliwie obserwować, 

chwalić, zachęcać i delikatnie wspierać. Niewskazane jest również zapisywanie dziecka 

na różne dodatkowe zajęcia, jeśli tego wyraźnie i świadomie nie pragną. Działanie 

wbrew woli dziecka prawie nigdy nie daje spodziewanych rezultatów. Wprost prze-

ciwnie dziecko staje się zniechęcone i przemęczone. Traci także motywację do rozwi-

jania prawdziwego talentu, który w nim drzemie.  

Nie każdy rodzic (a także dziecko) nie zdaje sobie sprawę z tego, że prawdziwy 

talent prowadzący do doskonałości, wymaga znacznego zaangażowania, pracy i ciągłych 

ćwiczeń. Można powiedzieć, że „bez wysiłku nie ma sukcesu”. Ostrzegają o tym 

liczne powiedzenia ludzi, którym naprawdę się udało.  

 

Oto niektóre powiedzonka ludzi wybitnie utalentowanych i sławnych 

– Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu; dopiero pilna praca 

go obrobi i wartość wielką mu nada (Stanisław Staszic). 
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– W każdym dziecku jest ukryty talent, tylko trzeba go dostrzec i ciągle rozwijać 

(Albert Einstein). 

– Co ważniejsze dla talentu: zdolności, czy pracowitość? A co ważniejsze 

w rowerze: przednie czy tylne koło? (George Bernard Shaw). 

– Wielki talent to wieczne, cierpliwe doskonalenie (Alfons Allais). 

– Każdy, kto będzie tak pracowity jak ja, osiągnie sukces w życiu (Johan Sebastian 

Bach). 

– Talenty są podobne do wina: liche i leżące latami same się psują, a dobre, 

macerowane stają się coraz lepsze (Aleksander Dumas). 

– Szkoda, że wielkie talenty często pozostają w ukryciu i się marnują (Honore de 

Balzak). 

4.5. Kształtowanie miłości i zgody w rodzinie 

Bardzo ważną sprawą jest zapewnienie w rodzinie pełnej harmonii oraz wza-

jemnej zgody i miłości. Istotna jest w tym zakresie obopólna troska rodziców o dobre 

samopoczucie wszystkich domowników. Oczywiście domowe ognisko samo się nie 

rozpali, bez ciągłej pracy obojga rodziców poprzez obsypywanie dzieci prawdziwym 

deszczem dobroci i miłości. Jest to bardzo trudne zadanie, ale konieczne w każdej 

rodzinie. Wymaga ciągłego tworzenia ciepłych, serdecznych relacji wewnątrzrodzin-

nych. Rodzice powinni nad tym nieustannie pracować, poprzez okazywanie każdemu 

sympatii, szacunku i serdeczności. Powinni robić wszystko, aby we wszelkich 

relacjach i niesnaskach zawsze dążyć do zgody i kompromisu, czyli do zapewnienia 

pewnej równowagi emocjonalnej. Polega ona zawsze na szukaniu i dochodzeniu do 

złotego środka [3, 7]. Jeżeli tego rodzice nie robią, mogą dużo stracić. Niektórzy nieco 

demagogicznie argumentują, że skoro człowiek ma dwoje uszu, a tylko jeden język, 

trzeba, jak mówi przysłowie „więcej słuchać, niż mówić”. Dobrze to świadczy 

o zainteresowaniu problemami i sprawami drugiej osoby. 

Kompromisy pozwalają uniknąć ostrych i trwałych konfliktów (tzw. „cichej mszy”), 

które są bardzo nieprzyjemne i niekorzystne dla wszystkich stron konfliktu. Kompromisy 

są punktem równowagi między stronami, gdzie za cenę kolejnych, małych ustępstw, 

wszyscy odnoszą określone korzyści typu „wygrana-wygrana”. Jest to rodzaj małych 

kroków ku sobie i w konsekwencji ku zgodzie i miłości.  

 

Mądrości ludowe na temat zgody i miłości w rodzinie 

– Zgoda buduje, niezgoda rujnuje.  

– Kiedy zgoda, to w sercu pogoda. 

– Gdzie jest zgoda, tam jest miłość. 

– Gdzie jest zgoda, tam Pan Bóg mieszka. 

– Gdzie zgody nie masz, cnoty być nie może. 

– Rodzicielska miłość stała, cuda działa. 

– Gdy rodzina żyje w zgodzie, to jej bieda nie dobodzie.  

– Kto ma zgodę na pieczy, zgodzi się z drugim w każdej rzeczy. 

– Zwada końca nie ma. 
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Niesamowicie ważną sprawą w kształtowaniu zgody i miłości w rodzinie są regu-

larne, serdeczne rozmowy między wszystkimi domownikami. Najgorzej jak rodzice 

między sobą oraz z dziećmi, prawie w ogóle nie rozmawiają. Chodzi o rozmowy bez 

wpatrywania się w smartfony, komputery i telewizory. Także nigdy dziecku, które 

chce z rodzicem porozmawiać, nie należy mówić że nie mamy czasu. Poza tym każdy 

rodzic powinien starać się odkryć, czy dzieci ze sobą w ogóle normalnie rozmawiają.  

Często rodzice są tak zagonieni i rozstrojeni, że nie mają czasu na zwykłe, ciepłe 

rozmowy twarzą w twarz z najbliższymi. Nieraz wynika to z prawdziwego nawału 

pracy i niewłaściwego podziału obowiązków, ale najczęściej z niepotrzebnego i nie-

zdrowego przywiązywania się do swoich bardzo „pracochłonnych” zabawek elektro-

nicznych. To samo dotyczy zresztą dzieci. Z tego powodu rozmowy twarzą w twarz są 

tak krótkie, zdawkowe i schematyczne, że najbliższe osoby popadają w melancholię, 

oziębłość, frustrację, załamanie psychiczne i depresję. Wówczas najbardziej cierpią na 

tym dzieci, które nie mają prawie żadnych możliwości przeprowadzenia prawdziwej 

zdrowej rozmowy, poradzenia się lub wyrażenia swojego zdania. Z badań wynika, że 

w wielu przypadkach codzienna rozmowa rodzica z dzieckiem ma prawdziwie 

patologiczny charakter, gdyż trwa zaledwie 2-3 minuty. Czy w takiej sytuacji można 

w ogóle mówić o wzajemnej czułości, serdeczności i miłości rodzinnej? 

 

Typowy schemat współczesnej, patologicznej rozmowy rodzicielskiej z dzieckiem: 

– Jak było w szkole? 

– Spoko. 

– Byłeś pytany? 

– Tak. 

– Z czego? 

– Z histy. 

– I co? 

– OK. 

– A co dostałeś ? 

– Czwórkę. 

– Tylko? 

  

Taka rozmowa nie jest w żaden sposób prawdziwą, uczciwą i sensowną komuni-

kacją ograniczającą się tylko do zdawkowej wymiany kilku pojedynczych i nic nie 

znaczących informacji dla obu stron. Dziecko powściągliwie odpowiada na codzienne 

krótkie pytania rodzica, które może z góry przewidzieć. W rozmowie nie ma zupełnie 

autentycznego zainteresowania rodzica losem dziecka oraz brak jakiegokolwiek uczucia, 

pochwały, porady i zaangażowania w problemy swojej pociechy. Skutki takiego postę-

powania mogą być w najbliższej przyszłości fatalne, tak dla dziecka, jak i jego rodziców. 

Brak codziennych, szczerych rozmów i więzi z rodzicami może być przyczyną 

plagi depresyjnej wśród dzieci i młodzieży, z jej poważnymi konsekwencjami. 

Wyjściem z tego jest zbudowanie prawdziwie przyjacielskich relacji między rodzi-

cami a dziećmi. Są one kluczowe w budowaniu poczucia miłości i bezpieczeństwa. 

Nie ma usprawiedliwienia dla rodziców, którzy tłumaczą się rzekomym brakiem 

czasu i licznymi obowiązkami zawodowymi. Jeśli czas poświęcany na zabawy 
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komputerem lub telefonem, albo na oglądanie telewizji przez rodzica przekracza 

ilość czasu poświęcanego dzieciom, to jest to poważny sygnał, że trzeba koniecznie 

i natychmiast to zmienić. 

4.6. Zapewnienie wszystkim pełnego dobrostanu i szczęścia 

Konsekwencją prawidłowego zarządzania rodziną powinien być możliwie pełny 

dobrostan wszystkich domowników. Polega on nie tylko na zapewnieniu wszystkim 

zaspokojenia ich potrzeb materialnych, ale także na ogólnym zadowoleniu z życia 

właśnie w takiej rodzinie. Chodzi o to, aby wszyscy czuli się w rodzinie bezpieczni, 

zadowoleni i szczęśliwi. Jest to bardzo trudne zadanie stojące przede wszystkim przed 

rodzicami. Nie powinno ono nigdy schodzić z pola widzenia i działalności każdego 

rodzica. 

 

Oto niektóre rozważania o naturze dobrostanu i szczęścia: 

– Każdy jest na tyle szczęśliwy, na ile się za takiego uważa (Seneka Młodszy). 

– Jedno jest tylko w życiu szczęście: kochać i być kochanym (George Sand). 

– Nad szczęściem trzeba nieustannie pracować (Honore de Balzak).  

– Źródła szczęścia należy szukać w sobie (Platon). 

– Jeśli chcesz być szczęśliwy, staraj się takim być (Konfucjusz). 

– Trzeba się trochę natrudzić, aby być szczęśliwym (Epikur). 

– Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli (Albert Schweitzer). 

– Więcej szczęścia przynosi dawanie z pełni serca, aniżeli branie (M.R. Kopmeyer). 

– Szczęśliwy jest ten, kto umie żyć w harmonii z sobą i z innymi (Oskar Wilde). 

5. Podsumowanie 

Bardzo ważną sprawą w zarządzaniu rodziną jest uświadomienie sobie logiki takiego 

odpowiedzialnego zarządzania, które ma doprowadzić w konsekwencji do wzajemnej 

zgody i miłości rodzinnej. Bez znajomości oraz niezłomności w realizacji poszcze-

gólnych funkcji nie jest możliwy trwały i bezkonfliktowy związek łączący wszystkich 

domowników. To wzajemny szacunek, harmonia, pojednanie i solidarność w działaniach 

poszczególnych członków rodziny stanowią fundament obopólnego, szeroko pojętego 

dobrostanu i szczęścia każdego uczestnika takiej małej społeczności. Bez uczciwego 

i sprawiedliwego podziału pracy i obowiązków oraz finansów nie jest możliwe sprawne 

funkcjonowanie rodziny. Stanowią one gwarancję powodzenia i niezakłóconej, czułej 

miłości wszystkich domowników.  

Główne cele opracowania zostały osiągnięte, chociaż autor zdaje sobie sprawę z tego, 

jak wyjątkowo trudne jest zaprezentowanie w jednym, w miarę krótkim opracowaniu, 

tak skomplikowanego i obszernego zagadnienia, jakim jest zarządzanie rodziną. Mimo 

tego autor ma nadzieję, że główne przesłanie opracowania zostanie właściwie i racjo-

nalnie odebrane przez czytelników. 
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Zarządzanie rodziną – perspektywa subdyscypliny w naukach o zarządzaniu 

i jakości 

Streszczenie 

Autor podjął próbę zaadoptowania zasad zarządzania zasobami ludzkimi do warunków funkcjonowania 

takim zespołem, jak rodzina. Jest to chyba pierwsze, nie tylko w Polsce, wyzwanie polegające na zinter-

pretowaniu i przystosowaniu zasad zarządzania w ogóle, do specyfiki funkcjonowania rodziny. Jest to tym 

ważniejsze, im więcej jest rodzin rozbitych i skonfliktowanych.  

Mimo kontrowersyjności podjętego zadania autor dokonał opisu czterech głównych funkcji zarządzania 

(planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania) oraz przystosowania ich do warunków funk-

cjonowania rodziny, w takich jej obszarach jak: 

– zaprojektowanie misji, czyli głównych wartości rodziny; 

– kształtowanie dobrego zdrowia fizycznego i psychicznego wszystkich domowników; 

– sprawiedliwe rozłożenie obowiązków domowych; 

– racjonalne zarządzanie rodzinnymi finansami; 

– rozwijanie talentów dziecięcych; 

– kształtowanie szeroko pojętej miłości i zgody w rodzinie; 

– zapewnienie wszystkim pełnego dobrostanu i szczęścia.  

Słowa kluczowe: misja rodziny, obszary zarządzania rodziną, zarządzanie funkcjonowania rodziną 

Managing your own family as an underrated management area 

Abstract 

The author made an attempt to adapt the principles of human resources management to the conditions of 

functioning of such a team as a family. It is probably the first challenge, not only in Poland, to adapt and 

interpret the principles of management in general to the specifics of family functioning. It is all the more 

important the more broken and conflicted families are.  

Despite the controversial nature of this task, the author has described four main principles of management 

(planning, organizing, motivating and controlling) to the conditions of the family's functioning in such 

areas as the family: 

– designing the mission, i.e. main family values; 

– shaping good physical and mental health of all household members; 

– fair distribution of household duties; 

– rational management of family finances; 

– developing children's talents; 

– shaping broadly understood love and harmony in the family; 

– ensuring everyone full well-being and happiness.  

Keywords: mission family, family management objectives, management functions in family functioning, 

management areas  
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Zarządzanie projektami transportowymi kolejowymi 

dotyczącymi suprastruktury z wykorzystaniem 

elementów zwinnych metodyk zarządzania projektami 

1. Wstęp 

Szybkie tempo zmian zachodzących we współczesnym świecie, dynamiczny rozwój 

gospodarczy wymusza na przedsiębiorstwach wdrażanie rozwiązań mających na celu 

zwiększenie efektywności ich działalności. Coraz częściej przedsiębiorstwa realizują 

projekty o wysokim poziomie innowacyjności, stanowiącym o ich przewadze konku-

rencyjnej. Realizowanie projektów, zwłaszcza innowacyjnych, z wykorzystaniem meto-

dyk zarządzania projektami zwiększa efektywność projektów i warunkuje ich powo-

dzenie. W obliczu dynamicznych zmian technologicznych, tradycyjne metodyki zarzą-

dzania projektami w niektórych obszarach cyklu życia projektu stają się niewystarcza-

jące. Nowatorskim, jak na polską branżę kolejową taborową, rozwiązaniem jest 

połączenie elementów metodyk tradycyjnych oraz zwinnych i realizacja projektu tabo-

rowego z wykorzystaniem tak powstałej metodyki hybrydowej. Realizacja projektu 

z wykorzystaniem metodyki hybrydowej, podobnie, jak tradycyjnej czy zwinnej, 

wymaga dostosowania jej do specyfiki danego projektu, danego przedsiębiorstwa oraz 

branży. Metodyki zwinne zostały opracowane w środowisku informatycznym, jako 

odpowiedź na trudności występujące w realizacji projektów informatycznych z wyko-

rzystaniem metodyk tradycyjnych. Obecnie metodyki zwinne są szeroko wykorzy-

stywane podczas realizacji projektów IT. Stopniowo zaczynają być wdrażane także 

w innych branżach. W Polsce nadal głównie są kojarzone z realizacją projektów 

informatycznych. Celem pracy jest zaprezentowanie tytułowej problematyki. Metodyka 

hybrydowa łączy elementy metodyk tradycyjnych i zwinnych, dotychczas uznawanych 

za przeciwstawne. Realizacja projektu w oparciu o metodykę hybrydową stopniowo 

niweluje występujące między metodykami antynomie i zapewnia uzyskanie efektu 

synergii. Połączenie elementów dwóch pozornie przeciwstawnych metodyk może być 

z powodzeniem zastosowane podczas realizacji projektów także w innych branżach. 

2. Definicja projektu 

Pojęcie projektu jest powszechnie stosowane we wszystkich dziedzinach: w edukacji, 

gospodarce, ochronie zdrowia, administracji publicznej itd. Pojęciu „projekt” towarzyszą 

w literaturze niejasności terminologiczne, związane także z problemami lingwistycz-

nymi. Wynikają  one z interpretacji pojęcia „projekt” w języku polskim i w języku 

angielskim. W języku polskim, jak podaje słownik wyrazów obcych PWN, projekt to 

zamierzony plan działania, postepowania lub tylko pomysł, a także plan, szkic jakiegoś  

przedsięwzięcia. Angielskie określenie „project” o etymologii pokrewnej z polskim 

„projekt” jest odpowiednikiem polskiego słowa „przedsięwzięcie”, a także „plan” [1]. 

                                                                
1 natalia.lasinska@tabor.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych 

„TABOR”, adres do korespondencji: ul. Warszawska 181, 61-055 Poznań, www.tabor.com.pl. 
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Za projekt uznaje się praktycznie każde przedsięwzięcie mające termin rozpoczęcia 

i zakończenia, angażujące określone zasoby (ludzkie, finansowe, materiałowe), mające 

zakończyć się określonym rezultatem.  

Wiele definicji wskazuje warunki, które muszą być  spełnione, aby dane przed-

sięwzięcie można określić mianem projektu. Specyfika przedsięwzięć  projektowych 

wynika przede wszystkim z ich złożoności, innowacyjności i okresowości. Projekty 

identyfikuje się jako przedsięwzięcia złożone o charakterystykach takich jak [2]:  

 jednokrotność , czyli realizacja niepowtarzalnego przedsięwzięcia;  

 celowość , czyli wynik określonej strategii;  

 odrębność , czyli brak powiazań  z normalną, rutynową działalnością  firmy;  

 ograniczoność , czyli istnienie ograniczenia czasowego realizacji przedsięwzięcia;  

 odrębność  strukturalna, czyli wydzielenie realizacji przedsięwzięcia jako osobnej 

struktury w firmie.  

Występowanie powyższych cech jest warunkiem koniecznym, aby dane przed-

sięwzięcie można było rozpatrywać  jako projekt. Działań, które nie spełniają tych 

warunków nie traktuje się  jako projekt. Zgodnie z definicją opracowaną przez stowa-

rzyszenie IPMA (International Project Management Association) projekt, to unikatowy 

zestaw skoordynowanych działań, ograniczony czasem i kosztami, mający na celu 

uzyskanie zbioru określonych uprzednio produktów (zakres spełniający cele projektu), 

zachowując przy tym normy jakości i wymagania [3]. 

Według tradycyjnej metodyki PRINCE 2 (PRojects IN Controlled Environments 2) 

[4] projekt jest organizacją tymczasową powołaną na pewien czas, która jest tworzona 

w celu dostarczania jednego lub więcej produktów biznesowych zgodnie z ustalonym 

uzasadnieniem biznesowym. 

Według M. Trockiego projekty to niepowtarzalne przedsięwzięcia o wysokiej zło-

żoności, określone co do okresu ich wykonania (z wyróżnionym początkiem i końcem), 

wymagające zaangażowania znacznych, lecz limitowanych środków (rzeczowych, 

ludzkich, finansowych, informacyjnych) [5]. Realizowane są przez zespół wysoko 

kwalifikowanych wykonawców z rożnych dziedzin (interdyscyplinarne) w sposób 

względnie niezależny od powtarzalnej działalności przedsiębiorstwa. Wiążą się  z wyso-

kim poziomem ryzyka technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego, co wymusza 

ich realizację za pomocą specjalnych metod i narzędzi. Podobnie projekt definiuje 

W.B. Knapp [6]. Najczęściej projekt jest realizowany przez osoby wywodzące się 

z różnych działów organizacji. Umożliwia to zgromadzenie i wykorzystanie najbardziej 

wartościowych umiejętności, co w połączeniu z odpowiednią koordynacją pozwala na 

osiąganie rezultatów niemożliwych do uzyskania w sytuacji, gdyby projekt został 

powierzony jednemu działowi organizacji [7]. 

Wielość definicji, a jednocześnie występujące wśród nich pewne cechy wspólne 

pozwalają podsumować projekt jako przedsięwzięcie, którego genezą jest pomysł, 

będący odpowiedzią na występujące zapotrzebowanie. Pomysł skonkretyzowany, 

przełożony na plan działań, umiejscowiony w czasie i mający określony cel staje się 

projektem. Jest odrębnym przedsięwzięciem, niezwiązanym z rutynową działalnością 

firmy. Charakteryzuje się tymczasowością, złożonością, unikalnością, odpowiednim 

stopniem skomplikowania i nowości. Projekt wykorzystuje szanse biznesowe i przekłada 

je na realne korzyści dla przedsiębiorstwa podnosząc konkurencyjność i zwiększając 
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zyskowność firmy. Realizacja projektu wymaga zaangażowania i odrębnego zarządzania 

interdyscyplinarnymi zasobami ludzkimi, zasobami finansowymi i materiałowymi. 

Przedsięwzięcie charakteryzujące się przytoczonymi cechami można określić mianem 

projektu. 

3. Specyfika projektów taborowych 

Zagadnienia związane z transportem obejmują infrastrukturę oraz suprastrukturę, tj. 

środki transportu. Do infrastruktury kolejowej zalicza się szlaki kolejowe, stacje i węzły 

oraz urządzenia pomocnicze, za pomocą których obsługuje się drogi i punkty trans-

portowe. Suprastruktura kolejowa (tabor) obejmuje pojazdy trakcyjne, wagony osobowe 

i towarowe oraz wagony odkryte, węglarki, platformy i węglarko-platformy [8]. 

W ramach projektów związanych z transportem wyróżnia się projekty infrastrukturalne 

oraz projekty suprastrukturalne dotyczące pojazdów (projekty taborowe). Projekty 

transportowe, kolejowe dotyczące taboru są projektami złożonymi, interdyscypli-

narnymi, wymagającymi zaangażowania licznego, często kilkudziesięcioosobowego, 

zespołu projektowego. Obejmują prace związane z zaprojektowaniem pojazdu kolejo-

wego, wyprodukowaniem pojazdu, następnie realizacją szeregu czasochłonnych badań 

umożliwiających przeprowadzenie, trwającego od kilku do kilkunastu miesięcy, 

procesu certyfikacji i uzyskania dopuszczenia pojazdu do eksploatacji. Z uwagi na ich 

złożoność, realizacja tych projektów średnio trwa 5-7 lat. Projekty taborowe należą do 

grupy projektów kapitałochłonnych, których budżet wynosi średnio kilkadziesiąt 

milionów złotych. Konieczność zaangażowania zasobów osobowych i finansowych 

w tak dużym zakresie i w tak długim okresie czasu znacząco zwiększa ryzyko pro-

jektowe. Sprawna i efektywna realizacja tego typu projektów wymaga wykorzystania 

elementów metodyk zarządzania projektami. Projekty dotyczące taboru, których 

efektem jest wdrożenie nowego, wypracowanego w ramach projektu rozwiązania do 

produkcji, realizowane są najczęściej w konsorcjum, składającym się z dwóch lub 

trzech przedsiębiorstw/instytucji naukowych. Wymaga to koordynacji, współpracy 

pomiędzy członkami konsorcjum i różnymi zespołami projektowymi. W ramach ról 

projektowych wyodrębnia się wówczas Kierownika Zarządzającego projektem, którego 

zadaniem jest koordynacja prac i zapewnienie bieżącej współpracy wszystkich członków 

konsorcjum oraz Kierownika B+R (Kierownik Badawczo-Rozwojowy), który odpo-

wiedzialny jest za merytoryczny zakres prac projektowych. Rozdzielenie tych dwóch 

obszarów zarządczych jest niezbędne celem zapewnienia sprawnej realizacji projektu 

i postępu prac merytorycznych. Dodatkowo, w przypadku realizacji projektów współ-

finansowanych ze środków publicznych, ważną rolę w realizacji projektów odgrywa 

Biuro Zarządzania Projektami (PMO – Project Management Office) w danej instytucji 

realizującej projekt. Jest ono wówczas odpowiedzialne za wszelkie sprawy admini-

stracyjne, finansowe i prawne związane z realizacją projektu i bieżącą współpracą 

z instytucją dofinansowującą projekt.  

4. Rola i znaczenie metodyk zarządzania projektami 

Metodyka (gr. methodikos) jest zbiorem zasad i sposobów dotyczących wykony-

wania jakiejś pracy i zmierzania do określonych celów [9]. Podobną definicję metodyki 

podaje encyklopedia PWN, wskazując na „efektywność” sposobów postępowania [10]. 

Metodyka to zbiór działań dobranych ze względu na ich skuteczność. Poddanie nau-
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kowej weryfikacji doświadczenia stosowania metod tworzy problem metodologiczny 

[11]. Stąd w ramach metodologii praktycznych umiejętności rozpatrywane są sposoby 

doboru skutecznych środków, prowadzących do zaplanowanego celu.  

Metodyka zarządzania projektami jest zbiorem skutecznych działań, jakie należy 

podjąć realizując projekt, aby osiągnąć cel projektu. Według M. Trockiego metodyka 

zarządzania projektami jest to „celowo i świadomie opracowany, nadający się do 

wielokrotnego stosowania zespół zaleceń co do sposobu postępowania, przy rozwią-

zywaniu problemów zarządzania projektami” [12]. To opis sposobu zarządzania, który 

wskazuje skład i nakład działań oraz środki niezbędne do zastosowania w tych 

działaniach. P. Habela definiuje metodykę zarządzania projektami jako zestaw wska-

zówek, zasad i reguł wyznaczających sposób postępowania przy realizacji projektów 

w zakresie działań zarządczych i zewnętrznej ramy organizacyjnej przedsięwzięcia 

[13]. Z kolei M. Prywata określa metodykę zarządzania projektami jako pewien zbiór 

metod stanowiący spójne podejście do zarządzania projektem [14]. To zbiór zasad 

dotyczących sposobu wykonywania pracy lub tryb postępowania prowadzący do celu. 

Project Management Institute PMI, aktualnie największa na świecie organizacja 

zajmująca się zarządzaniem projektami (z siedzibą w Stanach Zjednoczonych), definiuje 

zarządzanie projektami jako proces, w trakcie którego osoba kierująca projektem 

(kierownik projektu, manager) przeprowadza celowe planowanie i kontrolowanie zadań 

wchodzących w skład projektu [15]. Kierownik projektu dokonuje odpowiedniej 

alokacji przydzielonych do realizacji projektu środków, posługując się przy tym 

odpowiednimi technikami i metodami, aby osiągnąć wyznaczony cel w określonym 

terminie, po wyznaczonych kosztach i o odpowiedniej jakości. 

Realizacja projektów z wykorzystaniem metod zarządzania projektami zwiększa ich 

efektywność i ułatwia dostosowanie się do licznych i częstych zmian, wynikających ze 

złożoności i różnorodności problemów. Zmiany związane są z koniecznością adaptacji 

i podjęcia działań zapobiegawczych w związku z dynamicznie zmieniającym się 

otoczeniem projektowym i pojawiającymi się w toku realizacji projektu problemami. 

Projekty realizowane bez wykorzystania jakichkolwiek elementów metodyk zarządzania 

projektami, przedstawione na rysunku 1, na wykresie A, charakteryzują się wieloma 

występującymi procesami, jak również wieloma problemami, których liczba wzrasta 

wraz z rozwojem projektu [16]. Cechuje je znacznie większa, utrzymująca się przez 

cały okres trwania projektu, liczba problemów. Natomiast, jak przedstawiono na 

rysunku 1, na wykresie B, projekty posiadające ustrukturyzowaną metodykę i zdefinio-

wane procesy projektowe cechuje mniejsza liczba problemów, które potencjalnie mogą 

wystąpić w projekcie.  

Obecnie wykorzystywanie przez przedsiębiorstwa odpowiednich metod zarządzania 

projektami jest narzędziem rozwoju własnej działalności i budowy przewagi konkuren-

cyjnej. Wzrost skomplikowania projektów, nacisk na skrócenie czasu trwania projektów 

oraz obniżenie kosztów, wymuszają realizację projektów z wykorzystaniem spraw-

dzonych narzędzi. Metody zarządzania projektami wykorzystywane są powszechnie 

w przypadkach, gdy pojawia się konieczność zrealizowania złożonego, nietypowego, 

kompleksowego przedsięwzięcia, obarczonego ryzykiem niepowodzenia. 
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Rysunek 1. Projekt realizowany bez metodyki i z wykorzystaniem metodyki zarządzania projektami. 

Opracowanie własne na podstawie [15] 

5. Porównanie tradycyjnych i zwinnych metodyk zarządzania projektami 

Metodyki zarządzania projektami są sukcesywnie rozwijane począwszy od lat 50. 
ubiegłego wieku [17]. Podczas wieloletniego rozwoju dziedziny zarządzania projektami 
opracowanych zostało wiele różnorodnych metod. Wykształciła się kultura projektowa, 
opierająca się na metodykach ogólnych oraz specyficznych, adresowanych do danej 
branży [18]. Nie istnieje jedna uniwersalna metodyka zarządzania projektami odpowia-
dająca wszystkim rodzajom projektów. Są metodyki mniej lub bardziej ogólne, które 
mogą być wykorzystywane podczas realizacji projektów w odmiennych gałęziach 
gospodarki oraz metody sektorowe, dostosowane do określonych działów, np. informa-
tyka, administracja rządowa czy budownictwo. Wykorzystanie danej metodyki uwa-
runkowane jest specyfiką danego projektu. Jednym ze skuteczniejszych sposobów 
realizacji projektów jest łączenie wybranych elementów z różnych metodyk zarządzania 
projektami i dostosowanie ich do konkretnego projektu oraz specyfiki przedsiębiorstwa, 
tworząc hybrydową metodykę stworzoną na potrzeby realizacji konkretnego przed-
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sięwzięcia. Podczas wyboru działań i narzędzi realizacji projektu, a następnie ich 
dostosowywania do potrzeb konkretnego projektu należy uwzględniać charakter przed-
siębiorstwa, jego kulturę organizacyjną, kulturę pracy i ogólne zasady funkcjonowania 
firmy. 

W rozwoju metodyk zarządzania projektami, już na początku lat 90. ubiegłego 
wieku przedsiębiorstwa zaczęły zauważać realne korzyści płynące z zarządzania 
projektami opartego na inżynierii współbieżnej, inaczej zwanej projektowaniem 
współbieżnym (CE – concurrent engineering) [19]. Opiera się ono na jednoczesnym 
lub prawie jednoczesnym realizowaniu działań, które wcześniej wykonywano sekwen-
cyjnie. Wymaga to zastosowania oprogramowania umożliwiającego symultaniczny 
dostęp do informacji wieloosobowym zespołom realizującym projekt. Projektowanie 
współbieżne, przedstawione na rysunku 2 [20], wymaga wykorzystania konkretnej 
metodyki lub elementów wybranych z kilku różnych metodyk zarządzania projektami. 

 

Rysunek 2. Projektowanie współbieżne a zarządzanie projektami. Opracowanie własne na podstawie [20] 

Do podstawowych zalet płynących z zastosowania współbieżnego projektowania 
zalicza się [19]: 

 redukcję zmian w dokumentacji technicznej co najmniej o połowę; 

 skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek co najmniej o połowę; 

 ograniczenie kosztów produktów co najmniej o połowę; 

 wzrost sprzedaży nawet o 100 %. 
Istnieje wiele klasyfikacji metodyk zarządzania projektami. Do podstawowej zalicza 

się podział na metodyki tradycyjne i zwinne [18]. Metodyki tradycyjne, inaczej zwane 
sekwencyjnymi, sekwencyjno-kaskadowymi, oparte są na cyklu życia projektu oraz na 
planowaniu liniowym. Identyfikują sekwencje działań, jakie należy podjąć, aby 
zrealizować dane przedsięwzięcie. Te metodyki mają zastosowanie w przypadku 
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projektów, których cel i technika jego osiągnięcia są jasne i precyzyjnie zdefiniowane 
oraz gdy występuje niewielkie prawdopodobieństwo zmiany zakresu projektu w trakcie 
jego trwania. Cel projektu, zdefiniowany poprzez konkretne, określone w czasie i mie-
rzalne wskaźniki, osiągany jest poprzez dokładną realizację planu. Do zalet metodyk 
tradycyjnych zalicza się określony plan działania oraz znane wymagania dotyczące 
zasobów. Zastosowanie tradycyjnych metodyk jest najefektywniejsze w przypadku 
projektów charakteryzujących się następującymi cechami [21]: 

 cele projektu są jasno zdefiniowane, zgodnie z kryteriami SMART – konkretne; 
mierzalne, przekładalne na działania, realne, ujęte w czasie; 

 powtarzalne, rutynowe działania (miesięczne, kwartalne, roczne); 

 spodziewana niewielka liczba zmian zakresu i planu projektu; 

 niskie prawdopodobieństwo pojawienia się nieprzewidzianego ryzyka. 
Krytyka tradycyjnych, planistycznych metodyk zarządzania projektami doprowadziła 

do powstania i rozwoju nowych trendów w zarządzaniu projektami, jakimi są metodyki 
zwinne w ramach zwinnego zarządzania projektami APM – Agile Project Management 
(adaptacyjne, elastyczne, lekkie; z angielskiego agile – zwinny) [22]. Źródłem powstania 
tych metodyk były projekty informatyczne, charakteryzujące się niekontrolowanymi 
zmianami zakresu, co przy wykorzystaniu tradycyjnych metodyk zarządzania proje-
ktami, skutkowało niskim odsetkiem projektów ukończonych z powodzeniem. Zwinne 
metodyki z założenia mają eliminować zbędne czynności administracyjne. Najefekty-
wniej sprawdzają się w obszarach, które cechuje duża niepewność, brak możliwości 
dokładnego zaplanowania całego projektu. Wymagają wysokiego poziomu interakcji 
zespołu realizującego projekt. Do najpopularniejszych szkół zwinnego myślenia 
zalicza się Scrum, XP (eXtreme Programming – programowanie ekstremalne), Lean 
i Kanban [22]. Metodyki zwinne nie traktują projektu jako liniowego procesu, którego 
etapy można łatwo przewidzieć. Oparte są na szczególnych kompetencjach zespołu 
projektowego i inkrementalnym tworzeniu wartości dla klienta. Efekt projektu nie jest 
dostarczany jednorazowo, lecz stopniowo, w miarę przyrostu funkcjonalności rezultatów 
projektowych. W podejściu zwinnym projekt ma charakter nieprzewidywalny, nieli-
niowy. Realizacja projektów w oparciu o zwinne metodyki nie opiera się na dokładnym 
planie. Plany tworzone są po zakończeniu każdego cyklu, po dokonaniu przeglądu 
wykonanych prac. Do celu dochodzi się krokami. Zaplanowane są zwykle początkowe 
etapy projektu. Podejście zwinne koncentruje się na interakcjach międzyludzkich 
i dynamicznym planowaniu. Porównanie wybranych elementów metodyk tradycyjnych 
i zwinnych przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Porównanie tradycyjnych i zwinnych metodyk zarządzania projektami 

Element 
projektu 

Metodyki tradycyjne Metodyki zwinne 

Cykl 
zarządzania 
projektem 

– deterministyczny, liniowy, oparty 
na zdefiniowanych etapach, 
– zdefiniowane kluczowe procesy, 
– podstawę zarządzania projektem 
stanowi szczegółowy harmonogram 

– iteracyjny, empiryczny, oparty na 
dostarczaniu elementów 
funkcjonalności, 
– adaptacyjność, dostosowywanie się 
do zmiennych warunków, 
– maksymalnie uproszczone procesy, 
– krótkie harmonogramy realizacji 
kolejnych etapów 
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Zorientowanie 

– na proces i podział zadań, 
– na procedury kontroli, 
– na narzędzia i techniki 
wspomagające realizację projektu 

– na interesariuszy, 
– na dostarczenie funkcjonalności 

Cele projektu 

– precyzyjnie, szczegółowo określone 
zgodnie z metodologią SMART, 
– kaskadowe, krótko- 
i długoterminowe oparte na analizie 
potrzeb, 
– wykonanie zaplanowanych prac na 
czas, zgodnie z harmonogramem 
i budżetem 

– precyzyjnie określone, stanowią 
hipotezę, spekulację na przyszłość, 
– wizja o charakterze ogólnym, 
– osiągnięcie efektów biznesowych 

Działania  
– dokładnie określone kamienie 
milowe, etapy wraz z działaniami 
w ramach każdego z etapów 

– brak możliwości precyzyjnego 
określenia działań, 
– planowanie etapów w krótkich 
okresach czasu 

Rezultaty 
– przewidywalne, określone liczbowo 
(procentowo) 

– mało przewidywalne, ogólne 

Czas trwania 
projektu 

– znany z góry, określony – znany z góry, określony 

Aspekt 
organizacyjny 

– podział pracy w ramach projektu, 
– wysoki poziom formalizmu, 
– obszerna dokumentacja projektowa, 
– orientacja na utrzymanie 
równowagi między ograniczonymi 
zasobami, jakimi są koszty, jakość 
i czas 

– nieskomplikowana organizacja 
pracy, nastawiona na szybkie, 
elastyczne dostosowanie się do 
zmian, 
– niski stopień sformalizowania 

Koszty 
projektu 

– dokładnie oszacowany budżet dla 
całego projektu 

– konkretnie oszacowany budżet 
tylko dla pierwszego lub kilku 
początkowych etapów projektu, 
– ogólna prognoza kosztów dla 
dalszych etapów projektu 

Aspekt 
personalny/zes
połu 
projektowego 

– zespół oparty na wąskiej 
specjalizacji, 
– wysokie kompetencje zespołu, 
– styl kierowania nastawiony na 
zadania, demokratyczny, 
integracyjny, 
– kierownik projektu skupiony 
głównie na budżecie, harmonogramie 
i zakresie projektu 

– praca oparta na niewielkich 
liczebnie (do 9-12 osób) 
samoorganizujących się 
i samodyscyplinujących się zespołach 
projektowych, 
– nacisk na współpracę, integrację 
i komunikację członków zespołu, 
– bliska współpraca z klientem, 
– styl kierowania przywódczo-
współpracujący, oparty na 
sterowaniu, nie na kontrolowaniu, 
– kierownik projektu skupiony 
głównie na dostarczenie rezultatów, 
funkcjonalności 
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Odchylenia od 
planu/wdrażan
ie zmian 

– trudności z wprowadzeniem zmian, 
– traktowane jako konsekwencja 
błędnego zarządzania projektem, 
– wymaga podjęcia działań 
naprawczych, 
– wdrażanie zmian utrudnione 
biurokratyczną, sformalizowaną 
strukturą 

– otwartość na zmiany, elastyczne, 
adaptacyjne podejście do zmian, 
– wprowadzanie zmian przy 
zachowaniu wcześniej 
zdefiniowanych celów, 
– przyczyny odchyleń stanowią 
podstawę analizy i wniosków na 
przyszłość, 
– zmiana jest motorem 
innowacyjnych procesów 

Kontrola 

– restrykcyjność zarządzania, 
– wysoki poziom formalizmu, 
kontrola wszystkich procesów, 
stopnia osiągnięcia celów, czasu, 
zakresu, budżetu, zasobów, ludzi 

– niski stopień sformalizowania, 
– podejście systemowe, 
– kontrola stopnia osiągnięcia celów, 
czasu 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [23-25]  

Zależnie od specyfiki projektu, stosuje się zróżnicowane metodyki zarządzania 
projektami. Ewolucja dziedziny zarządzania projektami odchodzi od tradycyjnego 
podejścia ku zwinnemu, którego największą zaletą jest adaptacyjność, kreatywność 
i szybkie działania zorientowane na klienta. Nadmierna standaryzacja w metodykach 
tradycyjnych zrodziła potrzebę zapewnienia swobody działania, kreatywności, niesza-
blonowego rozwiązywania problemów. Ta potrzeba jest tym silniejsza, im bardziej 
nowatorski jest projekt. Wybór określonego podejścia skutkuje przyjęciem odpowied-
niego systemu komunikacji [26]. W metodykach tradycyjnych jest to system hierar-
chiczny (sformalizowany), w metodykach zwinnych – system sieciowy (mobilny). 
Adaptacyjne podejście do realizowanego projektu zwiększa prawdopodobieństwo powo-
dzenia projektu, zrealizowania zakładanych rezultatów i osiągnięcia planowanych celów.  

6. Podsumowanie 

Upowszechnianie zwinnych metodyk stopniowo niwelować będzie występujące 
pomiędzy metodykami antynomie. Elementy zwinnych metodyk zaczynają być coraz 
częściej wykorzystywane w realizacji projektów dotychczas opartych na tradycyjnym 
zarządzaniu, co w konsekwencji prowadzi do powstania hybrydowych metodyk, 
zawierających elementy zarówno podejścia tradycyjnego, jak i zwinnego. Realizacja 
projektu transportowego dotyczącego taboru kolejowego z wykorzystaniem elementów 
metodyk zwinnych, w oparciu o metodykę hybrydową, dostosowaną do specyfiki 
danego przedsiębiorstwa/organizacji jest odpowiedzią na rosnące wymagania gospo-
darcze dotyczące innowacyjności produktów/rezultatów projektowych, tempa rozwoju 
technologii, skracania cyklu życia projektu, zmniejszania kosztów projektu, elastycznej 
i efektywnej współpracy z interesariuszami projektu. W dynamicznie zmieniających 
się gospodarkach projekty, które dotychczas uważane były za „stabilne”, nie podle-
gające ani częstym, ani znaczącym zmianom zakresu projektu, realizowane „we właści-
wym dla siebie tempie”, co często oznaczało zbyt wolne tempo i zbyt długie harmono-
gramy, wymagają podejścia do tej pory zarezerwowanego głównie dla branży informa-
tycznej, charakteryzującej się dużą zmiennością. Elementy zwinnych metodyk, które 
najłatwiej i najszybciej można wdrożyć w organizacjach realizujących dotychczas 
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projekty bez wykorzystania jakiejkolwiek metodyki lub w oparciu o metodyki trady-
cyjne to: 

 zaangażowanie wszystkich lub, w przypadku licznych zespołów projektowych, 
głównych wykonawców realizujących projekt wraz z kierownikiem projektu już 
na etapie opracowywania wniosku projektowego, a następnie na etapie plano-
wania prac projektowych; 

 planowanie prac w krótkich okresach, np. tygodniowych lub miesięcznych, 
zależnie od specyfiki danego projektu; 

 cykliczne, krótkie spotkania zespołu projektowego, na których omawiany jest 
aktualny stan projektu (co konkretny członek zespołu projektowego zrobił od 
ostatniego spotkania zespołu, co będzie robił w najbliższym czasie, do kolejnego 
spotkania i jakie napotyka bieżące problemy/przeszkody w realizacji projektu). 
Regularne, statusowe spotkania projektowe powinny odbywać się w tym samym 
miejscu, w tym samym czasie, najlepiej na stojąco, by nie przeradzały się 
w długie narady; 

 regularne retrospekcje, spotkania, podczas których członkowie zespołu projekto-
wego opisują przebieg projektu i wyciągnięte z tego wnioski; 

 wykorzystanie narzędzia do wizualizacji statusu projektu, np. tablica zadań 
(fizycznie wisząca na ścianie lub tablica cyfrowa przygotowana w programie 
dedykowanym zarządzaniu projektami) obrazująca stan projektu i prace pozo-
stające do wykonania w projekcie. Pozwala zwizualizować szybkość prac i moni-
torować postęp prac w projekcie. Zapewnia jednoczesny dostęp do informacji 
o stanie projektu wszystkim członkom zespołu projektowego i interesariuszom.  

Wykorzystanie powyższych elementów w realizacji projektu jest wstępem do 
wypracowania dedykowanej dla danego przedsiębiorstwa, a następnie wdrożenia 
metodyki hybrydowej, której fundamentem pozostaje efektywna komunikacja pomiędzy 
członkami zespołu projektowego i interesariuszami projektu.  

Literatura 

1. Gasparski W., Projektoznawstwo, WNT, Warszawa 1988. 
2. Janasz K., Wiśniewska J., Zarządzanie projektami w organizacji, Difin, Warszawa 2014. 
3. IPMA, IPMA Organizational Competence Baseline – The standard for moving 

organizations forward, IPMA, Zurich 2013. 
4. Managing Successful Projects with PRINCE2, TSO (The Stationery Office), London 2017. 
5. Trocki M., Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2012. 
6. Knapp B.W., A Project Manager’s Guide to Passing the Project Management Exam, The 

Project Management Excellence Center. Inc., US 2006. 
7. Young T.L., The Handbook of Project Management. A Practical Guide to effective 

policies, techniques and processes, Koghan Page, London 2007.  
8. Bajon W., Struktura i funkcje infrastruktury zarządzania logistycznego jako podstawa do 

wyznaczenia zagrożeń pracy w jej eksploatacji, Konstrukcje i Technologie, CIOP – 
Państwowy Instytut Wydawniczy nr 12/2011, s. 7-9. 

9. Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1978. 
10. Encyklopedia PWN online, https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/metodyka.html, data 

dostępu: 08.01.2021. 
11. Pszczółkowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, 

Wrocław 1978. 
12. Trocki M., Metodyki zarządzania projektami, Bizarre, Warszawa 2011. 
13. Habela P., Metodyki zarządzania projektem, PJWSTK, Warszawa 2011. 



 

Natalia Łasińska 

 

36 

14. Prywata M., Zastosowanie metodyk zarządzania projektami w tworzeniu aplikacji 
internetowych, Warszawa 2010. 

15. Pietras P., Szmit M., Zarządzanie projektami. Wybrane metody i techniki, Oficyna 
Księgarsko-Wydawnicza „Horyzont” s.c., Łódź 2003. 

16. Charvat J., Project Management Methodologies. Selecting, implementing and supporting 
methodologies and processes for projects, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey 2003. 

17. Łada M., Kozarkiewicz A., Zarządzanie wartością projektów. Instrumenty rachunkowości 
zarządczej i controllingu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010. 

18. Strojny J., Szmigiel K., Analiza porównawcza podejść w zakresie zarządzania projektami, 
Modern Management Review, vol. XX, 22/3, 2015, s. 249-265. 

19. Kerzner H., Advanced Project Management. Edycja polska, Wydawnictwo HELION, 
Gliwice 2005. 

20. Kerzner H., In Search of Excellence in Project Management, Wiley, New York 1998. 
21. Trocki M., Grucza B., Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa 2007. 
22. Stellman A., Greene J., Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania, 

Wydawnictwo HELION, Gliwice 2015. 
23. Kopczyński T., Rola i kompetencje kierownika projektu w zwinnym zarządzaniu 

projektami na tle tradycyjnego podejścia do zarządzania projektami, Studia Oeconomica 
Posnaniensia 270/9, 2014, s.101-114. 

24. Wyrozębski P., Elastyczne podejście do zarządzania projektami, [w:] Lachniewicz S., 
Matejun M. (red.), Problemy współczesnej praktyki zarządzania, Wydawnictwo 
Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007. 

25. Shenhar A.J., Dvir D., Reinventing Project Management. The Diamond Approach to 
Successful Growth and Innovation, Harvard Business School Press, Boston 2007. 

26. Kisielnicki J., Zarządzanie projektami badawczo – rozwojowymi – system komunikacji, 
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 421, 2016, s. 239-254. 

Zarządzanie projektami transportowymi kolejowymi dotyczącymi suprastruktury, 
z wykorzystaniem elementów zwinnych metodyk zarządzania projektami 

Streszczenie  
Rozwój technologiczny, szybkie tempo wdrażania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce wymusza 
projektowanie, konstruowanie oraz rozwój produktów, usług i nowych technologii w jak najkrótszym 
czasie, przy jednoczesnej redukcji kosztów. Spełnienie tych wymogów jest możliwe przy zastosowaniu 
podejścia projektowego, pozwalającego na efektywne osiągnięcie planowanych celów. W pracy zdefinio-
wano czym jest projekt i scharakteryzowano specyfikę projektów transportowych kolejowych, dotyczących 
suprastruktury. Omówiono elementy tradycyjnych i zwinnych metodyk zarządzania projektami, wskazując 
różniące je cechy. W oparciu o doświadczenie autora wskazano obszary projektowe, w których najłatwiej 
i najszybciej można zaimplementować elementy zwinnych metodyk zarządzania projektami, celem uspraw-
nienia i zwiększenia efektywności projektów. 
Słowa kluczowe: tradycyjne zarządzanie projektami, zwinne zarządzanie projektami, metodyka, elementy 
metodyki 

Management of rail transport projects involving suprastructure, using elements 
of agile project management methodologies 

Abstract  
Technological development, the fast pace of implementing innovative solutions in the economy makes it 
necessary to design, construct and develop products, services and new technologies in the shortest possible 
time, while reducing costs. Meeting these requirements is possible with the use of a project approach, which 
allows to effectively achieve the planned objectives. The paper defines what a project is and characterises 
the specifics of rail transport projects involving suprastructure. It discusses elements of traditional and agile 
project management methodologies, pointing out their different characteristics. Based on the author's 
experience, project areas where elements of agile project management methodologies can be implemented 
in the easiest and fastest way in order to improve and increase project effectiveness are indicated. 
Keywords: traditional project management, agile project management, methodology, methodology elements 
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Wielokulturowość, a sprawność funkcjonowania 

wirtualnych zespołów projektowych 

1. Wstęp 

Praca zespołowa stała się nieodzownym elementem życia większości organizacji. 

Pozwala ona nie tylko na zmniejszenie czasu realizacji projektów i jednoczesne 

zwiększenie efektywności działania, ale również umożliwia wykrycie ewentualnych 

niedopatrzeń, które mogłyby umknąć uwadze pojedynczej osoby. Współcześnie 

jednak, tego typu działaniu towarzyszą dwa elementy: 

 zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, umożliwiające spraw-

niejszą komunikację członków zespołu, dających im oraz kierownikowi narzędzia 

do wglądu oraz kontroli pracy; 

 poszerzanie personelu, o osoby spoza bazowego obszaru terytorialnego. Jest to 

widoczne, zwłaszcza gdy organizacja dąży do wejścia na nowe rynki zagraniczne 

i chcąc uniknąć problemów z lokowaniem produktu, czy usługi, sięga po 

pracowników znających dane terytorium, jego charakterystykę, kulturę i obyczaje. 

Co więcej, otwieranie się na osoby z zagranicy, z oczywistych względów poszerza 

zasoby rekrutacyjne. 

Poniższy artykuł stanowi zestawienie bazowej wiedzy zawartej w literaturze nauko-

wej, dzięki czemu możliwym stanie się zrozumienie istoty oraz charakteru pracy 

wirtualnych zespołów projektowych. Poza przedstawieniem definicji pojęcia, opisana 

zostanie więź nowoczesnej pracy zespołowej z technologią, zasobami ludzkimi 

w organizacji. Poruszona zostanie także kwestia głównych zalet oraz zagrożeń imple-

mentacji wirtualnych zespołów pracowniczych w przedsiębiorstwie. Kolejny punkt 

artykułu, będzie stanowił charakterystykę współczesnego zjawiska rynkowego, jakim 

jest otwieranie się przedsiębiorstw na pracowników zagranicznych, wywodzących się 

ze zróżnicowanych kultur. Tak rozumiana wielokulturowość zostanie dokładnie 

scharakteryzowana, aby przedstawiane spostrzeżenia paralelnie ustosunkowywały się 

z treścią uprzedniej części pracy, dając tym samym wgląd na zespajanie się obu anali-

zowanych pojęć. Ostatecznie, opierając się na przeprowadzonym przeglądzie literatury 

naukowej, zespoły wirtualne, jak i wielokulturowość zostaną opisane wspólnie, jako 

elementy mające funkcjonować w środowisku pracy organizacji. Scharakteryzowane 

zostaną czynniki mające bezpośrednie przełożenie na jakość tego typu kooperacji. 

Finalnie, na podstawie zebranych i przedstawionych informacji, postawiony zostanie 

wniosek końcowy, mający na celu ująć kluczowe spostrzeżenia, jak i podkreślić 

konieczność odpowiedniej implementacji obu pojęć; zarówno wirtualnych zespołów 

projektowych, jak i wielokulturowości, w życie organizacji,.  

  

                                                                
1 irekrynduch@gmail.com, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, wydział zarządzania, uek.krakow.pl. 
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2. Wirtualny zespół projektowy 

We współczesnych organizacjach, dążących do zwiększenia tempa, jakości i efek-

tywności realizowanych projektów, stawia się często na pracę w wieloosobowych 

zespołach, czyli w grupach osób połączonych posiadaniem zbliżonej zakresem tema-

tycznym wiedzy z danej dziedziny, o umiejętnościach praktycznych i teoretycznych, 

które po udostępnieniu mogą się z dużym prawdopodobieństwem przełożyć na sukces 

w działaniu [1]. Rozwój technologiczny umożliwił przejście z tradycyjnej formy 

kształtowania zespołu, z grona pracowników firmy obecnych w danej placówce, do 

posiłkowania się zasobem personelu bez baczenia na granice terytorialne. Obecnie, 

dzięki dostępnemu powszechnie Internetowi, członkowie zespołu nie muszą należeć do 

tej samej komórki organizacyjnej – często wykorzystywana jest opcja pracy ze specja-

listami z innych przedsiębiorstw. Komunikatory internetowe pozwalają na jednoczesną 

współpracę osób z różnych krajów, czy nawet kontynentów. Tym samym, można 

zauważyć, iż obecnie zespoły zadaniowe, powoływane na czas realizacji określonego 

projektu, swoją siłę czerpią z własnej różnorodności – kulturowej, poglądowej, 

doświadczeń. Aby lepiej zrozumieć i skonstruować zespół wirtualny, wskazuje się 

kilka typów osobowości w nich występujących, które należy uwzględnić chcąc odnieść 

sukces [2]: 

 myśliciel – stanowi inspirację dla członków zespołu, generuje niestandardowe 

rozwiązania problemów; 

 lokomotywa – mobilizuje grupę do pokonywania wyzwań i problemów; 

 odkrywca – szuka alternatywnych ścieżek postępowania; 

 koordynator – podejmuje decyzje zarządcze co do metodyki realizacji celów; 

opiera się w logice na dostępnych zasobach danych; 

 specjalista – opracowuje projekt do późniejszej realizacji; 

 realizator – nadaje realny kształt idei; 

 dusza zespołu – dba o zdrowie psychiczne zespołu poprzez wprowadzanie 

elementów humorystycznych do dnia pracy; 

 krytyk – wychwytuje błędy i wady w realizowanych procesach; 

 wykonawca techniczny – wprowadza korekty do nieukończonego projektu. 

Najważniejszą jednak jednostką w zespole projektowym jest jego koordynator. 

Przeprowadza on burzę mózgów wśród pozostałych członków grupy, jednocześnie 

samemu posiadając odpowiednią wiedzę i doświadczenie pozwalające wyodrębnić 

najciekawsze i najlepiej rokujące propozycje rozwiązywania problemów. Koordyna-

torowi powierza się reprezentowanie zespołu, rozdysponowanie zadań wśród innych 

osób, zgodnie z ich kwalifikacjami oraz motywowanie do dalszej pracy. W przypadku 

wirtualnych zespołów projektowych, członków powołuje się zazwyczaj z grona 

ekspertów, potrafiących dzięki skumulowanej wiedzy, szybko i skutecznie pracować. 

Komplikacji nie stanowi ich rozlokowanie w różnych obszarach geograficznych, 

kulturowych, czy strefach czasowych. Jak zatem widać, wirtualne zespoły posiadają 

duże grono zalet, a do najważniejszych zalicza się przede wszystkim [3]: 

 brak ograniczeń geograficznych; 

 oszczędność kosztów (brak dojazdów do miejsca pracy); 

 elastyczność pracy; 
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 ograniczenie rotacji pracowniczej; 

 innowacyjność i różnorodność; 

 możliwość szybkiego reagowania na warunki rynkowe; 

 umożliwienie pokonania barier zdrowotnych np. niepełnosprawności ruchowej; 

 dbanie o środowisko naturalne (brak emisji spalin związanej z przemieszczaniem 

się do miejsca pracy). 

Nie można jednak zapomnieć o niebezpieczeństwach wynikających z wirtualnego 

charakteru pracy zespołowej: 

 ograniczenie lub brak relacji bezpośrednich z drugim człowiekiem; 

 uzależnienie od dostępu do technologii; 

 zwiększone ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych np. depresji; 

 niedostrzeżenie konfliktów w zespole; 

 niejasności w interpretacji przekazu. 

Wirtualny zespół projektowy jest odpowiedzią tradycyjnych metod pracy zbiorowej 

na wyzwania XXI wieku, gdzie główną rolę odgrywa technologia powiązana z Inter-

netem i komunikatorami. Podobnie jak w podstawowym modelu, tak i w nowo-

czesnym, występują pewne ograniczenia, ale i też zalety wdrożenia tej formy pracy 

w procesach organizacji. Nad negatywnymi aspektami wirtualnej pracy przeważają, 

w sposób ilościowy, te pozytywne. 

3. Aspekty wielokulturowości w pracy organizacji 

We współczesnych warunkach pracy, przedsiębiorstwa coraz częściej stają się 

bardziej niż kiedykolwiek otwarte na prowadzenie działalności również poza terenem 

kraju, w którym pierwotnie powstały. Umiędzynarodowienie funkcjonowania rynko-

wego firm pociąga za sobą inwestowanie w nowe rozwiązania dla działań marke-

tingowych oraz otwarcie się na rekrutację personelu z innych niż dotychczas obszarów 

świata, co za tym idzie również z odmiennych kultur. Istnienie oraz rozwój wymienio-

nego zjawiska biznesowego, potwierdzają opublikowane w 2003 roku badania nad 

ilością przedsiębiorstw wielokulturowych. Badania wskazują, że już w tamtych 

czasach istniało na świecie 63 000 korporacji bazujących na wielokulturowych zespołach 

pracowniczych, tak samo jak 821 000 zagranicznych filii, zatrudniających około 90 

milionów osób. Patrząc na te dane liczbowe, łatwo można wywnioskować, że umie-

jętność współpracowania w zróżnicowanym kulturowo przedsiębiorstwie stała się dla 

wielu codziennością i przełożyła się na generowanie strategii biznesowych, w tym 

marketingu międzynarodowego [4]. Ciężko nie zauważyć, korelacji pomiędzy rozsze-

rzeniem działalności na pozakrajową lub globalną, a koniecznością pracy z osobami 

nie przebywającymi w pojedynczej lokalizacji. W takiej sytuacji, optymalnym rozwią-

zaniem mogą stać się wirtualne zespoły projektowe, które korzystają z różnego rodzaju 

komunikatorów, pozwalając pokonać barierę odległości oraz redukować czas potrzebny 

na przemieszczanie pomiędzy placówkami [5]. Ważnym argumentem przemawia-

jącym na korzyść pracy w formie wirtualnego zespołu projektowego podczas budowania 

strategii marketingowej, jest możliwość bezpośredniego konsultowania planów wdro-

żeniowych na indywidualnych rynkach, które jak wiadomo różnią się od siebie 

znacząco i dobrą praktyką jest zapoznanie się z zasadami, tradycjami oraz poglądami 

na nich panującymi. Dzięki temu można zapobiegać niechcianym kolidacjom przekazu 
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marketingowego z lokalnym rynkiem [6]. Najważniejszym czynnikiem, który zdeter-

minuje, czy w omawianych procesach, faktycznie lepiej jest stosować wirtualne zespoły, 

ponad tradycyjne jest jednak ich efektywność oraz funkcjonalność. Zespoły wirtualne 

zyskują na popularności między innymi dlatego, że swoim istnieniem pozwalają 

zerwać ograniczenia funkcjonalne w firmie powiązane z czasem i przestrzenią [7]. 

Redukują koszty, które w tradycyjnych warunkach zostałyby poniesione na dojazdy do 

miejsca pracy, jednocześnie produkując dodatkowy okres czasu, który można przezna-

czyć na działalność zawodową [8], a nawet dają możliwość wymiennej, nieprzerwanej 

pracy w trybie 24 h, gdzie kolejni członkowie zespołu, o takich samych lub zbliżonych 

kompetencjach, zamieniają się miejscami oraz pełnionymi rolami [9]. Dzieje się tak, 

ponieważ zespoły wirtualne, lepiej, częściej i dogłębniej wykorzystują dostęp do nowych 

technologii komunikacyjnych, takich jak chociażby zebrania grupy marketingowej za 

pośrednictwem internetu, czy dedykowanych aplikacji. Same badania efektywności 

pracy w zespołach wirtualnych wykonywane są dużo skuteczniej i prościej, aniżeli 

w zespołach tradycyjnych, stacjonarnych. Analizy wspomagane są przez automatyczne 

systemy elektronicznego monitorowania postępów w realizowanych procesach. Archi-

wizowane są również elementy takie jak zarządzanie czasem, zaangażowanie, korekty, 

a także aktywność poszczególnych członków zespołu [10]. Jak pokazują powyższe 

źródła, wirtualne zespoły, które w sposób należyty zostały zaprojektowane i są umie-

jętnie zarządzane, oraz kontrolowane, potrafią pracować nieprzerwanie, przez siedem 

dni w tygodniu – dokonując rotacji wewnętrznych i wspomagając się nowoczesnymi 

rozwiązaniami technologicznymi. Ta zwiększona efektywność nie jest jednak pozba-

wiona zagrożeń. Podobnie, jak ma to miejsce w każdym zgrupowaniu osób mających 

wspólne realizować powierzone zadania, tak i w przypadku zespołów wirtualnych 

może pojawić się kryzys związany ze złym zarządzaniem oraz delegowaniem powin-

ności. Aby zobrazować to zjawisko, można przedstawić wynik badań [11] w których 

stwierdzono, że wirtualne zespoły mają tendencję do niechętnego dzielenia się infor-

macjami pomiędzy ich członkami, w porównaniu do relacji bezpośrednich. Skutkuje to 

obniżeniem łącznego zrozumienia zapotrzebowania grupy badawczej, co niestety może 

przełożyć się na efektywność realizowanego projektu, w tym działań marketingowych. 

Jest to tym bardziej możliwe, że wzajemne zaufanie członków zespołu jest tym niższe, 

im wcześniejsza faza prac jest przeprowadzana. Drugim argumentem, który wskazuje 

zagrożenia płynące ze strony pracy w zespole wirtualnym, jest brak bezpośredniego 

nadzoru kierownika. Pociąga to za sobą problemy z utrzymaniem motywacji do 

kontynuowania pracy, gdyż w swoim charakterze, opiera się ona na metodzie zdalnej, 

elektronicznej, a ta jako środek jest często spychana w podświadomości na dalszy tor, 

aniżeli kwestie aktualne, bezpośrednie. Może więc pojawić się kłopot z zarządzaniem 

czasem pracy przez jednostkę i w efekcie niedotrzymywanie terminów realizacji. Aby 

temu zapobiegać, liderzy zespołów wirtualnych stosują różnego rodzaju metody utrzy-

mania uwagi oraz zaangażowania pracowników [12]. Skuteczną metodą utrzymaniu 

wysokiego poziomu efektywności określono standaryzację i szczegółowe zarządzanie 

bazą danych, powstałą wskutek gromadzenia informacji przez systemy elektronicznego 

pomiaru. Nie można pominąć też rozwiązań klasycznych, takich jak [13]: 

 stosowanie aktualnej technologii, o jak największej odporności na błędy; 

 szkolenia dla liderów zespołów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi; 
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 dbanie o rozwój członków zespołu w kwestii budowania zaufania, relacji, pracy 

wieloosobowej; 

 regularne prezentowanie wspólnych celów, wartości oraz osiągnięć; 

 dbanie o motywację wewnętrzną zespołu; 

 angażowanie osób posiadających specjalistyczną wiedzę z danej dziedziny; 

 podkreślanie znaczenia sprawnej komunikacji wewnętrznej – na poziomie pry-

watnym i zawodowym. 

Zestawienie powyższych informacji nakreśla obraz wirtualnego zespołu projekto-

wego, jako jednostki funkcjonującej wewnątrz całościowej struktury przedsiębiorca, 

jednocześnie bazującej na sile poszczególnych jego filarów w postaci zasobów 

ludzkich. Aspektem dodatkowym, przekładającym się na efektywność pracy wirtualnej, 

jest często spotykana wielokulturowość tego typu grupy osób. W przypadku tworzenia 

strategii marketingowej, jak i każdej innej pełnionej funkcji powiązanej z realizacją 

projektu, odgrywa to niebagatelne znaczenie. Elementy, które w tradycyjnie uloko-

wanych zespołach wywierały wpływ na jakości pracy, można przenieść na pracę 

w grupach nieograniczonych czasem i zasięgiem terytorialnym – wymagane są jednak 

stosowne modyfikacje podejścia wynikające z barku kontaktu bezpośredniego pomiędzy 

członkami zespołu, w tym z liderem. Praca wirtualnych zespołów projektowych, 

pozwala już na wczesnym etapie kreacji projektu dla danego segmentu rynkowego 

wychwycić niuanse powiązane z lokalną kulturą – przy budowaniu zespołu w oparciu 

o osoby powiązane z danym regionem. Tego typu informacje mogą następnie posłużyć 

do całkowitej oceny środowiska marketingowego rynku, doboru charakterystyki 

produktu itd. Wielokulturowość organizacyjna usprawnia wybór sposobu penetracji 

rynku, a także kolejnych kroków jakie można podjąć tworząc przekaz marketingowy. 

Nie polega się już jedynie na dostępnych w danej lokalizacji podmiotach osobowych, 

a raczej selekcjonuje wybitne jednostki ekspercie potrafiące swoją wiedzą z konkretnego 

zagadnienia dostarczyć niezbędnych danych. Podsumowując, można z całą pewnością 

stwierdzić, że wirtualne zespoły projektowe stanowią odpowiednie narzędzie przy 

pracy nad strategiami międzynarodowymi przedsiębiorstwa i nie ustępują niczym 

tradycyjnym rozwiązaniom, a nawet wykazują tendencję zwiększonej efektywności 

4. Wielokulturowość jako element pracy w zespołach wirtualnych 

Filozofia pracy wg Taylora [14], obrazowała pracownika jako jednostkę wykonaw-

czą, motywowaną głównie chęcią zarobku finansowego, która musi być nadzorowana 

przez kierowników. Obecnie, w systemie tym dostrzega się wady, głównie przez 

autorytarne podejście do personelu, jak i uprzedmiotowienie człowieka. Organizacje 

wdrażają nową metodę pracy, opartą na zespołowym wykonywaniu czynności zawo-

dowych oraz na poszerzaniu i zróżnicowaniu zakresu tych działań. Powodem rewolucji 

jest potrzeba wchodzenia na nowe rynki zbytu, nierzadko międzynarodowe. Co za tym 

idzie, przedsiębiorstwa chcąc sprawnie funkcjonować, muszą stać się elastyczne pod 

względem implementowanych strategii wewnętrznych oraz zewnętrznych. Tego typu 

działania popierane są zaczerpywaniem rozwiązań technologicznych, głównie z zakresu 

komunikacji oraz zbierania danych rynkowych. Klasyczne zespoły projektowe bywają 

coraz częściej zastępowane wirtualnymi, których członkowie są w mniejszym stopniu 

ograniczani barierami czasu i przestrzeni. Według Hofstede [15], wielokulturowy 
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zespół to taki, którego członkowie pochodzą z różnych, znacząco oddalonych od siebie 

kulturowo regionów świata. W przypadku przejścia do wirtualnej formy pracy, osoby 

te pozbawione zostają klasycznej interakcji międzyludzkiej. Jednocześnie, oferowany 

jest pełen asortyment narzędzi i rozwiązań technologicznych, który ma umożliwić 

wejście w relacje ze współpracownikami. W związku z tym, poniższe badanie 

koncentruje się na czynnikach mogących sposób znaczący odcisnąć się na sukcesie lub 

porażce pracy wirtualnych zespołów projektowych w organizacji oraz ma stanowić 

próbę poszerzenia wiedzy z zakresu współpracy wielokulturowej. Aby móc zebrać 

materiały do stosownego przeglądu literatury z obrębu problematyki, przeprowadzono 

poszukiwania publikacji naukowych traktujących o problematyce. Skupiono się na 

słowach kluczowych, takich jak: wielokulturowość, wirtualne zespoły projektowe, 

współpraca, komunikacja. Wyników szukano zarówno w języku polskim, jak i angiel-

skim. W wyniku dokonanego przeglądu literatury, odszukano dziesiątki materiałów 

nawiązujących do tematu artykułu, z których następnie, wyodrębniono kluczowe 

pozycje, mogące być określone jako te, które zespajały w sobie główny kanon wiedzy. 

Wybrane publikacje naukowe zostały przeanalizowane, tak by możliwym było 

wyodrębnienie głównych, powtarzających się czynników wpływających na sukces 

wirtualnych zespołów projektowych w wielokulturowym środowisku pracy. Wyniki 

przeglądu literatury wskazują kluczowe czynniki kulturowe, technologiczne, a także 

interakcje międzyludzkie oraz zdolności komunikacyjne jednostek i grupy, jako te, 

które należy omówić, celem poszerzenia wiedzy z zakresu problematyki. Należą do 

nich: 

 kultura; 

 komunikacja; 

 technologia; 

 konflikty. 

Tylor [16] podaje jedną z najwcześniejszych definicji kultury, jako złożoną całość, 

która obejmuje wiedzę, wiarę, sztukę, moralność, zwyczaje i wszelkie inne zdolności 

oraz nawyki nabyte przez człowieka jako członka społeczeństwa. Kultura zasadniczo 

różni się od innych czynników makro-środowiskowych: W ten sposób zachowania 

wzorowane na kulturze różnią się od ekonomicznych, politycznych, prawnych, 

religijnych, językowych, edukacyjnych, środowisko-technologicznych i przemysłowych 

[17]. Jednak izolowanie kultury od innych wpływów makroekonomicznych może być 

niewykonalne, ponieważ nie istnieją wyraźne granice między tymi wzajemnie 

powiązanymi wpływami – normalne kulturowo zachowanie i wzorce socjalizacji często 

mogą wynikać z mieszanki przekonań religijnych, wymogów ekonomicznych i poli-

tycznych i tak dalej. Wydzielenie ich byłoby bardzo trudne, a może nawet niemożliwe. 

Wielu uczonych omawia wymiary kultury, jednak ramy Geert’a Hofstede są najczęściej 

wskazywane jako międzynarodowe w psychologii, socjologii, marketingu i naukach 

o zarządzaniu [18]. Hofstede wykorzystał 116 000 kwestionariuszy od ponad 60 000 

respondentów z siedemdziesięciu krajów w swoim badaniu empirycznym [19]. 

Stworzone przez niego pięć wymiarów, jest najbardziej wszechstronne i solidne pod 

względem liczby próbek kultur z różnych krajów. Wykazał on, że pewne wzorce 

myślenia, odczuwania i zachowania, które odróżniają członków organizacji są charak-

terystyczne dla przedstawicieli danego narodu. Do opracowanych wymiarów należą: 
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 dystans władzy (Power Distance Index – PDI) – określa relacje między przeło-

żonymi i podwładnymi oraz między władzą a obywatelem; 

 kolektywizm i indywidualizm (Indvidualism – IDV) – wyznacza proporcje między 

wagą przykładaną do dobra jednostki i grupy; 

 męskość i kobiecość (Masculinity – MAS) – ten szczególny wymiar wskazuje na 

zróżnicowanie ról poszczególnych płci; 

 unikanie niepewności (Uncertainty Avoidance Index – UAI) – można to zdefi-

niować jako stopień zagrożenia odczuwany przez członków danej kultury 

w obliczu sytuacji nowych, nieznanych, lub niepewnych; 

 orientacja długoterminowa (Long Term Orientation – LTO) – rozróżnienie między 

długo i krótkoterminowym nastawieniem w planowaniu. Orientacja długotermi-

nowa skupia się na przyszłości, a krótkoterminowa na teraźniejszości i przeszłości. 

Komunikacja to proces mający na celu spowodowanie u odbiorcy informacji 

zmiany świadomości zamierzonej przez nadawcę. Nadawca inicjuje komunikat przez 

zakodowanie pewnej myśli. Komunikat jest fizycznym wynikiem kodowania przez 

nadawcę. Komunikatem jest mowa, pismo, gestykulacja (np. ruch ramion). Kanał jest 

środkiem poprzez, który komunikat wędruje. Odbiorca jest adresatem komunikatu. 

Zanim jednak będzie mógł odebrać komunikat, symbole należy przełożyć na postać dla 

niego zrozumiałą. Tym etapem jest proces dekodowania [20]. Pozytywne relacje 

interpersonalne, dobra współpraca w grupie wymaga odpowiednich umiejętności 

komunikacyjnych, które powinny być umiejętnie wspierane i doskonalone z pomocą 

stosownych szkoleń. Efektywna współpraca w grupie sprzyja innowacji i wzrostowi 

kreatywności w zespole. Zarządzający organizacją powinni ją motywować poprzez 

zarówno rozwiązania technologiczne (narzędzia informatyczne, fora wymiany informacji 

online itp.), jak i te bezpośredniej wymiany informacji i wiedzy twarzą w twarz [21]. 

Aby uniknąć barier i ulepszyć komunikację pomiędzy członkami organizacji, według 

AMA (American Management Association) należy stosować się do zaleceń, którymi są: 

 dokładne i wyczerpujące wyjaśnienie idei i wiadomości przed i podczas transmisji 

do odbiorcy; 

 konsultowanie treści przekazu ze specjalistami czy profesjonalistami; 

 wzięcie pod uwagę społecznych i fizycznych determinantów procesu komunikacji; 

 dostarczanie pomocy dla pracowników w adekwatnym odbiorze danych; 

 śledzenie i obserwowanie w trakcie konwersacji reakcji odbiorcy na wiadomość; 

 skupianie się nie tylko na treści, ale także i formie; 

 upewnienie się, że nasze zachowanie wzmacnia i koresponduje z przekazywaną 

wiadomością [22].  

Zasadniczą częścią każdej kultury są wartości, integrują one społeczeństwa, 

wyznaczają najbardziej pożądane cele i zasady zachowania. Zatem silnie wpływają 

również na proces komunikowania się. Ich znajomość wraz z postawą otwartości 

i tolerancji na odmienne zachowania interlokutorów są podstawą wysokiej kompetencji 

komunikacyjnej [23]. Ignorowanie różnic kulturowych może stanowić poważną barierę 

w komunikacji i współpracy członków organizacji. Badacze charakteryzują kraje 

w oparciu o główne wartości obecne w kulturze danego społeczeństwa. Alfons 

Trompenaars i Charles Hampden-Turner [24] przeprowadzili badanie na 15 000 mene-

dżerów w wielu krajach świata z pomocą CIBS (Center for International Business 
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Studies) w Almstelven w Holandii. W wyniku badania powstała charakterystyka państw 

na podstawie przeciwstawnych wartości cenionych w danych społeczeństwach. 

Potwierdzono, że w różnych krajach, aby osiągnąć podobny cel, sięga się po różne 

narzędzia i środki. Przykładowo Amerykanie zwykle analizują, zanim uzyskają pełen 

obraz sytuacji, zaś Niemcy syntetyzują informacje, rozpatrują w różnym kontekście, 

zanim ją przeanalizują. Różnice kulturowe mają fundamentalne znaczenie w komuni-

kacji w organizacji. Wpływają na przepływ informacji w przedsiębiorstwie (część 

informacji może być blokowana ze względów np. wysokiego stopnia rywalizacji), 

przebieg współpracy w grupie (stopień kolektywizmu i indywidualizmu), na mecha-

nizmy awansu zawodowego (osiągnięcia indywidualne a staż pracy), itd. Przykładowo, 

w relacjach biznesowych przedsiębiorstw japońskich i europejskich najwięcej proble-

mów stwarzają różnice w ramach „miękkich” elementów zarządzania (procesy decy-

zyjne, motywowanie, kierownictwo). Japończycy większą wagę przywiązują do norm 

grupowych, autorytetów i jednomyślności w grupie niż Europejczycy. W niektórych 

kulturach (np. południe Europy) przeważa komunikacja ustna, w innych ważniejsza 

jest komunikacja pisemna (północ Europy). Ignorowanie różnic kulturowych w proce-

sach zarządzania (w tym efektywną komunikacją) w organizacji prowadzi do 

powstawania barier i licznych problemów utrudniających współpracę międzyludzką, 

zarządzanie, komunikację firmy z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Wraz 

z popularyzacją zespołów wirtualnych, zauważa się ciągle rosnące zapotrzebowanie na 

odpowiednią technologię, niezbędną do usprawnienia ich działalności. Kluczowym dla 

funkcjonowania organizacji jest obecnie wyposażenie się w narzędzia do zdalnego 

prowadzenia prac, na wypadek nieoczekiwanego kryzysu, takiego jak chociażby zmian 

rynkowych wymuszonych pandemią COVID-19. Przedsiębiorstwo oraz jego członkowie 

muszą posiadać możliwość nieprzerwanego działania i mieć dostępny bufor bezpie-

czeństwa na wypadek kryzysu zarządzania [25]. Podmioty gry rynkowej, chcąc sprostać 

wyzwaniu i kontynuować sprawne funkcjonowanie, inwestują zatem w nowe techno-

logie umożliwiające sprawne komunikowanie się pracowników, rozdysponowywanie 

zadań oraz monitoring prac [26].  

Popularnymi kanałami komunikacyjnymi są obecnie: 

 komunikatory internetowe np. Messenger, Skype; 

 oprogramowanie do przeprowadzania konferencji oraz innych spotkań online; 

 grupy dyskusyjne online; 

 dzielone środowiska pracy zdalnej; 

 klasyczne komunikatory, takie jak mail, rozmowa telefoniczna. 

Jak już nadmieniono, poza przekazywaniem danych, koniecznym w pracy zespołów 

wirtualnych, jest możliwość sprawdzenia przebiegu oraz jakości pełnionych funkcji 

[27]. Wdrażane są narzędzia dla kierowników, dzięki którym, mają oni dostęp do 

wglądu w postęp realizowanego projektu, odznaczenie punktów problematycznych, 

recenzowanie treści oraz dające kontakt z indywidualnym członkiem zespołu odpowie-

dzialnym za konkretną czynność. Wśród popularnych programów dla kierowników, 

umożliwiających synchronizację danych, nadzór, ingerencję w procesy oraz stworzenie 

platformy pracy zdalnej, wyróżniają się współcześnie: Wrike, Kanban online, 

BaseCamp [28]. Technologia jest zatem sprzymierzeńcem pracy wykraczającej poza 

klasyczne pojmowanie organizacji. Wspomaga działania grupowe, międzykulturowe, 
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przekraczające granice terytorialne. Stanowi nowe rozwiązanie dla organizacji i jej 

członków, oferując możliwość sprawnego poszerzania możliwości realizacji misji, co 

za tym idzie, sprawne korzystanie z nowoczesnych form zarządzania, przekłada się na 

wzrost efektywności pracy i zysk firmy [29]. 

Konflikt wewnątrz zespołu można zdefiniować na kilka sposobów, koncentrując się 

na takich czynnikach, jak cel główny, warunki, które wywołują związane z nimi emocje, 

spostrzeżenia i specyfika zachowania. Sawyer [30] stwierdza, że konflikt można zdefi-

niować jako proces, który zaczyna się, gdy jedna strona postrzega, że druga ma 

negatywny wpływ na coś, na czym jej zależy. Według Jehna i Mannixa [31] natomiast, 

konflikt to świadomość zaangażowanych stron o przypadku rozbieżności, niezgodnych 

życzeń lub pragnień nie do pogodzenia. Jehn [32] oraz Jehn i Mannix [33] opracowali 

wiarygodne pomiar konfliktów wewnątrz zespołu, dzieląc je na trzy typy: 

 konflikt relacji (tarcia międzyludzkie i nieporozumienia dotyczące spraw 

osobistych); 

 konflikt zadaniowy (nieporozumienia dotyczące zadania); 

 konflikt procesowy (nieporozumienia dotyczące sposobu realizacji zadania).  

Literatura wskazuje cztery klasyczne style rozwiązywania konfliktów [34]: 

 styl unikania; 

 styl konkurowania; 

 dążenie do współpracy; 

 kompromis.  

Styl unikania odnosi się do zamierzonego wycofanie się z sytuacji konfliktowej. Styl 

rywalizacji opisuje podejście, w którym członkowie narzucają innym własne poglądy. 

Styl współpracy dotyczy integracji poglądów wszystkich zaangażowanych. Styl 

kompromisu wskazuje na rozwiązania pośrednie lub szukanie wspólnego rozwiązania, 

które odpowiada wszystkim zainteresowanym. 

5. Podsumowanie 

Zestawienie wiedzy zawartej w literaturze przedmiotu pozwoliło dojść do wniosku, 

iż wielokulturowość jest stałym elementem pracy we współczesnych zespołach 

projektowych. Jako taka, jest uzależniona od pozostałych czynników wpływających na 

sprawność funkcjonowania omawianego elementu przedsiębiorstwa, w tym od kultury 

wewnątrz podmiotu głównego, jak i samego zespołu pracowniczego, stosowanych 

metod komunikacji, co z kolei pociąga za sobą wdrożenie technologii ją usprawniającą 

i likwidującą lub co najmniej redukującą barierę przestrzeni oraz czasu pracy. Ne bez 

znaczenia jest również zarządzanie konfliktami w organizacji, dzięki implementowaniu 

którego redukowane są zatargi pomiędzy pracownikami, a realizacja zadań może 

przebiegać sprawniej, niż w środowisku stresogennym. Wielokulturowość jest wyzwa-

niem dla każdej organizacji, chcących wychodzić z usługami poza swoje lokalne 

terytorium. Będąc jednak bardzo złożonym aspektem funkcjonowania firm, zwłaszcza 

ze względu na relacje międzyludzkie obecne przy pracy zespołowej, wymaga wysokiej 

uwagi oraz ciągłego udoskonalania systemów monitorujących. Nie zmienia tego faktu 

przechodzenie na tryb pracy zdalnej, wirtualnej – członkowie grup zadaniowych 

w dalszym ciągu muszą wchodzić ze sobą w interakcje, współdziałać, kontaktować się 

z kierownikiem, zdawać raporty, organizować etapy wdrażania projektu 
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Wielokulturowość, a sprawność funkcjonowania wirtualnych zespołów 
projektowych 

Streszczenie 
Artykuł traktuje o kwestii wielokulturowości, jako o czynniku mającym wpływ na sprawność funkcjono-
wania wirtualnych zespołów projektowych. Celem artykułu jest wobec tego sprawdzenie, czy wielokultu-
rowość oraz wirtualne zespoły projektowe stały się stałym elementem pracy we współczesnych organiza-
cjach. Przedstawione zostało pojęcie wirtualnych zespołów projektowych, jako sukcesora tradycyjnych 
rozwiązań pracy grupowej. Wylistowano główne profity oraz zagrożenia wynikające z ich implementacji 
do życia przedsiębiorstwa. Następnie, omówiono aspekty wielokulturowości w pracy organizacji. Opisowi 
poddane zostało charakterystyczne dla badanego tematu środowisko pracy, metody angażowania uwagi 
personelu, a także wpływ nowych rozwiązań na rynek i na prowadzone działania marketingowe. Finalnie, 
w sposób szczegółowy zobrazowano główne czynniki mogące mieć wpływ na sukces wirtualnych zespołów. 
Artykuł zamyka wyciągniecie wniosków płynących z całości tekstu. Potwierdzono, iż wielokulturowość 
jest obecnie nieodzownym czynnikiem pracy organizacji oraz jej zespołów, zwłaszcza w ujęciu działań 
wirtualnych, zdalnych. Sukces wdrożeniowy pozostaje uzależniony od pozostałych czynników wpływa-
jących na działanie przedsiębiorstwa. 
Słowa kluczowe: wielokulturowość, zespoły wirtualne, praca zespołowa, kryzys, zarządzanie 

Multiculturalism and the efficient functioning of virtual project teams 

Abstract 
The article deals with the issue of multiculturalism as a factor influencing the efficient functioning of 
virtual project teams. The aim of the article is therefore to check whether multiculturalism and virtual 
project teams have become a permanent element of work in modern organizations. The concept of virtual 
project teams as a successor of traditional group work solutions was presented. The main profits and threats 
resulting from their implementation into the life of the enterprise are listed. Then, the aspects of multicultu-
ralism in the work of the organization were discussed. The description covers the work environment 
characteristic of the research topic, methods of engaging the staff's attention, as well as the impact of new 
solutions on the market and on the conducted marketing activities. Finally, the main factors that may affect 
the success of virtual teams are illustrated in detail. The article ends with drawing conclusions from the 
entire text. It has been confirmed that multiculturalism is now an indispensable factor in the work of an 
organization and its teams, especially in terms of virtual and remote activities. The implementation success 
depends on the remaining factors influencing the company's operation. 
Keywords: Multiculturalism, virtual teams, teamwork, crisis, management 
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Ochrona tajemnicy komunikowania się  

a stosowanie kontroli i utrwalania rozmów jako 

przykład konfliktu wartości we współczesnym świecie 

1. Wprowadzenie 

Tytułem wstępu należy zauważyć, że tajemnica komunikowania się jest wartością 

podlegającą prawnej ochronie, zarówno na gruncie aktów prawa międzynarodowego, 

jak i w polskim porządku prawnym. Jednocześnie przewidziane zostały minimalne 

standardy w zakresie ograniczania praw i wolności jednostki. 

Poziom techniki osiągnięty współcześnie pozwala na niemalże nieograniczone 

możliwości kontroli różnych sfer życia jednostek przez władze publiczne. W związku 

z tym za słuszny należy uznać pogląd, że rozwój wiedzy a także ewolucja samego prawa 

sprzyjają pojawianiu się nowych możliwości dowodowych oraz że prawo dowodowe 

powinno być ciągłej przedmiotem analizy prawników [1]. Analiza ta powinna być 

skupiona na spełnianiu przez czynności dowodowego ingerujące w sferę praw i wolności 

jednostki standardów przyjętych zarówno na gruncie Konstytucji RP, jak i aktów 

prawa międzynarodowego wiążących Rzeczpospolitą Polskę.  

Słusznie zauważa się, że proces karny dla skutecznego zrealizowania swoich pod-

stawowych funkcji i celów (art. 2 Kodeksu Postępowania Karnego [2]) nieodzownie 

ingeruje w sferę praw i wolności jednostki. To właśnie w postępowaniu karnym 

występuje swoista kolizja interesu publicznego oraz interesu prywatnego jednostki. Owy 

konflikt wpływa na konieczność dokonywania procesów ważenia przez ustawodawcę 

tych interesów w toku prac na regulacjami prawnymi. Przedstawiciele doktryny głoszą, 

że ukazana kolizyjność jest wpisana w istotę procesu karnego [3]. 

2. Akty prawa międzynarodowego 

W tzw. uniwersalnym systemie ochrony praw człowiek jednym z pierwszych aktów 

prawa międzynarodowego, który wskazywał na potrzebę ochrony prawa do prywatności 

i ochrony tajemnicy korespondencji jest uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne 

Organizacji Narodów Zjednoczonych w roku 1948 Powszechna Deklaracja Praw [4]. 

W art. 12 stanowi ona o zakazie samowolnej ingerencji w życie prywatne i korespon-

dencję oraz o prawie do ochrony prawnej przeciwko takiej ingerencji.  

Również Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych [5] z roku 

1996 w art. 17 ust. 1 i 2 stanowi, że nikt nie może być narażony na samowolną lub 

bezprawną ingerencję w jego życie prywatne i korespondencję oraz o ochronie prawnej 

przed tego rodzaju ingerencjami i zamachami.  

W tzw. europejskim systemie ochrony praw człowieka istnienie prawa do pry-

watności oraz wolności i ochrony tajemnicy komunikowania się potwierdza art. 8 ust. 

1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka[6], stanowiąc o prawie każdej jednostki do 

poszanowania swojego życia prywatnego i swojej korespondencji. EKPC przez 
                                                                
1 justynajarocka96@gmail.com, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (absolwentka kierunku prawo). 
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niektórych przedstawicieli doktryny nazywana jest „prawdziwą konstytucję kart 

podstawowych cywilnych i politycznych praw i wolności dla krajów skupionych 

w Radzie Europy” [7]. Należy podkreślić, że EKPC składa się na polski porządek 

prawny. W związku z tym naruszenie jej postanowień w zakresie ochrony praw i wol-

ności jednostki może być podstawą roszczeń nie tylko przed Europejskim Trybunałem 

Praw Człowieka, ale również przed sądami polskimi. Ponadto zgodnie z hierarchicznym 

porządkiem prawnym wskazanym w art. 91 ust. 2 Konstytucji RP, ratyfikowana, za 

uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, umowa międzynarodowa ma pierwszeństwo 

przed ustawą, jeśli treści tej ustawy nie da się pogodzić z umową. Powyższe implikuje 

szczególną rolę EKPC w zakresie stanowienia o prawach i wolnościach jednostki oraz 

standardach ich ograniczania.  

Również art. 7 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej[8] wskazuje na prawo 

do poszanowania życia prywatnego i komunikowania się. Należy nadmienić, że art. 6 

ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej [9] nadaje Karcie Praw Podstawowych rangę trak-

tatów stanowiących o podstawach funkcjonowania Unii Europejskiej.  

3. Konstytucyjne uregulowania ochrony tajemnicy komunikowania się 

(art. 49 Konstytucji RP) 

Wolność i ochrona tajemnicy komunikowania się stanowi przedmiot regulacji art. 

49 Konstytucji RP. W orzecznictwie, Trybunał Konstytucyjny stoi na stanowisku, że 

wolność komunikowania się jest przejawem prawa do prywatności. Zauważa, że 

wolność komunikowania się obejmuje nie tylko tajemnicę korespondencji, ale i wszel-

kiego rodzaju kontakty międzyosobowe [10]. Z analizy orzecznictwa TK wynika, że 

tajemnica komunikowania się ma zakres niezwykle szeroki. Obejmuje ona nie tylko 

treść wiadomości, ale także wszystkie okoliczności procesu porozumiewania się, do 

których należą – dane osobowe uczestników tego procesu, informacje o wybieranych 

numerach telefonów, przeglądanych stronach internetowych, dane obrazujące czas 

i częstotliwość połączeń czy umożliwiające lokalizację geograficzną uczestników 

rozmowy, wreszcie dane o numerze IP czy numerze IMEI [11]. Należy również 

zauważyć, że tajemnica komunikowania się nie jest dobrem tożsamym z tajemnicą 

korespondencji. W orzecznictwie TK przyjął, że wolność komunikowania się jest 

jedną z konsekwencji szeroko rozumianej wolności obywatelskiej i osobistej. Wolność 

ta obejmuje wszystkie formy porozumiewania się między ludźmi. Ponadto w orzecz-

nictwie sądów powszechnych stwierdza się, że tajemnica korespondencji jest pojęciem 

znacznie węższym, związanym przede wszystkim z prawem każdego człowieka do 

poszanowania jego życia prywatnego, jego prawa do zachowania w tajemnicy treści 

przekazu kierowanego do innych osób lub instytucji [12]. Ponadto z orzecznictwa TK 

wynika, że nie ma znaczenia jakiej sfery życia dotyczy rozmowa, gdyż żadna ze sfer 

nie została wyjęta spod ochrony konstytucyjnej. W związku z tym ochronie podlega 

komunikacja międzyludzka dotykająca sfery prywatnej, zawodowej, gospodarczej 

i innych [11]. 

  



 

Justyna Jarocka 

 

50 

4. Standardy ograniczania wolności i praw jednostki na gruncie EKPC 

(art. 8 ust. 2 EKPC) 

Art. 8 ust. 2 EKPC wskazuje na ogólny zakaz ingerencji władzy publicznej 

w korzystanie z konwencyjnych praw. Jednakże w dalszej części art. 8 ustanawia wyjątki 

od przyjętej zasady, wskazując na konieczne do spełnienia przesłanki ograniczenia 

tychże praw. Pierwszą z nich jest dokonanie ograniczenia w akcie o randze ustawowej. 

Drugą z nich jest konieczność takiego ograniczenia w „demokratycznym społeczeń-

stwie”. Dodatkowo wskazuje wartości (cele prawowite) usprawiedliwiające ogranicze-

nia, którymi są: bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt 

gospodarczy kraju, ochrona porządku i zapobieganie przestępstwom, ochrona zdrowia 

i moralności lub ochrona praw i wolności innych osób.  

Powyższe przesłanki niejednokrotnie były analizowane w kontekście stosowania 

kontroli i utrwalania rozmów zarówno przez przedstawicieli doktryny jak i orzecznictwo 

ETPC. K. Szczechowicz wysuwa pogląd, że ingerencja w prawa może być uznana za 

konieczną w demokratycznym społeczeństwie, wtedy gdy istnieją w nim odpowiednie 

gwarancje odnoszące się do przyjętego systemu kontroli. Tak rozumiana konieczność 

intencyjnie prowadzić ma do uniemożliwienia nadużyć ze strony władzy publicznej [7]. 

ETPC wskazuje, że stosowanie praktyk takich jak podsłuchy może mieć miejsce tylko 

wtedy, gdy jest naprawdę konieczne dla ochrony instytucji demokratycznych [13]. 

Stąd też ETPC nadaje szczególne znaczenie zasadzie proporcjonalności zastosowanych 

środków dla osiągnięcia zamierzonego celu prawowitego. Dodatkowo K. Szczechowicz 

rozumie zasadę proporcjonalności jako wyważenie wartości w postaci generalnego 

interesu społeczeństwa a ochroną praw i wolności jednostki. Wskazuje również, że 

złamanie zasady proporcjonalności może wynikać nie tylko z regulacji ustawowych, 

ale również z nieprawidłowej praktyki organów władzy publicznej [7]. 

Jako istotne jawi się również to, że ETPC uznał, że niejawne pozyskiwanie informacji 

stanowi niezbędne narzędzie, które umożliwia władzy publicznej zagwarantowanie 

bezpieczeństwa oraz ochronę instytucji demokratycznego państwa. Współcześnie 

zagrożenie to stwarzają m.in. szpiegostwo czy terroryzm [10]. 

5. Standardy ograniczania wolności i praw jednostki na gruncie 

Konstytucji RP (art. 31 ust.3 Konstytucji RP) 

Standardy ograniczania praw i wolności jednostki zostały zawarte w art. 31 ust. 3 

Konstytucji RP. Wskazuje się, że zakres unormowania art. 31 ust. 3 ma charakter uni-

wersalny, bo wyznaczone w nim granice ingerencji władzy publicznej dotyczą wszy-

stkich konstytucyjnych wolności i praw [14]. Unormowanie to ma charakter lex generalis 

z uwagi właśnie na to, że odnosi się do wszystkich konstytucyjnych wolności i praw, 

niezależnie od tego, czy przepisy szczegółowe odrębnie określają przesłanki ograni-

czania danego prawa i wolności [15]. 

Standardy ograniczania praw i wolności jednostki zawarte w art. 31 ust. 3 stanowią 

tzw. klasyczną klauzulę limitacyjną, która obejmuje następujące przesłanki. Pierwszą 

nich jest ta o charakterze formalnym. Wymaga się, aby ograniczenia przewidziane były 

w akcie normatywnym rangi ustawowej. Drugą z przesłanek jest przesłanka racjonal-

ności. Zgodnie z nią ograniczenie powinno realizować co najmniej jeden cel z zamknię-

tego katalogu celów prawowitych. Trzecią z przesłanek jest zasada konieczności. 
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Obejmuje ona zasadę proporcjonalność użytych środków zastosowanych do realizacji 

celów prawowitych [16]. Konstytucja RP dodatkowo wzbogaca tę przesłankę 

o perspektywę demokratycznego państwa, gdyż zgodnie z art. 31 ust. 3 ograniczanie 

praw i wolności musi być konieczne w celu zapewnienia m.in. bezpieczeństwa demo-

kratycznego państwa. Przyjęta perspektywa wpływa na konieczność rozważania 

spełnienia tej przesłanki w oparciu o rozumienie zasady demokratycznego państwa 

prawa (w art. 2 Konstytucji RP), a więc mając na uwadze wszelkie wartości przyjęte 

i chronione w demokratycznym państwie [17]. 

6. Kontrola i utrwalanie rozmów (art. 237 i nn. k.p.k) 

Kontrola i utrwalanie rozmów telefonicznych to instytucja prawa karnego proceso-

wego uregulowana w Kodeksie Postępowania Karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. 

Wszelkie regulacje dotyczące elementów składających się na jej konstrukcję zostały 

zawarte w rozdziale 26. k.p.k. Zalążek kontroli i utrwalania rozmów stanowiła z pew-

nością kontrola korespondencji i przesyłek mających znaczenie dla prowadzonego 

postępowania karnego. Zatrzymanie oraz wydanie korespondencji i przesyłek wystę-

powało w polskim porządku prawnym począwszy od Kodeksu Postępowania Karnego 

z 1928 r. [18].  

Na konstrukcję kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych składają się następujące 

ograniczenia (zakresy): 

 ograniczenia przedmiotowe: zarządzenie kontroli jest prawnie dopuszczalne 

wyłącznie w przypadku przestępstw enumeratywnie wymienionych katalogu 

zamkniętym (art. 237 § 3 k.p.k); 

 ograniczenia podmiotowe: kontrola może zostać zarządzona w stosunku do osób 

wymienionych w art. 237 § 4 k.p.k tj. do osoby podejrzanej, oskarżonego oraz 

pokrzywdzonego lub innej osoby, z którą może się kontaktować oskarżony albo 

która może mieć związek ze sprawcą lub grożącym przestępstwem; 

 ograniczenia czasowe: kontrola może zostać zarządzona najwyżej na okres 3 

miesięcy, dopuszcza się możliwość jej przedłużenia w przypadku zaistnienia 

szczególnie uzasadnionych przypadków na okres nie dłuższy niż kolejne 3 

miesiące (art. 238 § 1 k.p.k); 

 ograniczenia celowościowe: kontrolę należy zakończyć niezwłocznie po ustaniu 

przyczyn jej zarządzenia – określonych w art. 237 § 1-3 k.p.k, jednakże 

zakończenie kontroli powinno nastąpić najpóźniej z upływem okresu, na który 

została zarządzona (art. 238 § 2 k.p.k) [19]. 

Stosowanie instytucji kontroli i utrwalania rozmów najczęściej analizowane jest 

pod kątem zagrożeń, jakie niesie prawu do życia prywatnego oraz wolności i ochronie 

tajemnicy komunikowania się. Na powyższe wskazują liczne poglądy doktryny odno-

szące się do dyskusyjności wykorzystywania tajnych środków służących inwigilacji 

społeczeństwa w celu zwalczania przez władze publiczne negatywnego zjawiska, 

jakim jest przestępczość. Mając na uwadze ich wielość zostaną przytoczone wyłącznie 

wybrane. 

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że przez niektórych przedstawicieli 

doktryny kontrola i utrwalanie rozmów kwalifikowana jest jako środek przypisu sensu 
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largo [20]. Nie stanowi ona środka przymusu sensu stricto, z uwagi na to, że nie 

spełnia kryterium ustawowego tj. została uregulowana w dziale VI k.p.k.  

Środek przymusu to uregulowany w prawie karnym procesowym instrument mający 

na celu m.in. zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania oraz zapobieżenie 

popełnieniu nowego przestępstwa. Posiłkując się stosowanymi kryteriami klasyfikacji 

środków przymusu, należy wyodrębnić, że kontrola i utrwalanie rozmów jest środkiem, 

który służy przymusowemu wykonaniu dowodowych czynności procesowych (kryte-

rium funkcjonalne). Biorąc pod uwagę kryterium naruszonego dobra, kontrola i utrwa-

lanie rozmów stanowi środek ingerujący w prawo do tajemnicy korespondencji [20].  

R. Zdybel twierdzi, że ustawodawca wyposaża organy władzy publicznej w środki 

dowodowe, które budzą niekiedy kontrowersje pod względem wartości dowodowej 

i etycznej [21]. Za przykład takiego środka uważa właśnie kontrolę i utrwalanie 

rozmów. 

Zdaniem P. Wilińskiego kontrola i utrwalanie rozmów to jedna z form naruszenia 

tajemnicy korespondencji [22]. 

Zdaniem M. Błońskiego kontrola i utrwalanie rozmów stanowi jeden z najbardziej 

dyskusyjnych sposobów pozyskiwania dowodów. Fakt jej stosowania to niewątpliwie 

przełamanie konstytucyjnej zasady dotyczącej prawnej ochrony życia prywatnego, 

a także wolności i ochrony tajemnicy komunikowania się [23]. 

Również K. Szczechowicz twierdzi, że kontrola i utrwalanie rozmów to jeden 

z najbardziej kontrowersyjnych źródeł pozyskiwania dowodów, ze względu na to, że 

kontrola korespondencji i podsłuch telefoniczny wkraczają daleko w sferę konsty-

tucyjnie zagwarantowanych praw jednostki. Przede wszystkim wkraczają one w prawo 

do prywatności, prawo do swobody komunikowania się oraz prawo do zachowania 

tajemnicy komunikowania się [7]. 

Co istotne TK w orzecznictwie stoi na stanowisku, że demokratyczne państwo 

prawne nie powinno ignorować rosnącego znaczenia nowych technologii i skali ich 

wykorzystywania. Środki związane z nową technologią służą zarówno sprawcom 

przestępstw do ich popełniania, jak i organom ścigania do wykrywania i zapobiegania 

przestępczości [11].  

W literaturze przedmiotu omówione powyżej standardy ograniczania praw i wolności 

jednostki są konkretyzowane mając na uwadze inwazyjność tej konkretnej instytucji 

prawa karnego procesowego. Na szczególną uwagę zasługują postulaty wysunięte 

przez M.A. Nowickiego. Stanowią one wyartykułowanie niezbędnych regulacji, które 

powinny znaleźć się w ustawach krajowych.  

Pierwszą z nich jest wskazanie natury przestępstw, które mogą prowadzić do 

wydania nakazu stosowania podsłuchu [13]. Można przypuszczać, że chodzi o zbudo-

wanie zamkniętego katalogu najpoważniejszych przestępstw, które uzasadniają stoso-

wanie podsłuchu. W doktrynie przyjmuje się, że od początku obowiązywania k.p.k. 

z 1997 r. idea regulacji katalogu przedmiotowego opiera się na dopuszczeniu stosowania 

podsłuchu tylko w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa [24]. 

Po drugie jest to zdefiniowanie zakresu podmiotowego tj. wprowadzenie katalogu 

osób, w stosunku do których można zastosowania kontrolę i utrwalanie rozmów oraz 

ograniczenie długości okresu stosowania podsłuchu telefonicznego. Wskazuje się tutaj 

na zawarcie w regulacji tzw. zakresu przedmiotowego, podmiotowego i czasowego [13].  
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Dodatkowo jako wymagana jawi się prawnie uregulowana procedura badania, wyko-

rzystywania i przechowywania uzyskanych danych oraz opracowanie wymaganych 

środków ostrożności przy przekazywaniu tych danych innym podmiotom. Niemniej 

ważne pozostaje wskazanie okoliczności, w jakich zapisy podlegają (fakultatywnie 

bądź obligatoryjnie) usunięciu [13].  

M. Rogalski uzupełnia powyższe postulaty poprzez wykazanie niezbędności 

wskazania przez prawo środka niejawnego odzyskiwania informacji, co należy uczynić 

w momencie jego stosowania. Dodatkowo podkreśla, że sama procedura wyrażania 

zgody na zastosowanie środka powinna mieć charakter uprzedni (przy czym wymóg 

ten traktowany jest jako zasada, od której ustawa może przewidywać wyjątki) i pisemny. 

Co najistotniejsze organem upoważnionym do wydawania tejże zgody powinien być 

organ sądowy. Akcentuje się ponadto konieczność poinformowania osoby podsłuchi-

wanej o tym fakcie oraz określenia warunków zaniechania przekazania jej tych 

informacji [10]. Tym samym wskazuje się na potrzebę stworzenia skutecznego systemu 

ochrony sprawowanego przez niezależne i niezawisłe sądownictwo [25]. 

Mając na uwadze fakt, że prawo to pewnego rodzaju zjawisko podlegające zmianom 

oraz wpływom linii orzeczniczych, które dostosowują treść norm prawnych do zmie-

niającej się rzeczywistości społecznej, należy stwierdzić, że katalogi te nie są wyczer-

pujące i powinny podlegać próbom ciągłego doskonalenia. Doskonalenie powinno 

mieć na celu zmaksymalizowanie ochrony praw i wolności jednostki w państwie. Nie 

należy zapominać, że pierwszorzędną funkcją zakresów stosowania kontroli i utrwalania 

rozmów jest przede wszystkim stworzenie gwarancji osobie podsłuchiwanej oraz 

wytyczenie nieprzekraczalnych granic dopuszczalności korzystania z tego środka 

dowodowego. 

7. Podsumowanie 

Powyższa analiza standardów ograniczania praw i wolności jednostki oraz inwa-

zyjności instytucji kontroli i utrwalania rozmów skłania ku refleksji, że we współ-

czesnym świecie prawo do prywatności i ochrona tajemnicy komunikowania się to 

wartości wymagające szczególnej ochrony ze strony władz publicznych. Słusznie 

ograniczanie sfery praw i wolności jednostki obwarowano licznymi przesłankami regu-

lowanymi zarówno na gruncie prawa międzynarodowego, jak i na gruncie Konstytucji 

RP. Należy zauważyć, że ciągły rozwój technologiczny i przenoszenie coraz to nowych 

sfer życia człowieka do środków porozumiewania się na odległość determinuje potrzebę 

nieustannej analizy inwazyjnych czynności dowodowych pod kątem minimalnych 

standardów, którymi związane są organy władzy publicznej. W przypadku instytucji 

kontroli i utrwalania rozmów analizie tej powinny być poddawane przede wszystkim 

wyżej wymienione zakresy stosowania tej czynności dowodowej. Popularyzacja uży-

wania środków komunikacji wśród społeczeństwa oraz ciągłe zwiększanie zagrożeń 

w postaci nowych form przestępczości może implikować próby zwiększenia inwazyj-

ności środków używanych przez ograny ściągania w celach wykrywania i zapobie-

gania negatywnym zjawiskom zagrażającym bezpieczeństwu państwa i porządkowi 

publicznemu. Można przypuszczać, że omawiana kwestia w przyszłości będzie budziła 

równie wiele kontrowersji i sporów, głównie ze względu na stale występującą koniecz-

ności rozstrzygania konfliktu wartości – wolności jednostki w państwie oraz skutecznego 

spełniania funkcji i celów postępowania karnego leżącego w interesie publicznym.  
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Ochrona tajemnicy komunikowania a stosowanie kontroli i utrwalania rozmów 

jako przykład konfliktu wartości we współczesnym świecie 

Streszczenie 

W artykule podjęto próbę ukazania podstawowych aspektów prawnych ochrony tajemnicy komunikowania 

się oraz stosowania w celach dowodowych instytucji kontroli i utrwalania rozmów (art. 237 i n. k.p.k) jako 

przykładu konfliktu wartości we współczesnym świecie. W pierwszej kolejności omówiono regulacje 

prawa międzynarodowego oraz Konstytucji RP, które wskazują na powszechną prawną ochronę tajemnicy. 

Dodatkowo ukazane zostały minimalne standardy w zakresie ograniczania praw i wolności jednostki 

zawarte w art. 8 EKPC oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. W dalszej kolejności omówiona została konstru-

kcja kontroli i utrwalania rozmów w szczególności pod względem inwazyjności, jaką niesie dla sfery praw 

i wolności jednostki.  

Słowa klucze: postępowanie karne, prawa człowieka, podsłuch procesowy, wartości konstytucyjne 

Privacy of communication in the context of limiting the human rights and freedom 

by using the eavesdropping in polish criminal proceedings 

Abstract 

The article aims to analyze aspects of privacy of communication as a constitutional value and aspects of 

procedure for limiting rights and freedoms in the Polish constitution. The Author attempts to present 

overviews of doctrine on discussed issued and to describes the eavesdropping in polish criminal proce-

edings in the context of limiting the rights and freedom. 

Keywords: privacy of communication, constitutional value, human rights, eavesdropping, polish criminal 

proceedings



 

56 

Marta Florczak
1
 

Media a dzieci – regulacje prawne.  

Społeczno-edukacyjne korzyści i zagrożenia 

1. Wstęp 

Nauka stanowi nieodłączny element wychowania dziecka. Jest ona prawem, ale też 

obowiązkiem. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 

Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) w art. 70 ustanowiła prawo do nauki dla każdego, z jedno-

czesnym obowiązkiem nauki do 18 roku życia. Ustawa zasadnicza treścią nauki nawią-

zuje do kształcenia. Także Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz.U. 

UE.C.2007.3030.1) w art. 14 wskazuje na przysługujące każdemu prawo do nauki.  

Natomiast Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne 

Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (dalej „Konwencja”) w art. 29 wska-

zuje czym jest nauka, określając ją jako ukierunkowanie na rozwój osobowości 

dziecka, jego zdolności, szacunku do praw człowieka, przygotowanie do życia. Szcze-

gólnie przygotowanie do życia wskazywać może na szerokie pojęcie nauki, oderwane 

wyłącznie od procesu kształcenia szkolnego. 

Nauka rozumiana jako rozwój i przygotowanie do życia to czerpanie informacji ze 

źródeł szkolnych jak i tych pozaszkolnych, takich jak radio, telewizja, Internet. Wraz 

z postępem technologicznym przed ludźmi stawiane są nowsze wyzwania, a z nimi 

wiąże się sięganie po informacje do wszystkich dostępnych źródeł. Konwencja w art. 

17 wskazuje na istotną rolę środków masowego przekazu i konieczność zapewnienia 

dostępu do informacji pochodzących z różnych źródeł oraz zachęcenia mediów do 

udostępniania informacji korzystnych dla dziecka, a jednocześnie ochrony dziecka 

przed materiałami szkodliwymi dla małoletnich. Tym samym to media w interesie 

dzieci udostępniają informacje dla nich korzystne, z których czerpią naukę. Jak pod-

kreśla się w literaturze, film wpływa na emocje i psychikę, a bezpiecznie udostępniana 

treść wpływa na nie w sposób pozytywny [1, s. 92]. Ponadto siłę mediów udowodnił 

Elliot Aronson, który w swych badaniach wykazał, że audycje telewizyjne mogą 

stanowić podwaliny zmiany poglądów czy zachowań [2, s. 115]. 

W XXI wieku media i nowe technologie nie tylko stanowią rozrywkę, ale także 

edukują. Rolę tę pełnią m.in. audycje, ale także reklamy. Każda odebrana informacja 

pozostawia ślad pamięciowy, dlatego tak bardzo istotny jest odpowiedni dobór treści 

dostarczanych w emitowanych audycjach, co ma szczególne znaczenie w przypadku, 

kiedy ich odbiorcami są dzieci, które w XXI wieku mają w zasadzie nieograniczony 

dostęp do telewizji i Internetu. Rodzice w ramach sprawowanej władzy rodzicielskiej 

mają możliwość korzystania z dostępnych programów tzw. „kontroli rodzicielskiej” 

ograniczających treści przeglądane przez małoletnich. „Na podstawie wyników badań 
                                                                
1 absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

W trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej w trybie eksternistycznym pod kierunkiem prof. Wojciecha 

Lisa z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracownik Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Stanowisko 

prezentowane w publikacji stanowi własne przemyślenia autora i przegląd tematu, a nie oficjalne stanowisko 

urzędu państwowego. 
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EU Kids Online stwierdzono jednak, że jedynie 19% polskich rodziców używa pro-

gramów ochrony rodzicielskiej. Korzystanie z tego typu narzędzi niewątpliwie może 

budzić rozterki rodziców odnośnie granic między zaufaniem a kontrolą dziecka” [3, 

s. 52]. Tym samym rodzice nie kontrolują całości materiałów udostępnianych w telewizji 

i Internecie, do których mają dostęp dzieci. Ponadto Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 

18 października 2019 r. sygn. I NSK 60/18 (publ. LEX nr 2729320) wskazał na 

konstytucyjną rolę dostawców medialnych i ochronę małoletnich przed szkodliwymi 

treściami, do której to ochrony zobowiązane jest także państwo na zasadzie pomocni-

czości, bowiem ilość dostępnych materiałów medialnych skutkuje brakiem możliwości 

pełnego nadzoru rodziców nad programami telewizyjnymi, do których dostęp mają 

małoletni. Wsparcie ze strony państwa polega obecnie na ustawowym wyznaczaniu 

granic pomiędzy sztuką a treściami demoralizującymi. Te ostatnie dostarczać mogą 

bowiem małoletnim jedynie pustej wiedzy o życiu, balansując jednocześnie treścią 

odpowiadającą bytom realistycznym, przedstawiając fałszywy obraz rzeczywistości, co 

wzmacnia szkodliwość przekazu. Sąd w wyroku tym podkreślił także korelację ogra-

niczenia w emisji audycji czy reklam z interesem dziecka, jego prawidłowym rozwojem.  

Tym samym szczególne znaczenie w temacie roli mediów w procesie wychowy-

wania dzieci, a także ograniczeń w emisji poszczególnych treści, ma ustawa z dnia 29 

grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805, z późn. zm., zwana 

dalej „Ustawa”). Przewidziane przez ustawodawcę ograniczenia obarczone są jedno-

cześnie sankcją nałożenia kary administracyjnej przez Przewodniczącego Krajowej 

Radiofonii i Telewizji (art. 53, art. 53c Ustawy). Ponadto Dyrektywa 2018/1808 PE 

i Rady z dnia 14 listopada 2018 wprowadza m.in. nowe regulacje odnoszące się do 

dostawców platform udostępniania video, czy też wskazuje na zasadność regulowania 

serwisów społecznościowych dostarczających audycje stworzone przez użytkownika.  

2. Audiowizualne audycje na żądanie – ograniczenia służące ochronie 

interesów dzieci 

Ustawodawca wskazując ograniczenia dotyczące audiowizualnych usług medial-

nych na żądanie posłużył się obostrzeniami obowiązującymi nadawców telewizji 

linearnej (tj. tradycyjnej).  

Na mocy art. 47e ust. 1 Ustawy na dostawcę audiowizualnej usługi medialnej na 

żądanie (zwana dalej VOD) nałożony został obowiązek stosowania zabezpieczeń tech-

nicznych (ewentualnie innych środków), dzięki którym małoletni nie będą mieli 

możliwości stać się odbiorcami treści wskazanych w art. 18 ust. 4 Ustawy. Ustawo-

dawca tym samym odniósł ramy ograniczenia do treści art. 18 ust. 4 Ustawy, a zatem 

do audycji m.in. zagrażających rozwojowi małoletnich na płaszczyźnie fizycznej, 

psychicznej czy też moralnej. Ustawodawca za takie treści uznał w szczególności filmy 

pornograficzne lub zbędnie uwypuklające przemoc. Wprowadził zakaz emisji tych 

audycji w telewizji linearnej. Natomiast zgodnie z treścią art. 47e Ustawy udostępnianie 

powyższych treści jest dopuszczone pod rygorem ich zabezpieczenia przed dostępem 

przez osoby małoletnie. Normatywnie nie zdefiniowano jednak owego zabezpieczenia, 

przez co utrudnione może okazać dowodzenie jego nieskuteczności. Rodzaje zabez-

pieczeń określone zostały w akcie samoregulacyjnym jakim jest Kodeks dobrych 

praktyk w sprawie szczegółowych zasad ochrony małoletnich w audiowizualnych 

usługach medialnych na żądanie z dnia 26 czerwca 2014 r. (zwane dalej „Kodeks”) [4]. 
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Jako zabezpieczenie Kodeks wskazuje system umożliwiający dostęp do treści 

w następstwie weryfikacji pełnoletności odbiorcy (podanie danych karty kredytowej, 

uiszczenie płatności za pomocą np. karty kredytowej, przelewu bankowego), a także 

inny system skutecznie weryfikujący wiek odbiorcy treści audiowizualnych. Kodeks 

ten może stanowić wzór skutecznego zabezpieczenia, jednak obowiązuje on wyłącznie 

jego sygnatariuszy mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (4.1. 

Kodeksu).  

Dostawcy VOD mają obowiązek technicznego zabezpieczenia audycji zagraża-

jących małoletnim, jedynie w przypadku realnie szkodliwej treści dla rozwoju dziecka, 

co oznacza, że musi istnieć niezaprzeczalnie obiektywne zagrożenie w rozwoju psy-

chicznym, fizycznym czy też moralnym. Ustawodawca używając zwrotu „w szcze-

gólności” za takie treści uznał pornografię i nieuzasadnione eksponowanie przemocy. 

Brak jest legalnej definicji pornografii ponieważ, balansuje ona często na granicy 

z erotyką. Za pornografię w literaturze przedmiotu uznaje się treści ukazujące aktywność 

seksualną, w szczególności w sposób odczłowieczony, ze zbliżeniami na narządy 

płciowe, natomiast erotyka kojarzy się z estetycznym, artystycznym przedstawieniem 

miłości i seksu [por. 5, s. 245]. Każdą wątpliwość należy jednak poddać analizie indy-

widualnie, działając przede wszystkim w interesie dziecka udostępniając informacje 

w sieci. Prezentowanie treści pornograficznych, narzucając jednocześnie ich przyjęcie 

przez odbiorcę wbrew jego woli, zagrożone jest grzywną albo karą ograniczenia wol-

ności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 202 § 1 Kodeks Karny). Udostępnianie 

tych treści obarczone zostało sankcją na gruncie prawa karnego, co stanowić powinno 

ostrzeżenie dla dostawców tych treści w sposób sprzeczny z Ustawą. 

Kolejnym przykładem treści wymagającej odpowiedniego zabezpieczenia w sieci 

jest nieuzasadnione eksponowanie przemocy. Ustawodawca również tej definicji nie 

sformułował. Jak podkreśla się w literaturze jest to przemoc, której ukazanie może 

zostać pominięte lub pozbawione wyrazu, bez uszczerbku dla fabuły [por. 6, s. 519]. 

Sceny przemocy nie służą rozwojowi małoletnich, tym bardziej, że „nastolatkowie 

oczekują od filmu, że pozwoli im zrozumieć mechanizmy rządzące relacjami grupą 

rówieśniczą i rodzicami, że pokaże trudne relacje i wybory, z którymi sami się zmagają, 

pokaże również trudne relacje intymne i rodzinne” [7]. Czerpanie wzorców z audycji 

oznacza, że zbędna przemoc będzie miała negatywny wydźwięk w relacjach dziecka 

z rówieśnikami, jak również z dorosłymi. Dziecko z uwagi na małe doświadczenie 

życiowe, a także brak wypracowanej jeszcze zdolności rozróżniania bytów realistycz-

nych od fikcyjnych, emocji pozytywnych od negatywnych u bohatera audycji, musi 

mieć odcięty dostęp do audycji zagrażających jego rozwojowi. Jednak powszedniością 

stają się brutalne treści w audycjach kierowanych dla nastolatków. Raport z badania 

przeprowadzonego przez firmę Nielsen, wskazuje na tendencję ukazywania w kre-

skówkach treści brutalnych dotyczących m.in. przemocy seksualnej czy zażywania 

narkotyków [8]. „Chociaż ilość przemocy w programach dla dzieci od lat 90. Zmniej-

szyła się, to nadal można zaobserwować wiele negatywnych emocji w nich zawartych. 

Szczególnie często emocje typu: zazdrość, złośliwość, szyderstwo, strach, groza, 

wrogość, zemsta czy bezradność pojawiają się w amerykańskich filmach rysunkowych. 

W przeciętnej godzinie programu telewizyjnego w szczytowym czasie oglądalności 

pojawia się 5-6 aktów przemocy. Badania pokazują również, że dzieci naśladują 
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zarówno osoby dorosłe jak i postacie animowane z kreskówek. Telewizja, dostarczając 

w ten sposób agresywnych wzorców zachowania, daje dziecku gotową odpowiedź, jak 

reagować w sytuacjach frustrujących i dziecko zaczyna zachowywać się agresywnie” 

[9].  

Kreskówki mają także pozytywny wpływ na rozwój małoletnich, jak wykazał 

raport przeprowadzony przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji [10].  

Ustawodawca w art. 47e ust. 2 Ustawy wprowadził, względem dostawców audycji 

udostępnianych na żądanie, obowiązek odpowiedniego kwalifikowania audycji do 

poszczególnych kategorii wiekowych, ze względu stopień ich szkodliwości. Wpro-

wadził jednocześnie obowiązek oznaczania audycji z uwagi na powyższą kwalifikację. 

„Obowiązek wynikający z art. 47e ust. 2, jest odpowiednikiem rozwiązań przyjętych 

w art. 18 ust. 5a i 5b w zakresie kwalifikowania i oznaczania audycji i innych przekazów 

zawartych w programach telewizyjnych ze względu na stopień ich szkodliwości dla 

rozwoju małoletnich w poszczególnych kategoriach wiekowych. Zobowiązany jest 

podmiot dostarczający usługę na żądanie, czyli podmiot dokonujący publicznego 

udostępnienia usługi” [11, s. 264]. Art. 18 ust. 5a i 5b nawiązują do ust. 5 tego artykułu 

zgodnie z którym wystąpienie możliwości negatywnego wpływu treści audycji na 

rozwój fizyczny, psychiczny lub moralny małoletnich, w stopniu odmiennym od 

wskazanego w ustępie 4, zobowiązuje nadawców do ich oznaczania odpowiednim 

symbolem graficznym. W telewizji linearnej treści te mogą być emitowane wyłącznie 

w godzinach 23:00-06:00. W przypadku VOD za wystarczające zabezpieczenie 

ustawodawca wskazał odpowiednią kwalifikację i oznaczenie właściwym symbolem. 

Przykładowo wyemitowany o godz. 11.00 film „Przygody Freya w kosmosie” uznany 

został za mogący mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich [12], czy też „Big 

Brother” ze scenami miłosnymi w jaccuzi [13]. 

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 lutego 2013 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach 

medialnych na żądanie (Dz.U. poz. 209, zwane dalej „Rozporządzenie”), którego dele-

gację ustawową stanowi art. 47e ust. 4 Ustawy, określa w § 3 ust. 2 cztery kategorie 

wiekowe przy kwalifikowaniu audycji: I – bez ograniczeń wiekowych, II – od lat 12, 

III – od lat 16, IV – od lat 18, natomiast w załączniku nr 2 do rozporządzenia wskazuje 

wzory symboli graficznych. Poszczególne kategorie wiekowe zostały określone 

z uwagi na stopień szkodliwości udostępnianych treści w prezentowanej wizji świata, 

ocenach zachowań bohaterów, wywoływanych odczuciach odbiorców audycji czy też 

autorytetach do naśladowania. Jest to podział niezbędny z uwagi na czerpanie norm 

i sposobu wyrażania emocji także z audycji. „Dzieci od jak najwcześniejszych lat muszą 

uczyć się reguł okazywania uczuć panujących w ich środowisku. Dzięki temu wiedzą, 

jakie zachowanie emocjonalne przystoi w danej sytuacji, a jakie nie. W niektórych 

sytuacjach wypada okazać «naturalne» zachowanie, a w innych nawet od małych 

dzieci wymaga się, by kontrolowały swoje naturalne reakcje, a nawet by zastępowały 

je innym zachowaniem niż to, które koresponduje z ich rzeczywistymi odczuciami” 

[14, s. 165]. Dziecko uczy się sposobu wyrażania emocji, nabiera umiejętności postę-

powania w grupie, zatem niewłaściwe informacje dostarczone mu m.in. w audycjach 

zostawią ślad pamięciowy wpływający na sposób postępowania, w tym także na 

zachowania niepożądane, agresywne. „W skrócie można stwierdzić, że telewizja 
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wywiera istotny wpływ na zachowanie dzieci w życiu codziennym. Podobnie jak 

w innych obszarach badawczych nauk społecznych, zasadniczym problemem jest tu 

kwestia wykrycia i udowodnienia istnienia związków przyczynowych między oglą-

daniem telewizji a konkretnymi zachowaniami. Zebrano jednak wiele danych 

przemawiających za tym, że telewizja przyczynia się do wzmocnienia, przekształcenia 

lub całkowitego zastąpienia istniejących zachowań” [15, s. 98]. 

Zgodnie z treścią załącznika Nr 1 Rozporządzenia audycje kierowane do widza bez 

ograniczeń wiekowych zawierają treści pozytywne, a dzieci poniżej 12 roku życia nie 

powinni być odbiorcami m.in. treści budzących lęk, odrazę, negatywne postawy, treści 

o charakterze seksualnym, wywołujących silne emocje, podniecenie, zainteresowanie 

seksem. Małoletni poniżej 16 lat nie powinni oglądać m.in. obrazów przemocy, erotyki, 

agresji, okrucieństwa, prezentujących naganne postawy bez ocen etycznych, dostarcza-

jących silnych wrażeń i emocji, a także zachęcających do popełniania czynów nagannych 

etycznie. Małoletni poniżej 18 lat nie są gotowi na odbiór m.in. treści sprowadzających 

życie do przemocy i erotyki, ukazujących naganny obraz natury ludzkiej i dążenia do 

zaspokojenia przyjemności za wszelką cenę. Dla widzów powyżej lat 18 audycje mogą 

zawierać treści bezzasadnej przemocy czy promujące wadliwe zachowania. Małe 

dzieci nie przewidują konsekwencji swoich zachowań, a w procesie rozwoju nabywają 

kompetencji społecznych.  

Regulacje dotyczące audiowizualnych usług medialnych na żądanie nie zawierają 

kategorii wiekowej od lat 7, obowiązującej nadawców telewizji linearnej. Niemniej 

jednak kwalifikacja audycji do odpowiedniej kategorii wiekowej w przypadku VOD 

powinna być odpowiednio tożsama z kwalifikacją dokonaną w telewizji linearnej. Nie 

powinna być akceptowana sytuacja niejednolitej kwalifikacji audycji lub innych 

przekazów, w zależności od sposobu i miejsca ich udostępniania. Wówczas ryzyko 

odebrania nieodpowiednich treści przez małoletnich, ze źródła liberalnie dokonującego 

kwalifikacji wiekowej oznaczałoby prawdopodobieństwo, graniczące z pewnością, 

wystąpienia zagrożenia w rozwoju psychiczny, fizycznym lub moralnym dzieci. Jako 

przykłady nieodpowiedniej kwalifikacji wiekowej w telewizji linearnej wskazać 

można: zawierającą naturalistyczne sceny seksu audycję „Savages ponad bezprawiem” 

(zakwalifikowana jako „od lat 16”) [16], ukazującą seksualne relacje uczestników 

programu, „Nagie randki” (oznaczone „od lat 16”) [17], czy też film o seryjnym 

mordercy „Psychopata” [18].  

Rozporządzenie wskazuje m.in. na obrazy agresji i okrucieństwa przedstawiane 

w poszczególnych kategoriach wiekowych i zakaz ich emisji dla osób małoletnich. 

Sceny przemocy, niezależnie czy stanowią agresję mającą na celu osiągnięcie korzyści, 

czy też agresję wrogą, u małoletniego bez rozwiniętej w pełni kompetencji rozumowania 

moralnego, mogą odbierane być jako godne do naśladowania. „Ważne jest rozwijanie 

u dzieci świadomości istnienia i sensu norm moralnych, a także trenowanie refleksji 

nad postępowaniem własnym oraz innych osób w sytuacjach dylematu normatywnego. 

Ważna jest również stymulacja rozwoju moralnego, szczególnie w przypadkach dys-

harmonii między rozwojem intelektualnym, a zdolnościami dziecka do wartościowania 

etycznego (Trempała, 1993b)” [19, s. 138]. Powyższe uzasadnia limitowanie treści 

dostarczanych małoletnim.  
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Prowadzone postępowania administracyjne wobec nadawców audycji w telewizji 

linearnej prewencyjnie powinny być sygnałem dla dostawców audiowizualnych usług 

medialnych na żądanie i na odwrót.  

3. Reklamy – ograniczenia służące ochronie dzieci 

Reklamą, zgodnie z art. 4 pkt 17 jest przekaz handlowy promujący sprzedaż lub 

odpłatne korzystanie z towarów lub usług.  

Zgodnie z art. 53c ust. 1 Ustawy w zw. z art. 16 b ust. 1-3a Ustawy zakazane jest 

nadawanie przekazów handlowych (w zakresie regulowanym odpowiednimi ustawami) 

m.in.: wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, produktów leczniczych, substancji 

psychotropowych lub odurzających, solarium. Wskazane produkty niewątpliwie mo-

głyby zagrozić dorosłym, a tym bardziej dzieciom, dlatego normatywne regulowanie 

promocji tych towarów jest uzasadnione. Ponadto zakazano nadawania przekazów 

handlowych nawołujących bezpośrednio małoletnich do nabywania produktów lub 

usług, zachęcających małoletnich do wywierania presji na rodziców lub inne osoby 

w celu skłonienia ich do zakupu reklamowanych produktów lub usług, wykorzystu-

jących zaufanie małoletnich pokładane w rodzicach czy nauczycielach, w nieuzasad-

niony sposób ukazujących małoletnich w niebezpiecznych sytuacjach; oddziałujących 

w sposób ukryty na podświadomość. Ustawodawca zapobiegł powyższym uregulo-

waniem zachęcaniu wywierania przez dzieci wywierania presji na rodziców w celu 

nabycia określonego towaru. „Cel omawianego zakazu to ochrona więzi rodzinnych 

pomiędzy małoletnim a jego rodzicami, prawnymi opiekunami lub innymi osobami 

z kręgu rodzinnego (dziadkowie, starsza siostra itp.). U podstaw tego zakazu stoi teza, 

że do naruszenia wspomnianej więzi mogłoby dojść na skutek rozbudzenia przez 

reklamę u małoletniego nadmiernych potrzeb konsumpcyjnych, które nie mogłyby 

zostać zaspokojone przez bliskie mu osoby (brak pieniędzy, brak czasu żeby np. poje-

chać z dzieckiem na koncert, inne plany wychowawcze rodziców względem dziecka), 

czego następstwem byłaby frustracja małoletniego, mogąca stać się źródłem problemów 

wychowawczych (agresja w stosunku do bliskich osób, dopuszczanie się kradzieży 

itp.)” [20, s. 356]. Zakazana jest zatem strategia dążenia przez reklamodawców, 

nadawców audycji telewizyjnych i dostawców VOD do wywierania na dorosłych 

wpływu przez małoletniego jako istoty mniej od rodzica świadomej oddziaływania 

reklamy i manipulacji w reklamie.  

Ustawodawca w art. 53c ust. 1 Ustawy w zw. z art. 16 b ust. 3 pkt 4 Ustawy wprost 

zakazał przekazów handlowych zagrażających fizycznemu, psychicznemu lub moral-

nemu rozwojowi małoletnich. „Komputer wpływa ponadto na sferę poznawczą i emo-

cjonalną. Dziecko bombardowane jest przez ogrom bodźców płynących z ekranu, nie 

potrafiąc racjonalnie ocenić ich wartości emocjonalnych. Pojawia się brak krytyki 

w przyjmowaniu informacji” [21, s. 190]. Ten brak krytyki w przedmiocie treści płyną-

cych z Internetu, także w reklamach towarzyszących audycjom, stanowi zagrożenie dla 

rozwoju dziecka na wskazanych przez Ustawę płaszczyznach. Przekazy reklamowe 

zagrażające rozwojowi małoletnich to np. reklamy filmów pornograficznych, na co 

wskazał Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 24 marca 2015 r. sygn. akt: XX GC 1334/13.  

Ustawodawca wskazał także w art. 53c ust. 1 Ustawy w zw. z art. 16 b ust. 3a, że 

audycje kierowane do dzieci nie powinny iść w parze razem z reklamą produktów 

spożywczych zawierających niewskazane w codziennej diecie składniki. Jest to zale-
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cenie bardzo istotne w XXI w. i powszechnej dostępności tzw. niezdrowej żywności, 

do której w zassanie nieograniczony dostęp mają także dzieci.  

Kwestia ochrony dzieci w reklamie została ponadto uregulowana w akcie samo-

regulacyjnym jakim jest Kodeks Etyki Reklamy (zwany dalej „KER”) [22] zawie-

rający zbiór zasad obowiązujących przedsiębiorców objętych tym Kodeksem. Jest to 

dokument Rady Reklamy zrzeszającej podmioty zainteresowane szczerzeniem statuto-

wych celów stowarzyszenia [23]. Przedmiotowy akt zakazuje w reklamach skierowa-

nych do dzieci: wprowadzania w błąd poprzez wykorzystanie ufności lub braku 

doświadczenia (art. 24 KER); sugerowania, że wejście w posiadanie konkretnego 

produktu zwiększy przewagę społeczną lub psychologiczną (art. 26 KER); wprowa-

dzania w błąd co do np. prawdziwych rozmiarów, wartości, wyglądu, trwałości (art. 28 

KER); umieszczania treści zagrażających rozwojowi dziecka (art. 25 KER). Ponadto 

reklamy i produkty dla dzieci muszą zawierać informacje o grupie wiekowej do której 

są przeznaczone (art. 30 KER) oraz uwzględniać poziom rozwoju małoletnich (art. 25 

KER). Kodeks ten zawiera także standardy reklamy żywności skierowanej do dzieci 

(zał. 2 KER) (m.in. zakaz promowania niezdrowych nawyków żywieniowych w rekla-

mach dla dzieci) oraz w zał. 3 stanowi o ochronie dzieci jako adresatów przekazów 

reklamowych i ograniczaniu udziału dzieci w reklamach (jeśli udział ten byłby 

niezwiązany z naturą produktu czy koncepcją reklamy). W zał. 3 KER podkreśla 

udział przekazu handlowego w dostarczaniu nowej wiedzy i umiejętności, ale także 

wskazuje na pewne zagrożenia jak np. posługiwanie się wizerunkiem dziecka w celu 

podniesienia skuteczności przekazu. Uregulowano także zagadnienie udziału aktorów 

dziecięcych w reklamach.  

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy przykładowo uznał świąteczną reklamę 

T-Mobile za naruszającą przepisy KER poprzez prezentowanie treści szczególnie 

wrażliwych dla dzieci – jaką jest rozpad rodziny i próba pogodzenia rodziców przez 

dziecko [24]. Także reklama gumy Orbit, w której dziecko przypiera do ściany drugie 

dziecko i mówi „dawaj kasę” uznana została za zagrażającą rozwojowi dzieci i mło-

dzieży [25]. Zachowanie prezentowane w reklamie rodziło ryzyko agresji i wymuszania 

u małoletnich. Także reklama jednego z syropów dla dzieci uznana została za nie-

odpowiedzialną społecznie, bowiem sugeruje, że po podaniu choremu dziecku syropu 

można je posłać do przedszkola, pomimo choroby [26]. Skład Orzekający Komisji 

Etyki Reklamy dopatrzył się także szkodliwej treści reklamy suplementu diety 

Linea20+ mogącego ich zdaniem zachęcać małoletnich do odchudzania.  

Wskazane powyżej przykłady reklam szkodliwych dla małoletnich stanowią ocenę 

Komisji Etyki Reklamy, która jednak nie dysponuje kompetencją nakładania kary 

finansowej za emisję owych przekazów handlowych.  

4. Podsumowanie  

Normatywne regulowanie treści audycji i przekazów handlowych jest niezbędne dla 

zapewnienia prawidłowego rozwoju małoletnich. Nadawcy audycji, a także dostawcy 

audiowizualnych usług medialnych na żądanie muszą balansować pomiędzy zyskiem, 

a społeczną czy finansową odpowiedzialnością za narażenie dzieci na odbiór treści 

niebezpiecznych. Wszelkie akty samoregulacyjne stanowią istotny wyraz społecznej 

odpowiedzialności ich sygnatariuszy. 
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Filmy i reklamy uczą m.in. zachowania, sposobu rozwiązywania problemów, 

sposobu komunikowania się. Podmioty emitujące treści, których odbiorcami są mało-

letni, muszą zmierzać się z zarówno rzeczywistym jak i potencjalnym ich oddziały-

waniem na dzieci. Także małoletni powinni zachować czujność w odbieraniu obrazów 

z ekranu komputera czy telewizora, choć trudno oczekiwać od ciekawego świata dziecka 

zmierzenia się z zagadnieniem eliminacji w mediach treści negatywnie oddziałujących 

na postawy i reakcje odbiorców. Kolejną grupę stanowią rodzice, którzy powinni 

aktywnie uczestniczyć w procesie wyboru treści, do których sięga dziecko. Jednak 

natłok informacji jakie płynie z mediów, zarówno tradycyjnych jak i nowych mediów, 

stanowi obiektywną barierę w skutecznym zabezpieczeniu dzieci przed odbiorem 

patologicznych treści.  

Przedstawiony w przedmiotowym opracowaniu przegląd normatywnych regulacji 

wskazuje na brak konkretnego podmiotu odpowiedzialnego za pobierane przez mało-

letnich informacje w sieci. Pewne jest jednak to, że Dobro dziecka jest wartością 

nadrzędną wymagającą ochrony i współpracy wielu grup w celu ochrony dzieci przed 

odbiorem treści pozostawiających ślad pamięciowy uniemożliwiający prawidłowy 

rozwój małoletnich.  

Poza normatywnym regulowaniem treści kierowanych do dzieci niezbędna jest 

także edukacja medialna, której efektem końcowym ma być ukształtowana wrażliwość 

na byt rzeczywisty i byt fikcyjny pretendujący do miana rzeczywistego. Film i reklama 

przecież także uczą oraz poszerzają horyzont wiedzy o świecie.  
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Media a dzieci – regulacje prawne. Społeczne i edukacyjne korzyści i zagrożenia 

Streszczenie 

Problem bezpieczeństwa treści, których odbiorcami są małoletni jest nieustannie aktualny z uwagi na 

ciągle zmieniającą się przestrzeń informacyjną jaką są media – zarówno tradycyjne media, jak i nowe 

media. Każdy człowiek ma prawo do nauki, a grono miejsc skąd czerpana jest wiedza to rodzina, środo-

wisko, media – telewizja i Internet. W ramach tych ostatnich treści edukacyjne są przekazywane w audy-

cjach, jak i w reklamach.  

Opracowanie wskazuje, że dzieci sięgają do mediów w celach rozrywkowych, ale też edukacyjnych. 

Media, to także zagrożenia, na które narażeni są małoletni. Poza niebezpieczeństwem nadużywania Internetu 

i odbierania informacji o charakterze demoralizującym, dzieci narażone są na odbiór nieodpowiednich 

treści zawartych w reklamach i audycjach, treści patologicznych. Dziecko w procesie integracji społecznej 

korzysta z wiedzy nabytej z udostępnianych audycji i przekazów handlowych, dlatego niezbędny jest 

nadzór nad płynącymi z nich treściami, służący realizacji zasady dobra dziecka. 

Ustawodawca bezwzględnie zakazał emisji audycji zawierających określone treści oraz reklam mających 

negatywny wpływ na dzieci. Stworzył obowiązki, do wypełniania których zobowiązane są podmioty 

udostępniające treści zarówno w telewizji jak i w Internecie. 

Słowa kluczowe: VOD, dzieci, telewizja, reklama  

Media and children – legal regulations. Social and educational benefits and risks  

Abstract  

The problem of the safety of content whose recipients are minors is constantly topical due to the constantly 

changing information space, which is the media – both the traditional media and the new media. Everyone 

has the right to learn, and the circle of places from which knowledge is drawn is the family, environment, 

media - television and the Internet. Within the latter, educational content is conveyed in broadcasts as well 

as in commercials. 

The study indicates that children turn to media for entertainment but also for education. The media are also 

the dangers to which minors are exposed. Apart from the danger of misusing the Internet and receiving 

demoralising information, children are exposed to inappropriate content in advertisements and broadcasts, 

pathological content. In the process of social inclusion, the child benefits from the knowledge acquired 

from the broadcasts and commercial communications made available, and supervision of the content is 

therefore necessary to implement the principle of the best interests of the child. The legislator has strictly 

forbidden the broadcasting of programmes containing specific content and advertising with a negative 

impact on children. It has created obligations to be complied with by entities providing content both on 

television and on the Internet. 

Keywords: Video on Demand, children, television, advertisement 
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Ochrona wolności słowa w internetowych serwisach 

społecznościowych w świetle projektu  

z dnia 15 stycznia 2021 r. 

1. Wstęp 

Współcześnie nie budzi wątpliwości, iż przekazywanie spostrzeżeń, a także wyo-

brażeń jest nieodłącznym elementem każdego społeczeństwa. Równie oczywistym jest 

stwierdzenie, iż rozwój cywilizacji związany był przede wszystkim z ewolucją środków 

przekazu, za pomocą których informacje były komunikowane. Wszakże bez komuni-

kowania niemożliwe byłoby przekazywanie z pokolenia na pokolenie przez rodziców 

swoim dzieciom wiedzy, uczuć, a także przemyśleń składających się łącznie na do-

świadczenia zbiorowe tworzonej przez nich wspólnoty [1]. Przekazywanie informacji 

za pomocą słów stanowi ten element w procesie wychowywania, który odróżnia 

człowieka od pozostałych istot żywych, w przypadku których młodsze generacje uczą 

się jedynie obserwując i naśladując swoich rodziców [1]. Towarzyszące ludzkości od 

początku jej istnienia komunikowanie doprowadziło i w dalszym ciągu przyczynia się 

do jej postępującej ewolucji. Wraz z rozwojem środków, za pomocą których informacje 

są przekazywane, rosła waga tego procesu dla prawidłowego funkcjonowania każdej 

wspólnoty. Doprowadziło to do wykształcenia się przekonania o przysługującej każdemu 

człowiekowi wolności wypowiedzi.  

W literaturze pojęcie wolności rozumiane jest różnorodnie w zależności od 

kontekstu, w jakim występuje. Ma ono bowiem charakter nader ogólny, trudny do zde-

finiowania, jednak niewątpliwym jest, iż stanowi naturalny przymiot każdego człowieka. 

Wolność może być definiowana odrębnie na wielu płaszczyznach, przykładowo jako 

wolność sumienia, wyznania, wyboru zawodu [2]. Powyższe pojęcie może być rozwa-

żane również w kontekście jego szczególnej postaci, tj. wolności słowa polegającej na 

swobodzie wypowiedzi. Tak rozumiana wolność stanowi bezsprzecznie jeden z naj-

istotniejszych fundamentów społeczeństwa demokratycznego [3]. Swoboda wypowiedzi 

polega w tym kontekście przede wszystkim na możliwości manifestowania swoich 

uczuć, poglądów (w tym politycznych), czy też sądów na poszczególne tematy, 

a zatem na wymianie informacji w procesie komunikowania się.  

W dniach od 23 marca do 21 kwietnia 1948 r. w Genewie odbyła się Konferencja 

Narodów Zjednoczonych w sprawie wolności informacji. Warto zwrócić uwagę przede 

wszystkim na zawartą w jej akcie końcowym preambułę Rezolucji nr 1 (Resolution no. 

1) [4], która stwierdza w szczególności, iż wolność informacji jest podstawowym 

prawem ogółu ludzi, jest kamieniem probierczym wszystkich wolności, obejmuje 

prawo do zbierania, przekazywania i rozpowszechniania informacji wszędzie i bez 
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ograniczeń. Ponadto, w Rezolucji nr 13 (Resolution no. 13) [5] wyrażone zostało 

potępianie przez uczestników konferencji wszelkich form cenzury i zachęcanie rządów 

państw do jej stopniowego znoszenia. W kontekście problematyki swobody wypowiedzi 

równie istotny jest przepis art. 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka gwaran-

tujący każdej jednostce prawo do wolności poglądów i wypowiedzi, które obejmuje 

nieskrępowaną wolność posiadania poglądów oraz poszukiwania, otrzymywania 

i przekazywania informacji oraz idei, wszelkimi środkami i bez względu na granice. 

Z kolei w dniu 4 listopada 1950 r. w Rzymie podpisana została Konwencja o ochronie 

praw człowieka i podstawowych wolności [6], która weszła w życie 3 września 1953 r., 

i tworzy, razem z towarzyszącymi jej protokołami dodatkowymi, umowy międzynaro-

dowe. Znaczenie wskazanego aktu prawa międzynarodowego w kontekście wolności 

słowa jest szczególnie istotne, gdyż w przeciwieństwie do PDPC, do której EKPC 

odwołuje się w swojej preambule, EKPC ma charakter traktatu międzynarodowego 

nakładającego konkretne zobowiązania na państwa sygnatariuszy. W przepisie art. 10 

ust. 1 EKPC zagwarantowano prawo do wolności wyrażania opinii, które obejmuje 

wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei 

bez inferencji władz i bez względu na granice państwowe. Wskazana norma prawna 

wyznacza zarazem granice tychże wolności stwierdzając w ust. 2, iż korzystanie z nich 

pociąga za sobą obowiązki i odpowiedzialność. Możliwe jest zatem wprowadzenie 

przez władzę ograniczeń niezbędnych w państwie demokratycznym, a związanych 

z bezpieczeństwem państwowym, integralnością terytorialną, bezpieczeństwem publicz-

nym, koniecznością zapobieżenia zakłóceniu porządku lub przestępstwu, ujawnieniu 

informacji poufnych, bądź też koniecznością zapewnienia ochrony zdrowia, moral-

ności, dobrego imienia, praw innych osób, czy w końcu powagi i bezstronności władzy 

sądowej. 

Współcześnie wolność słowa realizowana jest na wielu płaszczyznach odpowia-

dających stale postępującemu rozwojowi sposobów komunikowania się. Spośród nich 

na szczególną uwagę zasługują media społecznościowe umożliwiające nieskrępowaną 

wymianę informacji. Co istotne, ich znaczenie stale rośnie. Jak wynika z badania prze-

prowadzonego przez Pew Research Center w sierpniu 2020 r., około połowa Amery-

kanów przynajmniej czasami pozyskuje aktualne informacje na temat bieżących 

wydarzeń za pośrednictwem mediów społecznościowych. Co więcej, 36% ankietowa-

nych stwierdziło, iż regularnie korzysta w powyższym celu z Facebooka, a 15% 

z Twittera [7]. W przypadku Polski w badaniu przeprowadzonym w 2017 roku 21% 

ankietowanych wskazało na media społecznościowe w ogólności jako źródło infor-

macji o aktualnych wydarzeniach w kraju i na świecie [8]. Niemniej jednak, z danych 

uzyskanych dwa lata później wynika, iż już 26% respondentów korzysta z Facebooka 

w celu pozyskiwania aktualnych wiadomości, a 21% z innych serwisów społeczno-

ściowych [9]. Godny uwagi jest również raport Reuters Institute poświęcony zagadnie-

niom związanym z wymianą informacji w sieci, w którym wskazano, iż co trzeci 

ankietowany korzysta z Facebooka jako głównego źródła aktualnych wiadomości, a co 

drugi uczestniczy w otwartych lub zamkniętych grupach dyskusyjnych funkcjonu-

jących na serwisach społecznościowych [10]. Nie budzi zatem wątpliwości fakt stale 

rosnącego znaczenia mediów społecznościowych jako płaszczyzny, na której następuje 

wymiana informacji oraz odbywa się debata publiczna. Ponadto, warty uwagi jest 
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pogląd wyrażony przez Paula Haridakisa, profesora w katedrze komunikacji na uniwer-

sytecie Kent State University. Wskazywał on na istotną rolę mediów społeczno-

ściowych w procesie kształtowania poglądów wyborców. Stanowi to jego zdaniem 

wynik współczesnej tendencji polegającej na tym, iż dla wielu osób większe znaczenie 

od informacji na temat kandydatów przekazywanych przez tradycyjne mass media (np. 

telewizja, prasa) ma to, kogo popierają ich znajomi [11]. Powyższe spostrzeżenia 

dobitnie świadczą o istotnym znaczeniu mediów społecznościowych jako płaszczyzny 

umożliwiającej wymianę myśli, poglądów, a w rezultacie realizację wolności słowa.  

Na podstawie analizy uprzednio wskazanych przykładów norm prawa międzynaro-

dowego wyraźnie dostrzegalne jest znaczenie wolności słowa we współczesnym świecie 

i związanego z tym prawa do informacji oraz konieczność respektowania tychże 

wartości przez rządy poszczególnych państw. Możliwość ograniczania przez władzę 

publiczną swobody wypowiedzi, w tym realizowanej za pośrednictwem mediów 

społecznościowych, nie ma charakteru dowolnego i jest dopuszczalna wyłącznie w celu 

ochrony innych równie istotnych wartości. Niemniej jednak, należy postawić pytanie, 

co w sytuacji, gdy wolność słowa jest zagrożona nie przez nieuzasadnione działania 

poszczególnych państw, lecz przez współtworzące demokratyczne społeczeństwo 

podmioty prywatne, w szczególności odpowiedzialne za zarządzanie serwisami społecz-

nościowymi.  

2. Wybory Prezydenta Stanów Zjednoczonych, jako asumpt do dyskusji 

Do refleksji na powyższy temat skłania kazus zablokowania 6 stycznia 2021 r. 

przez administrację serwisu Facebook i powiązanego z nim Instagram kont należących 

do prezydenta Stanów Zjednoczonych, co stanowiło odpowiedź na jego rzekome 

pochwalanie agresji towarzyszącej zamieszkom w Waszyngtonie [12]. Dwa dni 

później, pod pretekstem przeciwdziałania podżeganiu do przemocy, tożsama decyzja 

została podjęta w odniesieniu do należącego do Donalda Trumpa konta na portalu 

Twitter [13]. W niedługim czasie zablokowano także konta prezydenta Stanów Zjedno-

czonych lub powiązane z jego osobą m.in. na serwisach YouTube, Amazon Web 

Services, Snapchat, Reddit, Twitch, LiquidWeb i Shopify [14]. W rezultacie media 

społecznościowe wprowadziły cenzurę ograniczając wolność wypowiedzi konkretnej 

osoby w bezprecedensowy sposób. Jeden z dziennikarzy komentujących wskazane 

zdarzenia, D. Byers, w swoim artykule określa blokady dokonane przez Facebooka 

i Twittera jako przełomowy moment dla amerykańskich gigantów w dziedzinie mediów 

społecznościowych i najbardziej dostrzegalny pokaz ich nieograniczonej władzy. Trafnie 

przy tym zauważa, iż w wyniku zaledwie kilku jednostronnych decyzji niewielka grupa 

dyrektorów technicznych pozbawiła prezydenta Stanów Zjednoczonych najbardziej 

istotnych środków służących przekazywaniu przez niego informacji i zwracaniu uwagi 

opinii publicznej [15]. Abstrahując od kwestii, czy treści rozpowszechniane przez 

Donalda Trumpa były w rzeczywistości bezprawne, należy wskazać, iż działania podjęte 

przez osoby zarządzające mediami społecznościowymi budzą wątpliwości w kon-

tekście dopuszczalnej ingerencji w przynależną każdemu człowiekowi wolność słowa. 

Zapytany o komentarz do analizowanych zdarzeń, Ben Wizner, amerykański prawnik 

i obrońca swobód obywatelskich w American Civil Liberties Union, podkreśla, iż 

obecnie 2,5 miliarda osób korzysta z portalu Facebook stanowiącego dominującą 

płaszczyznę, na której współcześnie realizowany jest dyskurs w społeczeństwie. Oznacza 
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to, iż niezbędne są inicjatywy ustawodawcze w celu przeciwdziałania ugruntowywaniu 

władzy mediów społecznościowych nad debatą publiczną poprzez wprowadzanie 

przepisów antymonopolowych przy jednoczesnym nieograniczaniu wolności słowa 

[16]. Tymczasem, analizowane zdarzenia prowadzą do wniosku, iż zadanie władzy 

publicznej polegające na przeciwdziałaniu rozpowszechnianiu informacji mogących 

stanowić zagrożenie dla wartości istotnych w społeczeństwie demokratycznym, zostało 

cedowane na rzecz prywatnych korporacji. Co istotne, kierują się one własnymi regułami 

często zakładającymi podstawowy cel w postaci jak największego zysku. Związane 

z tym zagrożenia zostały dostrzeżone również przez przywódców wielu państw. Prezy-

dent Meksyku porównał działania podjęte przez administrację Facebooka i Twittera do 

cenzury stosowanej w przeszłości przez Inkwizycję [17]. Z kolei premier Wielkiej 

Brytanii podkreślił, iż media społecznościowe są wprawdzie uprawnione do podejmo-

wania własnych decyzji dotyczących udostępnianych za ich pośrednictwem treści, lecz 

muszą ponosić odpowiedzialność za konsekwentne i transparentne egzekwowanie 

stosowania się do ich regulaminów [18]. Wyraźny sprzeciw przeciwko zablokowaniu 

kont Donalda Trumpa wyraziła także kanclerz Niemiec, Angela Merkel, stwierdzając, 

iż to prawodawca wyznacza granice wolności słowa. Podkreśliła przy tym, iż wolność 

ta może podlegać ograniczeniom, ale w granicach określonych prawem, a nie poprzez 

decyzje prywatnych korporacji [19].  

Reakcja opinii publicznej, dziennikarzy oraz przywódców państw świadczy 

o potrzebie wprowadzenia zmian w prawie. W ramach Unii Europejskiej podjęte zostały 

działania zmierzające do przyjęcia Aktu o Usługach Cyfrowych (Digital Services Act), 

którego postanowienia dotyczyć mają m.in. platform internetowych, w tym serwisów 

społecznościowych. Jedną z propozycji jest wprowadzenie norm prawnych służących 

skutecznemu zabezpieczeniu praw użytkowników, w tym możliwości zakwestiono-

wania decyzji platform w zakresie moderowania treści [20]. Co istotne, inicjatywy 

ustawodawcze zmierzające do przeciwdziałania ograniczaniu wolności słowa przez 

media społecznościowe pojawiły się nie tylko na szczeblu europejskim. W odpowiedzi 

na jednostronne i kontrowersyjne decyzje w przedmiocie zablokowania kont prezydenta 

Stanów Zjednoczonych polskie Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt 

ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych. 

Mając na uwadze oczywistą potrzebę regulacji działalności prywatnych korporacji 

w zakresie, w jakim ograniczają one wolność słowa użytkowników mediów społeczno-

ściowych, niezbędna jest analiza proponowanych nowych norm prawnych, a także 

związanych z nimi korzyści oraz ewentualnych zagrożeń. Rozważania dotyczyć będą 

projektu ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społeczno-

ściowych, przy czym ograniczone zostaną wyłącznie do postanowień odnoszących się 

bezpośrednio do ograniczania dostępu do treści oraz ograniczania dostępu do kont 

użytkowników. 

3. Główne założenia i cele projektu z dnia 15 marca 2021 r. 

W preambule do powyższego projektu aktu prawnego możemy przeczytać główne 

założenia jakie legły u podstaw ratio legis omawianego aktu prawnego. Wskazać należy 

że na chwilę obecną projekt ten jest w fazie konsultacji i opiniowania, tym nie mniej 

zaważyć można że ustawodawca uznając wartość konstytucyjną wolności słowa 

kierował się celem wzmocnienia jej roli, stawiając u podstaw poszukiwanie prawdy, 
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funkcjonowanie demokratycznego państwa prawnego. Kluczowe znaczenie miało też 

poszanowanie wolności wypowiedzi i godności człowieka. Zauważyć należy, że głów-

nym celem omawianego projektu miało być nie tyle wspieranie wolności wypowiedzi, 

co uregulowania w głównej mierze przestrzegania przez internetowe serwisy społecz-

nościowe ochrony przed treściami bezprawnymi naruszającymi dobra osobiste osób 

trzecich. 

W art. 2 projektowanej ustawy wskazano szczegółowo zakres regulacji ustawowej. 

Na potrzeby niniejszego opracowania zaliczyć do nich należy: zasady odpowiedzial-

ności usługodawcy za udostępnianie za pośrednictwem internetowych serwisów 

społecznościowych treści o charakterze bezprawnym, obowiązki usługodawców 

w zakresie gwarantowania prawa do wolności wypowiedzi i dostępu do prawdziwej 

informacji, zasady postępowania sądowego w przypadku ograniczenia dostępu do usługi 

elektronicznej świadczonej za pośrednictwem internetowego serwisu społeczno-

ściowego. Ustawodawca ponadto wskazał na definicje legalne kilku pojęć, w szczegól-

ności: internetowy serwis społecznościowy, ograniczenie dostępu do treści i ograni-

czeniu dostępu do profilu użytkownika. 

W świetle rozważanej problematyki ograniczania wolności słowa przez admini-

stratorów serwisów społecznościowych na uwagę zasługuje powoływany na podstawie 

przepisów analizowanej ustawy nowy organ w postaci Rady Wolności Słowa. Wśród 

zadań tejże instytucji projektodawcy wymieniają stanie na straży przestrzegania przez 

internetowe serwisy społecznościowe wolności do wyrażania poglądów, pozyskiwania 

informacji, rozpowszechniania informacji, wyrażania przekonań religijnych, światopo-

glądowych i filozoficznych oraz wolności komunikowania się. W projekcie uregulowano 

kwestię ustroju powoływanej Rady, w tym wymagania, jakie muszą spełniać jej człon-

kowie, spośród których wątpliwości mogą budzić kryteria posiadania nieposzlako-

wanej opinii oraz niezbędnej wiedzy w zakresie językoznawstwa lub nowych techno-

logii. W odniesieniu do pierwszego kryterium należy wskazać na ugruntowane w judy-

katurze stanowisko, iż nieposzlakowana opinia ma charakter klauzuli generalnej. 

Ocena zachowań mogących stanowić jej naruszenie jest zadaniem trudnym uzależnio-

nym od tzw. swobodnego uznania [21]. Z kolei kryterium posiadania niezbędnej 

wiedzy w zakresie językoznawstwa lub nowych technologii zasługuje na krytykę, gdyż 

projektodawcy nie wskazują, jaki poziom posiadanego w tym zakresie wykształcenia 

spełnia wymóg „niezbędności”.  
W omawianym projekcie ustawy, projektodawcy proponują wprowadzić szereg 

obowiązków dla usługodawców internetowych usług społecznościowych. Wśród nich 
istotne znaczenie ma postulowana konieczność ustanowienia co najmniej jednego, 
a nie więcej niż trzech, przedstawiciela w kraju. Na uwagę zasługuje również obo-
wiązek zamieszczenia przez usługodawcę w internetowym serwisie społecznościowym 
w języku polskim dostępnym dla wszystkich użytkowników regulaminu internetowego 
prowadzenia serwisu społecznościowego, który zawierałby zasady prowadzenia wew-
nętrznego postępowania kontrolnego, z zastrzeżeniem że regulamin ten nie mógłby być 
sprzeczny z przepisami obowiązującego prawa. Przedmiotem wskazanego postępo-
wania miałoby być m. in. rozpatrywanie reklamacji w sprawach ograniczenia dostępu 
do treści lub ograniczenia dostępu do profilu użytkownika realizowane jako zadanie 
przedstawiciela usługodawcy w kraju. W efekcie uwzględnienia reklamacji usługodawca 
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przywracałby ograniczony dostęp do treści albo przywracałby ograniczony dostęp do 
profilu użytkownika. 

Zwrócić jednak należy uwagę, że w projekcie ustawy brakuje regulacji wprost 
odnoszącej się do uprawnienia usługodawcy co do ustanowienia ograniczenia dostępu 
do konta lub profilu użytkownika w momencie składania reklamacji. Wniosek o możli-
wości posiadania przez usługodawcę takich uprawnień daje się wyciągnąć po analizie 
przepisów wskazujących na sposób postępowania w razie uwzględnienia reklamacji.  

Informacja o sposobie rozpoznania reklamacji powinna zawierać przyczyny roz-
strzygnięcia, wskazujące w szczególności podstawy prawne z odwołaniem się do 
regulaminu internetowego serwisu społecznościowego oraz podstawy faktyczne 
rozstrzygnięcia z uzasadnieniem, a także pouczenie o możliwości wniesienia skargi do 
Rady, jak tez o terminie i sposobie wniesienia skargi. W Rozdziale 5 projektu jego 
autorzy proponują usankcjonować formę i tryb postępowania toczącego się na skutek 
skargi od sposobu rozpatrzenia w wewnętrznym postępowaniu kontrolnym reklamacji. 
Postępowanie to miałoby się toczyć przed Radą, na skutek skargi wnoszonej 
w terminie 7 dni od otrzymania informacji o sposobie rozpoznania reklamacji. Zgodnie 
z założeniem projektodawców, zastosowanie miałyby co do zasady przepisy Kodeksu 
postępowania administracyjnego. Stronami tego postępowania byliby użytkownik, 
któremu ograniczono dostęp do treści, lub użytkownik, któremu ograniczono dostęp do 
profilu użytkownika, oraz usługodawca reprezentowany przez przedstawiciela w kraju. 
Na uwagę zasługuje fakt, iż w przypadku większości serwisów społecznościowych 
możliwe jest zgłaszanie przez użytkowników skarg do administratora określonego 
portalu ze względu na naruszenie przez innego użytkownika postanowień wewnętrznego 
regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Jeśli działanie podjęte 
przez usługodawcę było reakcją na skargę osoby trzeciej, to zgodnie z treścią projekto-
wanych przepisów, ta osoba pozbawiona statusu strony nie ma możliwości obrony 
swoich praw w postępowaniu przed Radą. 

Postępowanie przed Radą ograniczone jest do dowodów przekazanych przez 
użytkownika wraz ze skargą, dowodów przedstawionych przez przedstawiciela w kraju 
oraz dowodów możliwych do ustalenia na podstawie danych, którymi dysponuje Rada. 
Nie przeprowadza się dowodów z zeznań świadków, przesłuchania stron, opinii 
biegłych i oględzin. W wyniku rozpoznania skargi Rada wydaje decyzję w której 
nakazuje przywrócenie ograniczonego dostępu do treści lub ograniczonego dostępu do 
profilu użytkownika jeżeli stwierdzi, że treść lub profil użytkownika do których 
ograniczono dostęp, nie stanowią treści o charakterze bezprawnym, albo odmawia 
przywrócenia ograniczonego dostępu do treści lub ograniczonego dostępu do profilu 
użytkownika, jeżeli stwierdzi, że treść lub profil użytkownika do których ograniczono 
dostęp stanowią treści o charakterze bezprawnym. Na uwagę zasługuje fakt, iż zgodnie 
z zamysłem projektodawców Rada będzie miała 7 dni na wydanie decyzji odpowied-
niej treści. Następnie zapadłe rozstrzygnięcie będzie doręczane stronom w terminie 24 
godzin od jego wydania, zaś usługodawca będzie miał kolejne 24 godziny na wyko-
nanie jego treści od chwili doręczenia. Wątpliwości może budzić brak obowiązku 
nadania przez Radę wydanej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Z tego 
względu na krytykę zasługuje niekonsekwentna propozycja nałożenia na usługodawcę 
obowiązku wykonania w terminie 24 godzin decyzji niemającej wszak charakteru 
ostatecznego. 
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W przypadku, gdy usługodawca nie wykona wydanej decyzji nakazującej przy-
wrócenie ograniczonego dostępu do treści lub ograniczonego dostępu do profilu 
użytkownika projektodawcy przewidują możliwość nałożenia na niego administra-
cyjnej kary pieniężnej. Jej wysokość mogłaby oscylować w granicach od 50 000 
złotych do 50 000 000 złotych. Niemniej jednak, należy zauważyć, iż odmowa 
wykonania przez usługodawcę nałożonych na niego obowiązków poskutkować może 
równolegle wymierzeniem mu grzywny na podstawie odrębnych przepisów regulu-
jących postępowanie egzekucyjne w administracji. 

4. Podsumowanie 

Dokonanie jednoznacznej oceny projektu ustawy o ochronie wolności słowa 
w internetowych serwisach społecznościowych nie jest zadaniem prostym. Z jednej 
strony nie budzi wątpliwości konieczność uregulowania problematycznych zagadnień 
związanych z w znacznej mierze dowolnym ograniczaniem wolności słowa przez 
administratorów portali społecznościowych. Pozostawienie status quo polegającego na 
nieograniczonej swobodzie decydowania przez nich o tym, które treści, a także 
podmioty powinny zostać objęte cenzurą, bezspornie stanowi zagrożenie dla debaty 
publicznej i swobody wypowiedzi. Z tego względu konieczne jest wprowadzenie 
nowych norm prawnych zmierzających do ograniczenia autonomii mediów społeczno-
ściowych poprzez poddanie ich działań w niezbędnym zakresie kontroli władzy 
publicznej. Z drugiej strony sposób, w jaki została sformułowana część projektowanych 
postanowień ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społeczno-
ściowych, świadczyć może o braku dostatecznej precyzji, a niekiedy również niekon-
sekwencji ze strony projektodawców. Pozostawienie analizowanych przepisów w ich 
obecnym brzmieniu prowadzić może do wątpliwości interpretacyjnych i naruszenia 
zasady pewności prawa. Niemniej jednak, przy ostrożnym założeniu, iż przedmiotowy 
projekt podlegać będzie dalszym korektom na etapie procesu legislacyjnego, należy go, 
co do zasady, ocenić pozytywnie, jako regulujący materię pozostają dotychczas 
w sposób niedopuszczalny poza kontrolą władzy publicznej.  

Na uwagę zasługuje fakt, iż inicjatywa polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, 
zmierzająca do ograniczenia autonomii administratorów mediów społecznościowych 
i przeciwdziałaniu nadużyciom z ich strony, na gruncie międzynarodowym nie ma 
charakteru odosobnionego. Projektodawcy trafnie wskazali m.in. na przykład obowią-
zujących w Niemczech przepisów zapobiegających rozpowszechnianiu fake newsów 
i obligujących usługodawców do sprawnego ich usuwania pod rygorem wysokich far 
finansowych [22]. Są one zawarte w tzw. ustawie o egzekwowaniu prawa w sieci 
(Netzwerkdurchsetzungsgesetz), która weszła w życie z dniem 1 października 2017 r. 
Jak wskazano w art. 1 § 4(2) usługodawcy naruszającemu postanowienia przedmio-
towego aktu może być kara finansowa w wysokości do 5 milionów euro [23]. Na 
uwagę zasługuje także przykład Turcji, w której wprowadzone w październiku 2020 r. 
przepisy obligują administratorów mediów społecznościowych do usunięcia treści na 
żądanie władzy publicznej oraz do ustanowienia swoich przedstawicieli w kraju [24]. 
W odpowiedzi na niezrealizowanie powyższych obowiązków przez serwis Twitter, 
wskazany podmiot oraz należące do niego marki, Pinterest i Periscope, zostały objęte 
tzw. „zakazami reklamowymi” przy jednoczesnym planowanym zastosowaniu wobec 
nich ograniczenia przepustowości łącza o 50% w kwietniu 2021 r. i 90% w miesiąc 
później. Inne serwisy społecznościowe, jak Facebook oraz YouTube, ostatecznie zaak-
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ceptowały obowiązujące w Turcji nowe normy prawne po poniesieniu dotkliwych kar 
finansowych [25]. Należy również wskazać na przykład Rosji, w której na początku 
lutego 2021 r. weszły w życie przepisy obligujące serwisy społecznościowe do samo-
dzielnego kontrolowania i usuwania treści niezgodnych z prawem, jak m.in. promujące 
pedofilię, narkomanię, alkoholizm, hazard lub nawołujące do przemocy. Także w tym 
przypadku nieprzestrzeganie nowych obowiązujących norm prawnych zagrożone jest 
sankcją w postaci kary pieniężnej, której maksymalna wysokość może wynieść nawet 
4 miliony rubli [26].  

Wprowadzanie w poszczególnych krajach przepisów ograniczających autonomię 
mediów społecznościowych poprzez poddawanie ich kontroli władzy publicznej może 
rodzić uzasadnione wątpliwości w kwestii ryzyka zawoalowanego wprowadzania 
cenzury. Niemniej jednak, należy mieć na uwadze, iż swoboda państw w powyższym 
zakresie redukowana jest przez obowiązujące normy prawa międzynarodowego, na 
straży których stoją ponadnarodowe organizacje i funkcjonujące przy nich organy 
sądownicze. Sytuacja przedstawia się całkowicie odmiennie w przypadku mediów 
społecznościowych, które pełniąc jedną z fundamentalnych ról w urzeczywistnianiu 
wolności słowa jednocześnie posiadają daleko posuniętą autonomię. Podejmowanie 
przez zarządzające nimi korporacje samodzielnych i dowolnych decyzji w przedmiocie 
tego, które treści lub podmioty powinny zostać objęte cenzurą, może prowadzić do 
niedopuszczalnego ograniczania wolności słowa użytkowników sieci Internet przy 
jednoczesnym sprzyjaniu określonym poglądom jako jedynie słusznym i prawdziwym.  

Na uwagę zasługują słowa Johna Stuarta Milla zapisane w jego traktacie On 
Liberty. Opisując istotę wolności myśli i słowa podkreślał, iż pogląd tłumiony przez 
władzę może w rzeczywistości być prawdziwy. Oczywistym jest, iż rządzący zaprze-
czają jego prawdziwości, lecz oni sami nie są wszak nieomylni. Nie mają prawa 
decydować w imieniu wszystkich ludzi, co jest prawdą pozbawiając ich prawa samo-
dzielnego osądu. Jak w końcu podkreśla Mill, każde tłumienie publicznej dyskusji jest 
zakładaniem własnej nieomylności [28]. Należy postawić pytanie, czy przedstawiona 
krytyka przekonanej o własnej nieomylności władzy ograniczającej wolność słowa, nie 
stanowi adekwatnego komentarza do działań podejmowanych coraz częściej przez 
zarządzające mediami społecznościowymi gigantyczne korporacje.  
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Ochrona wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych w świetle 
projektu z dnia 15 stycznia 2021 r. 

Streszczenie 
Wraz z rozwojem technologii realizowanie wolności słowa stało się możliwe przy wykorzystaniu rozmaitych 
środków komunikowania się, a w szczególności za pośrednictwem mediów społecznościowych. Współ-
cześnie nie budzi wątpliwości, iż dzięki nim każdy użytkownik ma możliwość niemalże nieograniczonego 
pozyskiwania informacji, uczestniczenia w dyskusjach i wyrażania poglądów. Niemniej jednak, niedawne 
wydarzenia polegające na zablokowaniu przez liczne serwisy społecznościowe kont należących do 
Prezydenta Stanów Zjednoczonych, prowadzą do pytania o istnienie nowych zagrożeń dla wolności słowa. 
O ile obowiązek jej respektowania przez władzę publiczną wynika m. in. z przepisów prawa międzyna-
rodowego, o tyle brak jest analogicznych norm prawnych znajdujących zastosowanie wobec administra-
torów mediów społecznościowych. Z tego względu przywódcy niektórych państw wyrazili potrzebę wpro-
wadzenia nowych regulacji zmierzających do ograniczenia autonomii korporacji zarządzających serwisami 
społecznościowymi. Podobne inicjatywy można zaobserwować również na szczeblu prawa unijnego. 
Niemniej jednak, szczególne znaczenie ma opracowany w ostatnim czasie przez polskie Ministerstwo 
Sprawiedliwości projekt ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościo-
wych. Poprzez jego analizę możliwe jest zwrócenie uwagi na niedociągnięcia i pojawiające się wątpliwości 
w odniesieniu do projektowanej regulacji tegoż aktu prawnego. Z drugiej strony wskazać należy na 
konieczność uregulowania materii, której ma on dotyczyć.  
Słowa kluczowe: wolność słowa, swoboda wypowiedzi, media społecznościowe, cenzura, Internet 

Protection of freedom of expression on social networking sites in the light of 
the draft of January 15, 2021 

Abstract 
With the development of technology, the realization of freedom of speech has become possible using 
various means of communication, in particular via social media. Nowadays, there is no doubt that thanks to 
them, each user has the possibility of almost unlimited obtaining information, participating in discussions 
and expressing views. Nevertheless, the recent events of the blocking of accounts belonging to the 
President of the United States by numerous social networks raise the question of the existence of new 
threats to freedom of speech. While the obligation of the public authority to respect it results, inter alia, 
from from the provisions of international law, there are no similar legal norms applicable to social media 
administrators. For this reason, the leaders of some countries have expressed the need to introduce new 
regulations aimed at limiting the autonomy of corporations managing social networking sites. Similar 
initiatives can also be observed at the level of EU law. Nevertheless, the draft law on the protection of 
freedom of speech on social networking websites, recently developed by the Polish Ministry of Justice, is 
of particular importance. Through its analysis, it is possible to draw attention to the shortcomings and 
emerging doubts with regard to the proposed regulation of this legal act. On the other hand, it is necessary 
to point out the need to regulate the matter that it is to concern. 
Keywords: freedom of speech, freedom of expression, social media, censorship, Internet 
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Opodatkowanie domów studenckich.  

Kilka uwag na tle orzecznictwa 

1. Wstęp 

Dnia 1 października 2018 r. w zdecydowanej części weszła w życie nowa ustawa 

dotycząca organizacji i funkcjonowania szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, tj. 

ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa 2.0) 

[1]. Ustawa 2.0 określiła zasady funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki 

[2], który oparto na: wolności nauczania, twórczości artystycznej, badań naukowych 

i ogłaszania ich wyników oraz autonomii uczelni [3]. Wskazano, że podstawowym 

podmiotem współtworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki są uczelnie. Będąc 

osobami prawnymi, stanowią samodzielny podmiot obrotu, który działa w sposób 

niezależny w otoczeniu społeczno-gospodarczym.  

Uczelnia – podmiot o złożonej naturze, prowadzi wielowymiarową działalność. 

Wynika to nie tylko z jej istoty, ale także z potrzeb otoczenia społecznego, w którym 

musi jak najefektywniej się odnaleźć. Niejednolitość charakteru prawnoorganizacyjnego 

uczelni uwidacznia się w sposób wyraźny na tle szeregu przepisów zarówno podatko-

wych, jak i pozapodatkowych (np. ustawy 2.0 [4], ustawy o finansach publicznych [5], 

Prawa przedsiębiorców [6]). Z jednej strony jest to bowiem byt działających w ramach 

władztwa publicznego, powołany do realizowania zadań publicznych (szczególnie 

konstytucyjnego obowiązku zapewnienia obywatelom prawa do nauki – tzw. zakład 

administracyjny), z drugiej natomiast uczestnik gry rynkowej. Ustawodawca bowiem 

dopuszcza, by uczelnie w Polsce prowadziły wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo 

działalność gospodarczą [7].  

Tak duży stopień zróżnicowania obszarów aktywności uczelni niesie za sobą także 

różne konsekwencje podatkowoprawne. Wnioski takie można wyprowadzić przede 

wszystkim na tle analizy interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwa sądo-

wego, które niestety wciąż pozostaje niejednolite. W tym kontekście pożądana staje się 

analiza zakresu działalności uczelni nie tylko w obszarze jej podstawowych zadań 

związanych z kształceniem i nauką, oraz zwrócenie uwagi na jej aktywność wynika-

jącą np. z gospodarowania mieniem znajdującym się w jej posiadaniu. 

2. Podstawowe zadania uczelni w świetle ustawy 2.0 

Ustawa 2.0 stanowi, że podstawowymi zadaniami uczelni są: 1) prowadzenie 

kształcenia na studiach; 2) prowadzenie kształcenia na studiach podyplomowych lub 

innych form kształcenia; 3) prowadzenie działalności naukowej, świadczenie usług 

badawczych oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki; 4) prowadzenie kształ-

cenia doktorantów; 5) kształcenie i promowanie kadr uczelni; 6) stwarzanie osobom 

niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w: a) procesie przyjmowania na 
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uczelnię w celu odbywania kształcenia, b) kształceniu, c) prowadzeniu działalności 

naukowej; 7) wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo 

polskie, tradycję narodową, umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw czło-

wieka; 8) stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów; 9) upo-

wszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury, w tym przez gromadzenie 

i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, informacyjnych i archiwalnych; 10) działanie 

na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych [8]. Określone odrębności w tym zakresie 

przewidziano dla uczelni zawodowych oraz tych, które prowadzą kształcenie w zakre-

sie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu albo w zakresie nauk weterynaryjnych [9].  

Uczelnia może także prowadzić domy studenckie i stołówki studenckie [10]. Podnosi 

się, że takie redakcyjne umiejscowienie postanowienia dotyczącego kwestii prowadzenia 

domów studenckich i stołówek akademickich, sugeruje, że są to zadania ustawowe 

uczelni, a zatem nie sfera działalności gospodarczej [11]. I choć mogłoby wydawać się, 

że jest to jedno z zadań ustawowych i statutowych (pozostające w głównym nurcie 

działalności podstawowej działalności uczelni), i nie powinno budzić problemów 

interpretacyjnych, to praktyka prowadzi do odmiennych wniosków. Szeroka gama 

problemów powstaje m.in. na gruncie różnych rodzajów aktywności uczelni pozosta-

jących w związku z szeroko pojętym gospodarowaniem nieruchomościami. Uczelnie 

obok prowadzenia domów studenckich, czy stołówek studenckich, zarządzają przecież 

ośrodkami wypoczynkowo-szkoleniowymi, bądź innymi podobnymi, które są wynajmo-

wane w związku z prowadzoną przez uczelnie aktywnością. Powyższe tło działalności 

ośrodków akademickich, co oczywiste, nie pozostaje podatkowo obojętne.  

3. Uczelnia jako podatnik CIT 

Bezspornym jest, że uczelnia (publiczna i niepubliczna), jako osoba prawna działa-

jąca w polskim porządku prawnym na podstawie przepisów ustawy 2.0 [12], zgodnie 

z przepisami ustawy o CIT posiada status podatnika podatku dochodowego od osób 

prawnych (CIT) [13]. Brak bowiem podstaw do przyjęcia, iż występuje w tym zakresie 

wyłączenie podmiotowe [14]. Zgodnie z ogólną zasadą nieograniczonego obowiązku 

podatkowego (zakładając, że podatnik nie jest wyłączony podmiotowo i nie dokonuje 

czynności wyłączonych z CIT), jeżeli podatnik CIT ma zarząd lub siedzibę na terenie 

Polski, podlega obowiązkowi podatkowemu co do wszystkich dochodów osiąganych 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą [15].  
W związku z zasadą pełnego opodatkowania, otrzymane przez uczelnię wartości 

pieniężne, w tym również różnice kursowe, wartość otrzymanych nieodpłatnie lub 

częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub czę-

ściowo odpłatnych świadczeń, oraz inne świadczenia, które zostały wymienione w art. 

12 ust. 1 ustawy o CIT, a które nie zostały wyłączone z grupy przychodów przez 

ustawodawcę [16], stanowią przychód podatkowy uczelni. Tak zdefiniowany przychód 

służy wyznaczeniu dochodu, który po ewentualnych odliczeniach – przewidzianych 

w ustawie o CIT – wyznacza podstawę opodatkowania. Dochodem, co do zasady jest 

bowiem nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku 

podatkowym; gdyby koszty przewyższyły przychód, wówczas powstaje strata podat-

kowa [17]. Inaczej jest jednak w przypadku tzw. podatku od przychodów z budynków 

[18]. Kosztem podatkowym natomiast są wszelkie te wydatki, które ponoszone są 

w celu uzyskania przychodu, albo zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu, 
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a które z puli kosztów nie zostały wyłączone przez samego ustawodawcę podatkowego, 

tj. niewymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT [19]. 

Wypada zauważyć, że większość uczelni, co do zdecydowanej części swoich 

dochodów nie wpłaca CIT. Związane jest to ze stosowaniem ustawowego zwolnienia 

z CIT dochodów przeznaczonych na cele statutowe jednostek, które działają w sferze 

działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, w tym również polegającej 

na kształceniu studentów, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony 

środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomu-

nikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia 

i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu reli-

gijnego [20]. 

Do dnia 1 października 2018 r. przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym [21] wprost wskazywały, że podstawowa działalność uczelni 

podlega zwolnieniu z podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od czynności cywilno-

prawnych na zasadach określonych w odrębnych ustawach [22]. Ustawa 2.0 nie 

zawiera analogicznego przepisu. Wydaje się jednak, że wobec odsyłającego charakteru 

dotychczas obowiązującej regulacji, jej wyeliminowanie w nowej ustawie miało raczej 

charakter porządkujący, bowiem w rzeczywistości podstawą normatywną do oceny 

statusu podatkowoprawnego uczelni i tak były i są przepisy podatkowe (nie ustawa 2.0, 

czy wcześniej – ustawa o szkolnictwie wyższym). Co więcej, na tle interpretacji 

przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym z 2005 r. mogły się pojawiać wątpliwości, 

czy faktycznie zwolnione są wszystkie dochody przeznaczone na działalność statutową, 

czy tylko te, które zostały uzyskane w ramach działalności podstawowej. Przepis, który 

odsyłał do właściwych regulacji podatkowych, wskazywał na zwolnienie uczelni 

w zakresie jej działalności podstawowej. Wydaje się jednak, że regulacja ta nie przesą-

dzała o tym, iż ze zwolnienia nie mogły korzystać dochody uzyskane z działalności 

gospodarczej, ale przeznaczone na działalność statutową. Wnioski takie można sfor-

mułować na podstawie brzmienia art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, który stanowi 

podstawę do zastosowania zwolnienia w CIT. Zwolnienie ma charakter przedmiotowy 

(nie podmiotowy), tzn. zwolnienie przysługuje pod warunkiem, że dochód wydatko-

wany jest na określony cel (wskazany w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT). Ustawodawca 

natomiast nie precyzuje źródła pochodzenia, bądź terminu wydatkowania tych 

środków [23]. Podatnik musi prowadzić szczegółową analizę wydatków i klasyfikować 

je jako stanowiące lub niestanowiące kosztów podatkowych.  

Zwolnienie podatkowe zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT w swojej 

konstrukcji zawiera szereg zastrzeżeń, które ograniczają jego zakres przedmiotowy. 

Ustawodawca objął nim tylko tę część dochodów, która przeznaczona zostanie na cele 

statutowe wskazane w tym przepisie. Ponadto, przepisy ograniczają zakres podmiotowy 

zwolnienia, poprzez wyłączenie spod możliwości jego zastosowania dochodów różnych 

grup podatników – czy to z uwagi na rodzaj ich działalności, czy też na określoną 

formę organizacyjną. Odnosząc się do rodzaju działań statutowych podejmowanych 

przez uczelnię wywiedziono, że uczelnia zgodnie z brzmieniem ustawy 2.0 i statutu, 

może prowadzić w ramach swojej działalności dom studencki i stołówkę studencką. 

Jednak prowadzenie działalności polegającej na wynajmie pomieszczeń (w postaci np. 
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hotelu, kantyny i parkingu podmiotowi zewnętrznemu) może się odbywać jedynie 

w ramach działalności gospodarczej. Działalność taka będzie generować przychody, 

nie będzie służyć jednak bezpośrednio realizacji celów statutowych (nie będzie więc 

podlegała zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT) 

[24]. 

4. Podatek od przychodów z budynków uczelni 

Poważne skutki podatkowe dotknęły jednak uczelnie po wprowadzeniu od dnia 1 

stycznia 2018 r. tzw. podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych. 

Uwzględniając stan prawny, który obowiązuje w tym zakresie od 1 stycznia 2019 r., 

podatkiem dochodowym od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem 

(podatek od przychodów z budynków) w wysokości 0,035% podstawy opodatkowania 

za każdy miesiąc objęto budynki które: stanowią własność albo współwłasność 

podatnika, zostały oddane w całości albo w części do używania na podstawie umowy 

najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, są położone na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej [25]. W przypadku gdy budynek został oddany do używania 

w części, przychód ustala się proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej 

oddanej do używania w całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku. Przychód 

uwzględniający proporcję ustala się zgodnie z ogólnymi zasadami. Przychód stanowi 

ustalona na pierwszy dzień każdego miesiąca wartość początkowa podlegającego 

opodatkowaniu środka trwałego wynikająca z prowadzonej ewidencji, a w miesiącu, 

w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji – wartość początkowa 

ustalona na dzień wprowadzenia środka trwałego do ewidencji [26]. W przypadku gdy 

łączny udział oddanej do używania powierzchni użytkowej budynku nie przekracza 

5% całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku na dzień ustalania przychodu, 

przychodu na potrzeby podatku od budynków nie ustala się [27].  

Podstawę opodatkowania stanowi suma przychodów z poszczególnych budynków, 

pomniejszona o kwotę 10.000.000 zł [28]. Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc 

obliczać podatek od przychodów z budynków i wpłacać go na rachunek urzędu skarbo-

wego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który płacony jest 

podatek. Podstawa opodatkowania powinna odzwierciedlać wszystkie okoliczności 

mające wpływ na wartość nieruchomości na pierwszy dzień każdego miesiąca. Powinna 

więc nie tylko ulegać zwiększeniu, ale także zmniejszeniu przez spadek wartości 

odzwierciedlony w dokonywanych odpisach amortyzacyjnych [29]. Jeżeli podatnik 

przed upływem tego terminu złoży roczne zeznanie podatkowe, podatek od przychodów 

z budynków za ostatni miesiąc roku podatkowego wpłaca nie później niż w terminie 

złożenia tego zeznania. Kwotę zapłaconego za dany miesiąc podatku od przychodów 

z budynków podatnicy odliczają od zaliczki na CIT. W przypadku gdy podatnicy 

wpłacają zaliczki kwartalne, odliczeniu podlega podatek od przychodów z budynków 

zapłacony za miesiące przypadające na dany kwartał. Podatnicy mogą nie wpłacać 

podatku od przychodów z budynków, jeżeli jest on niższy od kwoty zaliczki na CIT za 

dany miesiąc [30]. 

Zwolniono od podatku od przychodów z budynków przychód ze środka trwałego 

będącego budynkiem mieszkalnym oddanym do używania w ramach realizacji pro-

gramów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego, jeżeli 

zwolnienie to stanowi rekompensatę spełniającą warunki określone w decyzji Komisji 
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z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjono-

waniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu 

świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do 

wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym [31]. Na uwagę 

zasługuje także, że w związku z panującą sytuacją epidemiczną w okresie od 1 marca 

2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wprowadzono zwolnienie z podatku od przychodów 

z budynków [32]. 

5. Analiza interpretacji organów podatkowych i orzecznictwa sądowego 

W przedstawionym kontekście otoczenia podatkowoprawnego podatnicy (uczelnie) 

obawiając się objęcia podatkiem od przychodów budynków stanowiących ich własność, 

występowały do organów podatkowych z wnioskami o interpretację przepisów prawa 

podatkowego. Jako argument za tym, iż uczelnie prowadząc akademiki (domy studenta) 

znajdujące się w wielomieszkaniowych budynkach nie podlegają podatkowi, podno-

szono, iż podejmują one w tym zakresie decyzję o przyznaniu miejsca w domu 

studenckim. W ich ocenie jest to więc sfera publicznoprawna działania uczelni, nie cy-

wilnoprawna. Dochodzi do wyrażenia woli uczelni w drodze jednostronnego aktu 

władztwa (decyzji), a nie zawarcia umowy umowy najmu lub dzierżawy (bądź nawet 

umowy o podobnym charakterze). 

Powołując się na orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także 

doktrynę prawa administracyjnego, wskazywano, że skierowanie do domu studenckiego 

stanowi decyzję administracyjną, która zawiera wszystkie elementy wskazane w art. 

107 §1 k.p.a. [33]. Podnoszono, że nawet jeśli nie uzna się jej za decyzję administra-

cyjną, to przynajmniej powinno się ją uznać za decyzję wewnątrzzakładową. Ponadto, 

podkreślano widoczny brak równości stron i jednostronność stosunku prawnego. 

Z jednej strony, student ubiegający się o miejsce w domu studenckim nie ma wpływu 

na treść wydawanej przez uczelnię decyzji. Z drugiej, uczelnia nie ma możliwości 

odstąpić od przyznawania miejsc w domu studenckim, gdyż jest ustawowo zobligowana 

na podstawie ustawy 2.0 do zapewnienia pomocy materialnej studentom, m.in. przez 

prowadzenie domów studenckich. Mając również na uwadze jakie są cele statutowe 

uczelni nie ma ona również możliwości pobierać opłat po stawkach rynkowych – gdyż 

takie działania byłyby sprzeczne z statutem uczelni i celami funkcjonowania uczelni. 

Dlatego właśnie domy studenckie, w których miejsca przyznawane są w drodze decyzji, 

nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem minimalnym od nieruchomości na 

podstawie art. 24b ustawy o CIT.  

Dodatkowo, nawet gdyby uznać, że decyzja o przyznaniu miejsca w akademiku 

stanowi przejaw działalności uczelni na gruncie prawa cywilnego, to w ocenie uczelni, 

decyzja o przyznaniu miejscu w akademiku, a następnie skierowanie i zakwaterowanie 

studenta, nie jest umową o podobnym charakterze do umowy najmu. Uczelnia nie 

uzyskuje żadnych korzyści z tytułu zakwaterowywania w akademikach. Kwaterowanie 

nie jest swobodną decyzją, a wynika z przepisów prawa, podobnie jak zakres osób, 

których to dotyczy. Co więcej, brak jest dochodów z tytułu działalności prowadzonej 

przez domy studenckie. Uczelnia nie osiąga zysku jaki mógłby być uzyskany na 

konkurencyjnym rynku.  

Argumentowano, że odmienna interpretacja przedmiotowego przepisu, tj. uznanie, 

że decyzja w sprawie przyznania akademików stanowi „umowę o podobnym charak-
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terze” do umowy najmu stanowiłoby rozszerzającą wykładnię sprzeczną z literalnym 

brzmieniem przepisów. Wykładnia taka naruszałaby art. 217 Konstytucji RP określający 

fundamentalną zasadę prawa podatkowego w demokratycznym państwie prawnym, że 

zakres przedmiotu opodatkowania musi być precyzyjnie określony w ustawie podatko-

wej, a interpretacja jej przepisów nie może być rozszerzająca [34]. Dopuszczalna jest 

natomiast wykładnia rozszerzająca przepisów prawa podatkowego jedynie na korzyść 

podatnika [35]. 

Wypada jednak wskazać, że z wyjątkiem nielicznych, jeszcze nieprawomocnych 

orzeczeń sądów administracyjnych [36], przedstawiony kierunek rozważań nie został 

zaakceptowany ani przez organy podatkowe, ani sądy administracyjne. Nie podzielono 

poglądu, jakoby umowy, na podstawie których oddawane są studentom do korzystania 

akademiki (zbliżone są do usług hotelowych) wyłączone były z CIT od przychodów 

z budynków. Umowa o usługi hotelowe (umowa nienazwana, mieszana) zawiera w sobie 

elementy umowy najmu, umowy zlecenia, umowy przechowania, umowy sprzedaży. 

Jednak dominującym elementem umowy hotelowej, jest najem, natomiast usługi 

świadczone w obrębie obiektu, mają charakter dodatkowy wobec głównej funkcji usługi, 

jakim jest najem [37]. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy 

rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się 

płacić wynajmującemu umówiony czynsz [38]. Istotą umowy najmu jest odpłatne 

korzystanie z cudzej rzeczy [39]. Co więcej, dla oceny charakteru prawnego będącego 

podstawą do udostępnienia określonej powierzchni, nie ma znaczenia źródło dofi-

nansowania, bądź przeznaczenie najmu na cele osobiste, czy komercyjne [40]. 

Ponadto, wprost wskazano, że przeznaczenie przez uczelnie zysków uzyskanych 

z odpłatnego najmu pomieszczeń mieszkalnych studentom (domy akademickie) lub 

najmu powierzchni użytkowej budynków podmiotom zewnętrznym na określone, 

realizowane przez siebie cele statutowe w znaczeniu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, 

nie warunkuje jednoczesnego odstąpienia od opodatkowania na podstawie art. 24b ust. 

1 ustawy o CIT. Sądy zwracały uwagę na to, że art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT 

posługuje się pojęciem „dochodu”, zaś przepis art. 24b ustawy odnosi się do przy-

chodów, co jest zasadniczą różnicą. Ponadto, w przypadku budynków ustawodawca 

nie pozwala podatnikom na pomniejszenie przychodu o koszty jego uzyskania  

i w takiej sytuacji przychód podatnika jest jednocześnie jego dochodem, jako, że 

dochodem podatkowym jest, co do zasady, różnica pomiędzy przychodem podatkowym 

a kosztem podatkowym. Nie sposób bowiem utożsamiać wartości początkowej 

budynku z dochodem otrzymywanym z tytułu jego najmu. Nie można też uznać, że 

powodem zastosowania zwolnienia powinien być fakt, iż podatnik zwolniony z opo-

datkowania dochodów poniesie realny ciężar podatku z tytułu przychodów z budynków. 

Podmiotów prowadzących preferowaną podatkowo działalność statutową nie wyłączono 

bowiem z obowiązku zapłaty podatku od przychodów z budynków (brak takiego 

wyłączenia podmiotowego).  

Podkreślono, że skoro zwolnienia z opodatkowania stanowią wyjątek od zasady 

powszechności opodatkowania, to nie sposób uznać, iż zostały unormowane w sposób 

dorozumiany, sprzeczny z literalnym brzmieniem analizowanych przepisów. Jeżeli 

ustawodawca uznał, że zwolnieniu podlegają dochody, to nie można twierdzić, iż 

zwalnia także przychód, tym bardziej, że w przypadku art. 24b ustawy o CIT nie 



 

Marzena Świstak 

 

82 

występuje klasycznie ujęty przychód, lecz wartość początkowa budynku, a zatem 

zupełnie inna wartość, umownie nazywana przychodem [41]. W przypadku podatku od 

przychodów z budynków nie występuje dochód, który mógłby zostać przeznaczony na 

cele statutowe. W związku z powyższym, zwolnienie dochodów podmiotów prowa-

dzących określoną działalność statutową w ogóle nie znajduje przełożenia na opo-

datkowanie przychodów z budynków w rozumieniu art. 24b ustawy o CIT. W przepisach 

ustawy o CIT brak jest w szczególności przepisu, z którego by wynikało, że zwolnione 

z opodatkowania są przychody, o których mowa w art. 24b ustawy o CIT, jeśli 

dochody z tej samej nieruchomości (np. czynsz z najmu) są całkowicie przeznaczane 

na działalność wskazaną w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT [42]. 

Za usługi podobne do najmu uznano także te w ramach których dochodzi do 

udostępnienia przez uczelnie sal konferencyjnych, miejsc noclegowych (w ośrodkach 

szkoleniowo-wypoczynkowych, domach letniskowych, domkach campingowych, 

bursach), służących świadczeniu usług noclegowych, krótkotrwałego zakwaterowania 

oraz kompleksowych usług w zakresie obsługi szkoleń i konferencji. Za kluczowe 

uznano to, czy w przypadku wskazanych świadczeń dochodzi do oddania do użytko-

wania obiektów (lub ich części) na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej 

umowy o podobnym charakterze. W art. 24b ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT ustawodawca 

wskazuje na „umowy podobne do umów najmu i dzierżawy”. Podobieństwo należy 

zatem rozpatrywać w oparciu o definicję tych pojęć, czyli w oparciu o powołane 

wcześniej przepisy Kodeksu cywilnego, w tym kontekście także zasadę swobody 

umów [43]. Wskazano, że opłata wnoszona przez studentów nosi znamiona świadczenia, 

które w przypadku umowy najmu zostało nazwane „czynszem” [44]. Wskazano, że 

zgodnie z regulacjami Kodeksu cywilnego przez umowę najmu wynajmujący zobo-

wiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, 

a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Umowa najmu 

nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na 

piśmie. W razie niezachowania tej formy uważa się umowę zawartą na czas nieozna-

czony. Podkreślono, że zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i zgodnie z ugrunto-

waną praktyką nie ma konieczności zawierania umowy najmu w formie pisemnej jeśli 

umowa ta nie jest dłuższa niż rok, pod warunkiem że strona umowy zapoznana została 

z regulaminem korzystania przedmiotu najmu oraz wpłaciła zabezpieczenie finansowe 

w razie zniszczenia rzeczy oddanej w najem (kaucja). Istotną cechą umowy najmu jest 

z jednej strony oddanie najemcy rzeczy do używania oraz (z drugiej strony) zobo-

wiązanie do płacenia wynajmującemu umówionego czynszu. Opłata ponoszona przez 

studentów w ramach korzystania z miejsca w domach studenckich spełnia kryteria 

uznania jej za czynsz w rozumieniu przepisu art. 659 Kodeksu cywilnego.  

Uczelnia na podstawie decyzji będącej elementem zawiadomienia o przyznaniu 

miejsca w domu studenckim (przyznanie miejsca w domu studenckim wymaga złożenia 

przez studenta wniosku, który następnie jest opiniowany i wydawana jest decyzja) ustala 

warunki, na jakich odbywa się odpłatne udostępnianie miejsc w domach studenckich, 

natomiast druga strona, tj. korzystający otrzymuje miejsce w domu studenckim, co 

z kolei obliguje go do uiszczania z tego tytułu opłat, wysokość których wynika 

z wewnętrznego aktu uczelni. Uczelnia odpłatnie udostępnia korzystającemu miejsce 

w domu studenckim, a zatem trudno twierdzić, że nie ma sytuacji podobnej do najmu, 
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w której to wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas 

oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu 

umówiony czynsz.  

Niewątpliwie czynność przydziału miejsca w domu studenckim jest czynnością 

o charakterze administracyjnoprawnym, podczas gdy umowa najmu ma już charakter 

cywilnoprawny. Zatem występują dwie czynności o różnym charakterze. Pierwszą jest 

decyzja o przydziale miejsca w domu studenckim, drugą natomiast umowa (nawet 

jeżeli nie została zawarta w formie pisemnej) dotycząca jego najmu. 

6. Podsumowanie 

 Uczelnia stanowi podmiot o złożonej, dwoistej naturze. Z jednej strony, w ramach 

realizowania zadań publicznych wykonuje czynności z zakresu władztwa publicznego, 

z drugiej może uczestniczyć jako przedsiębiorca w ryzyku gry rynkowej. Wypada 

stwierdzić, że w takich okolicznościach zrozumiałe staje się jak wielkim wyzwaniem 

jest przeprowadzenie prawidłowej analizy zachowań (aktywności) uczelni i prawidłowe 

zakwalifikowanie jej do sfery publicznej lub prywatnej. Co więcej, w złożonej rzeczy-

wistości społeczno-gospodarczej obie te sfery wręcz się zazębiają.  

Problematyka ta staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy nakłada się na to 

siatka przepisów podatkowych, które powinny być ściśle interpretowane. W związku 

z powyższym wydaje się zasadnym stwierdzenie, że uwzględniając preferencyjną 

politykę wobec uczelni w Polsce (co na pozwolić na ich dynamiczny rozwój), należa-

łoby przeprowadzić proces zmian legislacyjnych nie tylko dotyczący systemu szkol-

nictwa wyższego, ale także przepisów podatkowych. Dotyczy to również analizowanej 

sfery gospodarowania nieruchomościami. Należy wskazać, że przepis dotyczący podatku 

od przychodów z nieruchomości powinien formułować wprost wyłączenie podmiotowe 

dla uczelni, które prowadzą domy studenckie, a zatem działają w sferze wykonywania 

zadań publicznych. Co innego bowiem, gdy uczelnia działa jako podmiot prowadzący 

działalność gospodarczą, wynajmując podmiotom zewnętrznym nieruchomości na cele 

komercyjne, ustalając stawki rynkowe, czerpiąc z prowadzonej aktywności zyski. 

Pożądanym byłoby więc rozróżnienie wspomnianych dwóch stanów i dostrzeżenie 

przez ustawodawcę potrzeby zmian w tym zakresie.  

Ponadto, należy uznać za wysoce szkodliwe utrzymywanie dwugłosu w zakresie 

poglądów prezentowanych w orzecznictwie i interpretacjach organów podatkowych. 

Na przestrzeni lat 2018-2020 pojawiają się bowiem zarówno orzeczenia, które podtrzy-

mują linię argumentacji uczelni o możliwości wyłączenia ich z kręgu podatników 

podatku od przechodów z budynków, jak i te, które podążają za głównym nurtem 

prezentowanym przez organy podatkowe (niekorzystnym dla podatników). Wydaje się, 

że stan ten powinien być jak najszybciej wyeliminowany właśnie poprzez zdecydowane 

działanie ustawodawcy, który wprost doprecyzuje sytuację podatkowoprawną uczelni 

w tym zakresie.  
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Streszczenie 

Uczelnia stanowi podmiot o złożonej, dwoistej naturze. Z jednej strony, w ramach realizowania zadań 

publicznych wykonuje czynności z zakresu władztwa publicznego, z drugiej może uczestniczyć jako przed-

siębiorca w ryzyku gry rynkowej. W takim kontekście faktycznym i prawnym niezbędne jest przedsta-

wienie wciąż rodzącego wiele kontrowersji zagadnienia opodatkowania przychodu uczelni z budynków 

wykorzystywanych na prowadzenie domów studenckich. Wydaje się, że przepis dotyczący podatku od 

przychodów z budynków powinien formułować wprost wyłączenie podmiotowe dla uczelni, które 

prowadzą domy studenckie, a zatem działają w sferze realizowania zadań publicznych. Co innego bowiem, 

gdy uczelnia działa w sferze działalności gospodarczej, wynajmując nieruchomości na cele komercyjne 

podmiotom zewnętrznym, ustalając stawki rynkowe, czerpiąc z prowadzonej aktywności zyski. Pożądanym 

byłoby więc rozróżnienie wspomnianych dwóch stanów i dostrzeżenie przez ustawodawcę potrzeby zmian 

w tym zakresie, szczególnie, że podkreśla się konieczność prowadzenia preferencyjnej polityki wobec 

uczelni, które mają się dynamicznie rozwijać. Autorka, stosując metodę dogmatyczną, a także analizę 

orzecznictwa, ukazała niejednolitość linii argumentacji organów podatkowych, jak i sądów. Wydaje się, że 

z punktu widzenia gwarancji należnych podatnikom, stan ten powinien być jak najszybciej wyeliminowany 

właśnie poprzez zdecydowane działanie ustawodawcy, który wprost określi sytuację podatkowoprawną 

uczelni w tym zakresie.  

Słowa kluczowe: domy studenckie, CIT, podatek od przychodów z budynków, najem 

Student accommodation taxation. Selected issues in light of court rulings 

Abstract  

The university is the entity of complex nature. On the one hand acts as a public entity and realizes public 

tasks, then on the other hand may operate as a private entity on the market. Therefore it is highly 

complicate to formulate the borders of these activities. To make it clear, within the scope of tax regulation, 

statutory amendments are required. The legal status of the university should be clearly posed. The 

legislator should stipulate if the real estate that the university use for the purpose of rent for student 

accommodation, may be exempted from the CIT taxation. What is more, it is highly negative when there 

are court rulings that may suggest CIT exemption, while the others, at the same moment, are opposite. 

Such conditions determine university to act in the tension and the permanent state of uncertainty.  

Keywords: student accommodation, taxation, CIT, rent 
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Pojęcie małżeństwa  

w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku 

1. Wprowadzenie  

Instytucja małżeństwa w każdej społeczności cieszy się szczególnym zaintereso-

waniem, ale to prawo zajmuje się małżeństwem w sposób szczególny. Dlatego też 

Kościół katolicki jako wspólnota wiernych w głównej mierze zajmuje się rodziną 

i małżeństwem, ponieważ podstawową komórką społeczeństwa jest właśnie rodzina, 

zaś małżeństwo jest jej fundamentem. Zawieranie związków małżeńskich już od 

czasów starożytnych znajdowało się w kręgu zainteresowań władz państwowych oraz 

kościelnych. Wynika to z faktu, że zawarcie małżeństwa pociąga za sobą szereg skutków 

cywilnych, a jego religijny charakter uwzględniany jest w wielu związkach wyzna-

niowych. Kwestie jurydyczne dotyczące małżeństwa zajmują ważne miejsce zarówno 

w porządku prawa świeckiego oraz prawa kanonicznego. 

W niniejszym artykule zostanie poddane analizie małżeństwo w ujęciu prawa 

kanonicznego. Małżeństwo kanoniczne należy rozumieć w świetle nauki Kościoła 

katolickiego oraz kościelnego prawodawstwa. Instytucja małżeństwa kanonicznego 

została uregulowana w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku w tytule De 

matrimonio, który obejmuje kanony 1055-1165 i składa się z ośmiu kanonów wprowa-

dzających oraz dziesięciu rozdziałów dotyczących: pasterskiej troski i czynności 

poprzedzających zawarcie małżeństwa; przeszkód zrywających w ogólności; poszcze-

gólnych przeszkód zrywających; zgody małżeńskiej; formy zawarcia małżeństwa; 

małżeństw mieszanych; małżeństw zawieranych tajnie; skutków małżeństwa; rozłą-

czenia małżonków oraz uważnienia małżeństwa. 

2. Kodeksowa definicja małżeństwa 

Prawodawca kościelny w kan. 1055 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego [1] stanowi, 

że „małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę 

całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia 

i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa 

Pana do godności sakramentu”. Ta opisowa definicja małżeństwa nawiązuje do nau-

czania Soboru Watykańskiego II, w sposób szczególny w aspekcie wspólnoty i przy-

mierza. Określenie małżeństwa jako przymierze a nie kontrakt jest wyrazem nawiązania 

do idei przymierza Boga z ludźmi w Starym Testamencie [2], ponadto określenie to 

zostało kilkukrotnie użyte w konstytucji soborowej Gaudium et spes [3]. W ten sposób 

chciano odejść od koncepcji małżeństwa jako jedynie kontraktu przyjęto w poprzednim 

Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku [4]. W konstytucji Gaudium et spes, mówi 

się o głębokiej wspólnocie życia i miłości [5] podkreślając, że nie jest to wyłącznie 

wspólnota w dziedzinie życia intymnego, ale we wszystkich innych dziedzinach życia 

                                                                
1 monikagorna94@gmail.com, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet 
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(społecznego, gospodarczego, kulturowego i duchowego). W ten sposób wyraża się 

wymiar horyzontalny wspólnoty małżeńskiej, zakładający wzajemne osobowe oddanie 

się w miłości. Ponadto analizowana definicja zawiera następujące elementy: – przy-

mierze będące wspólnotą całego życia mężczyzny i kobiety; – ukierunkowanie tej 

wspólnoty ku określonym celom; – godność sakramentalna małżeństwa [6]. Określenie 

małżeństwa jako wspólnoty całego życia oznacza podstawowy aspekt rzeczywistości 

małżeńskiej. Termin „przymierze” odnosi się do momentu samego powstawania mał-

żeństwa oraz do zadań, które małżonkowie przyjmują na siebie, zaś termin „wspólnota” 

wskazuje na istotę relacji małżeńskiej już istniejącej. Chodzi zatem o dwojaki aspekt 

małżeństwa, który znajduje wyraz m.in. w powszechnym na gruncie prawa kanonicz-

nego sposobie wyrażania się: w odniesieniu do aktu zawarcia małżeństwa (matrimonium 

in fieri) oraz do trwałej relacji powstałej między małżonkami na mocy tego aktu 

(matrimonium in facto esse) [7]. Wspólnota całego życia małżonków jest ze swej 

natury skierowana ku dwom celom, po pierwsze ku dobru małżonków, a po drugie ku 

zrodzeniu i wychowaniu potomstwa. Takie ukierunkowanie wspólnoty małżeńskiej 

wynika z jej przeznaczenia zamierzonego przez Boga, co zostało podkreślone przez 

Sobór Watykański II w Gaudium et spes n. 48 i n. 50. Ponadto Sobór ukazał cele 

małżeństwa całościowo, zwracając uwagę na elementy instytucjonalne oraz perso-

nalistyczne małżonków i przyszłego potomstwa. Mimo, że cele małżeństwa są dwa to 

istnieją w jedności i są całkowicie równorzędne, postawione na jednej płaszczyźnie [8]. 

Współczesne rozumienie małżeństwa na gruncie prawa kanonicznego opiera się na 

wielowiekowej tradycji prawa kanonicznego, które sięga do początków chrześcijaństwa 

i prawa rzymskiego. Z czasów rzymskich zachowały się dwie definicje małżeństwa. 

Pierwsza została zawarta w tytule IX Instytucji Justyniana, zgodnie z którą małżeństwo 

to związek mężczyzny i kobiety obejmujący niepodzielną wspólnotę ich życia [9]. 

Autorem drugiej definicji jest Modestyn, dla którego małżeństwo to związek mężczyzny 

i kobiety, który jest wspólnotą całego życia, zespoleniem prawa boskiego i ludzkiego 

[10]. Obie te definicje zakładają, że jest to trwały związek mężczyzny i kobiety, współ-

tworzący monogamiczną wspólnotę życia na płaszczyźnie społecznej, prawnej, biolo-

gicznej, i duchowej [11]. 

Prawodawca kościelny zrezygnował z zasady obowiązującej w poprzednim kodeksie 

prawa kanonicznego. Zgodnie z nią wszyscy ochrzczeni, poza nielicznymi wyjątkami 

podlegali prawu małżeńskiemu Kościoła katolickiego. Obecnie obowiązujące prawo-

dawstwo kościelne w kan. 1059 KPK stanowi, że małżeństwo katolików, chociażby 

tylko jedna strona była katolicka, podlega nie tylko prawu Bożemu, ale również prawu 

kanonicznemu z zachowaniem kompetencji władzy państwowej odnośnie do czysto 

cywilnych skutków tegoż małżeństwa. Formę katolicką zawieranego małżeństwa 

należy zachować, jeśli przynajmniej jedna ze stron została ochrzczona w Kościele 

katolickim lub została do niego przyjęta i nie odstąpiła od niego formalnym aktem 

(kan. 1117 KPK). A zatem tylko małżeństwo katolików podlega prawu kanonicznemu 

Kościoła katolickiego [12]. 

Na temat małżeństwa wypowiedział się również Sobór Watykański II w konstytucji 

duszpasterskiej w Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes. Dokument ten 

przedstawia odnowioną wizję małżeństwa, zwłaszcza gdy chodzi o cele związku 

małżeńskiego a także jego pozytywne aspekty. Zwrócono uwagę na osobowy stosunek 
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małżonków względem siebie jakim jest miłość. To właśnie miłość zajmuje pierwsze 

miejsce w hierarchii celów małżeństwa. Konstytucja w numerze 49 i 50 odnosi się do 

miłości narzeczeńskiej i małżeńskiej. Sobór stwierdza, że wspólnota i miłość małżeńska 

wykazują również wewnętrzną więź ze zrodzeniem potomstwa oraz, że małżeństwo 

nie jest ustanowione wyłącznie dla rodzenia potomstwa, ponieważ sama natura niero-

zerwalnego związku między dwoma osobami oraz dobro potomstwa wymagają, aby 

także wzajemna miłość małżonków odpowiednio się wyrażała, rozwijała i dojrzewała. 

Ponadto zwrócono uwagę, że małżeństwo przede wszystkim oznacza więź miłości 

między mężczyzną i kobietą oraz, że ta doniosła wartość jest wielkością, którą reali-

zować można także niezależnie od prokreacji [13]. 

W konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium przedstawiono, że 

„małżonkowie chrześcijańscy na mocy sakramentu małżeństwa, przez który wyrażają 

tajemnicę jedności i płodnej miłości pomiędzy Chrystusem i Kościołem oraz w niej 

uczestniczą, wspomagają się wzajemnie we współżyciu małżeńskim oraz rodzeniu 

i wychowaniu potomstwa dla zdobycia świętości (n. 11). Sobór Watykański II 

w konstytucji Lumen gentium oraz Gaudium et spes zastąpił pojmowanie miłości 

w znaczeniu fizycznym na miłość w znaczeniu całościowym, w której nie sfera 

biologiczna ale integralna osoba jest zaangażowana w stworzenie relacji, która nabiera 

wręcz charakteru sakralnego, w małżeństwie zdefiniowanym jako sakrament. Miłość 

stała się celem małżeństwa traktowanym na równi z celem prokreacyjnym [14]. 

3. Istotne przymioty małżeństwa 

Prawodawca kodeksowy w kan. 1056 KPK stanowi, że istotnymi przymiotami mał-

żeństwa są jedność i nierozerwalność, które w małżeństwie chrześcijańskim nabierają 

szczególnej mocy z racji sakramentu. Przez jedność małżeństwa należy rozumieć 

związek jednego mężczyzny z jedną kobietą (monogamia), zaś przeciwieństwem 

monogamii jest wielożeństwo (poligamia). Poligamia występuje w dwóch odmianach: 

poligynii oraz poliandrii. Poligynia oznacza, że jeden mężczyzna żyje z wieloma 

kobietami, natomiast poliandria oznacza, że jedna kobieta żyje z wieloma mężczy-

znami [15]. Jedność małżeństwa została uznana za prawdę dogmatyczną na Soborze 

Trydenckim [16], zaś Sobór Watykański II wypowiedział się na ten temat w konsty-

tucji Gaudium et spes (n. 47-48). 

Monogamiczność związku małżeńskiego wynika z prawa naturalnego. Można 

również stwierdzić, że jedynie związek mężczyzny i kobiety gwarantuje jeden z celów 

małżeństwa jakim jest zrodzenie potomstwa i jedynie w takim związku możliwe jest 

pełne i harmonijne wychowanie potomstwa [17]. Poligamia całkowicie zaprzecza 

jedności, ponieważ przekreśla ona wprost zamysł Boży, który został objawiony na 

początku. Poligamia jest również przeciwna godności osobowej mężczyzny i kobiety, 

oddających się sobie w miłości całkowitej, a przez to samo jednej i wyłącznej [18]. 

Ponadto poligamia poważnie zakłóca właściwe funkcjonowanie życia małżeńskiego 

i rodzinnego, ponieważ wychowanie dziecka jest utrudnione i nie sprzyja małżonkom 

w udzielaniu sobie wzajemnej pomocy na wszystkich płaszczyznach życia, nie wyklu-

czając przy tym płaszczyzny seksualnej. W przypadku poligynii kobieta staje w nieko-

rzystnej sytuacji i wyklucza równość między małżonkami, która wynika z umowy 

małżeńskiej. Współczesna koncepcja małżeństwa tym bardziej postuluje jedność 

małżeństwa, ponieważ głęboka wspólnota życia i miłości nie może być realizowana 
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w równym stopniu z kilkoma partnerami bądź parterkami. Poliandria, zdaniem H. 

Stawniaka, wprost sprzeciwia się prawu natury, ponieważ utrudnia zrodzenie potom-

stwa i nie daje pewności ojcostwa, a także nie angażuje w proces wychowania dzieci 

obu małżonków [19]. 

Małżeństwo jako rzeczywistość naturalna najpełniej realizuje się w małżeństwie 

sakramentalnym. Małżeństwo podniesione przez Chrystusa do godności sakramentu 

zmienia w pewnym sensie swój charakter. Wszystkie uprawnienia małżeńskie, relacje, 

otrzymują nowy wymiar. Sakramentalność małżeństwa przejawia się przede wszystkim 

w tym, że forma życia we dwoje definitywnie zostaje włączona w misterium Chrystusa 

z Kościołem i jest uczestnictwem w jedności Chrystusa z Jego Kościołem, a nie tylko 

obrazem. Dzięki sakramentalności małżeństwo między ochrzczonymi może być 

obrazem i może uczestniczyć w misterium jedności Chrystusa z Kościołem. Istnieje 

zatem wzajemna relacja pomiędzy sakramentalnością a jednością małżeństwa. 

W sakramentalności małżeństwa jedność znajduje najgłębsze i ostateczne uzasadnienie 

z dwóch powodów. Po pierwsze, przez sakrament małżeństwo zostaje włączone 

w misterium jedności Chrystusa z Kościołem. Po drugie, sakrament jako skuteczny 

znak łaski, stwarza możliwość wypełnienia zadania znaku i uczestnictwa [20].  

Nierozerwalność małżeństwa polega na tym, że związek małżeński obowiązuje do 

końca życia jednego z małżonków i nie można go zawierać na określony czas. Niero-

zerwalności sprzeciwia się unieważnienie i rozwód [21]. Wyróżnia się nierozerwalność 

wewnętrzną oraz zewnętrzną. Nierozerwalność wewnętrza oznacza brak możliwości 

rozwiązania każdego węzła małżeńskiego powagą tych, którzy zadecydowali swoim 

aktem woli o jego powstaniu. Natomiast nierozerwalność zewnętrza polega na nie-

możliwości rozwiązania małżeństwa ważnie zawartego i dopełnionego między ochrz-

czonymi przez jakąkolwiek władzę ludzką. Sakramentalny związek małżeński został 

ważnie zawarty, gdy zachowano wymogi prawa kanonicznego dotyczące wolności od 

przeszkód małżeńskich, zgody małżeńskiej oraz formy zawarcia małżeństwa [22]. 

Kościół jak autentyczny tłumacz Objawienia Bożego niezmiennie głosi naukę o niero-

zerwalności małżeństwa. Zdecydowane stanowisko w tej kwestii zajął Sobór Trydencki, 

stwierdzając, że węzeł małżeński nie może być rozwiązany z powodu cudzołóstwa 

jednego z małżonków [23]. 

Jezus Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu. W związku z tym 

związek małżeński staje się skutecznym znakiem przymierza między Chrystusem 

a Kościołem. Dla chrześcijan małżeństwo zawsze będzie sakramentem [24]. Sakramen-

talność małżeństwa jest dogmatem wiary ogłoszonym na Soborze Trydenckim. Nauka 

o sakramentalności związku małżeńskiego oparta jest na objawieniu. W Piśmie Świętym 

wielokrotnie zwraca się uwagę na godność i świętość małżeństwa [25]. Osoby upraw-

nione do zawarcia małżeństwa kanonicznego nie mogą go ważnie zawrzeć wykluczając 

jego sakramentalność. Z nierozdzielności umowy małżeńskiej i sakramentu wynika, że 

wykluczenie pozytywnym aktem woli sakramentalności małżeństwa dokonane przez 

osobę chcącą zawrzeć małżeństwo kanoniczne, powoduje nieprzyjęcie sakramentu 

oraz nieważność małżeństwa [26]. Małżeństwo chrześcijan ważne i dopełnione nie 

może być rozwiązane przez żadną ludzką władzę. Możliwe jest jedynie rozwiązanie 

niedopełnionego ważnie zawartego przez dwoje chrześcijan bądź przez osobę 

ochrzczoną z niechrześcijaninem. Taki związek małżeński może zostać rozwiązany 
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albo z mocy samego prawa przez uroczystą, ważnie złożoną profesję zakonną, albo 

przez dyspensę papieską udzieloną dla słusznej przyczyny, na prośbę małżonków czy 

nawet jednego małżonka (wbrew woli drugiej). Na mocy przywileju Pawłowego 

można rozwiązać małżeństwo zawarte między nie ochrzczonymi, nawet dopełnione, 

jeżeli jedna ze stron lub obydwoje nawrócą się, a po przyjęciu chrztu małżeństwa nie 

dopełniono. Powyższego przywileju nie można zastosować w przypadku małżeństwa 

między stroną ochrzczoną i nie ochrzczoną, zawartego po uzyskaniu dyspensy od 

przeszkody różnej religii [27]. Rozwiązania małżeństwa (zawartego między nie 

ochrzczonymi albo między stroną ochrzczoną a nie ochrzczoną) dokonuje papież na 

mocy potestas vicaria, ze względu na dobro wiary strony przyjmującej chrzest. Zacho-

wanie wspólnego pożycia małżeńskiego, do którego zobowiązane są strony, może być 

zawieszone, na stałe bądź czasowo, jeśli jedna ze stron dopuści się przewidzianego 

przez prawo działania godzącego w dobro współmałżonka lub potomstwa. Przyczy-

nami usprawiedliwiającymi separację (uchylenie wspólnoty małżeńskiej) bez prawa 

wstępowania przez strony w nowy związek małżeński są cudzołóstwo współmałżonka 

lub takie jego postępowanie, które czyni niebezpiecznym lub nazbyt trudnym życie 

wspólne dla drugiej strony albo jego potomstwa [28]. 

Sakramentalnym znakiem małżeństwa jest osobowy, wolny akt, przez który mał-

żonkowie wzajemnie się sobie oddają i przyjmują. Zgoda małżeńska znajduje spełnienie 

w tym, że małżonkowie stają się jednym ciałem we wszystkich dziedzinach życia. 

Poprzez słowa zgody małżeńskiej, którymi nowożeńcy darują się sobie wzajemnie, 

zostają włączeni w szczególny sposób w przymierze Boga z ludźmi [29]. 

Małżeństwo jest sakramentem, to oznacza, że jako ziemska rzeczywistość jest 

równocześnie realnym symbolem uobecniającym miłość Jezusa Chrystusa. Wynika 

stad, że małżeństwo uczestniczy w podstawowym sakramencie jakim jest objawienie 

miłości Boga w Jezusie Chrystusie przez Jego Kościół. Małżeństwo nie tylko jest jedną 

z forma urzeczywistniania się Kościoła, ono ze swej strony przyczynia się do budowy 

Kościoła. W tym celu małżonkowie otrzymują specjalny charyzmat. Małżonkowie 

budują Kościół przez fakt wzajemnego uświęcania się. Ponadto przez zrodzenie 

i wychowanie dzieci przyczyniają się w szczególny sposób do zewnętrznego i wew-

nętrznego wzrostu Kościoła. Przykładem chrześcijańskiego życia o dynamizmie 

sakramentalnym i apostolskim oraz otwartością serca i gościnnością domu tworzą 

żywą komórkę Kościoła [30]. 

Sakrament małżeństwa konstytuuje się przez słowa przysięgi małżeńskiej, wyra-

żonej wobec wspólnoty Kościoła, reprezentowanej przez uprawnionego kapłana, 

świadków i zgromadzenie liturgiczne. W sakramentalności małżeństwa współdziałają 

więc i uzupełniają się elementy personalne i wspólnotowo-eklezjalne. Użyte przez 

Sobór Watykański II biblijne pojęcie „przymierza” najlepiej wyraża osobowy charakter 

konsensu małżeńskiego, jak również może eksponować wymogi prawne a mianowicie 

publiczno-społeczny charakter małżeństwa. Przymierze bowiem należy zarówno do 

sfery prywatnej, jak i publicznej. Przymierze małżeńskie jest nie tylko faktem 

osobowym, lecz także prawno-publicznym całej wspólnoty wierzących. Dlatego 

powinno być zawierane „wobec Kościoła” [31]. 

Należy zwrócić uwagę, że sakramentalność małżeństwa nie polega tylko na samym 

obrzędzie zaślubin, owa sakramentalność jest czymś trwałym i ma charakter procesu. 
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Nie ogranicza się tylko do momentu początku małżeństwa, ale wiąże się z całym 

życiem małżeńskim we wszystkich jego przejawach i formach. Małżeństwo jako 

sakrament trwały oznacza, że w codziennym życiu czerpie ono moc ze swojego sakra-

mentalnego fundamentu. Sakrament ten nacechowany jest dynamizmem, ukierunko-

wanym na ustawiczny wzrost we wzajemnej miłości i wierności oraz w zjednoczeniu 

z Bogiem w Chrystusie i Duchu Świętym [32]. 

4. Cele małżeństwa kanonicznego 

Celem małżeństwa kanonicznego jest zrodzenie i wychowanie potomstwa oraz 

dobro małżonków (kan. 1055 § 1 KPK). Oba te cele są równorzędnie i w żaden sposób 

nie są hierarchizowane, swoją uwagę skupiają na wspólnocie małżeńskiej [33]. 

Ukierunkowanie wspólnoty małżeńskiej na powyższe cele wynika z samej jej natury, 

z samego jej przeznaczenia, zamierzonego przez Boga. Sobór Watykański II 

w konstytucji Gaudium et spes w n. 48 i 50 wyraził, że małżeństwo zostało obdarzone 

przez Stwórcę różnymi dobrami i celami, a wzajemna miłość małżonków powinna się 

odpowiednio wyrażać, rozwijać i dojrzewać. Sobór ukazał cele małżeństwa całościowo, 

zwracając uwagę na elementy instytucjonalne oraz personalistyczne małżonków i ich 

przyszłego potomstwa [34]. 

Pierwszym celem małżeństwa jest dobro małżonków, które polega na wzajemnym 

niesieniu sobie przez małżonków pomocy w każdej dziedzinie wspólnoty życia, inte-

growaniu tej wspólnoty, rozwijaniu i doskonaleniu własnej osobowości pod względem 

wartości ogólnoludzkich, kształtowanych w zjednoczeniu z Chrystusem, czyli w dążeniu 

do świętości. Jak zauważa W. Góralski, można stwierdzić że jest to cel indywidualny 

małżeństwa [35]. 

Drugim celem małżeństwa jest zrodzenie i wychowanie potomstwa, który ma cha-

rakter społeczny. Sobór Watykański II podkreślił, że instytucja małżeństwa oraz miłość 

małżeńska z samej swojej natury, nastwione są na rodzenie i wychowanie potomstwa, 

co stanowi jej szczytowe uwieńczenie [36]. Jednakże Sobór zaznaczył, że wspólnota 

małżeńska zachowuje swoje przymioty, także wtedy gdy brakuje potomstwa [37]. 

5. Domniemanie ważności zawartego związku małżeńskiego 

Prawodawca w kan. 1060 KPK stanowi „małżeństwo cieszy się przychylnością 

prawa, dlatego w wątpliwości należy uważać je za ważne, dopóki nie udowodni się 

czegoś przeciwnego”. Zewnętrzne wyrażenie zgody skutkuje zaistnieniem domniemania 

prawnego o zgodności wewnętrznej zgody nupturientów na zawarcie związku z wyrażo-

nymi na zewnątrz słowami lub znakami. Natomiast w przypadku zaistnienia wątpli-

wości, o której mówi KPK, domniemanie to można próbować obalić mocą dowodu 

przeciwnego. Dopóki jednak nieważność małżeństwa nie zostanie udowodniona zgodnie 

z przepisami prawa kanonicznego, zakłada się ważność danego małżeństwa [38]. 

Z chwilą zawarcia małżeństwa kanonicznego obowiązuje domniemanie prawne 

o jego ważności i na tym polega wspomniana w przepisie przychylność prawa. Do-

mniemanie to stanowi wyraz zainteresowania społeczności kościelnej oraz pewną 

formę kontroli nad instytucją małżeństwa. Podstawą domniemania jest niewątpliwy fakt 

zawarcia małżeństwa (w formie kanonicznej a przynajmniej zewnętrznie). Domniemanie 

to jest zwykłe, dlatego też można je obalić za pomocą dowodu przeciwnego. Natomiast 

małżonkowie nie mogą tego uczynnić własną powagą. Nieważność małżeństwa może 
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orzec jedynie trybunał kościelny po przeprowadzeniu postępowania sądowego. 

Małżonek (lub obydwoje małżonkowie) dysponujący dowodami na rzecz nieważności 

swojego małżeństwa może zwrócić się ze skargą powodową do właściwego trybunału 

kościelnego. Dopiero prawomocny wyrok sądu stwierdzający nieważność małżeństwa 

jest równoznaczny z uchyleniem domniemania o ważności małżeństwa. Jeżeli jednak 

sąd nie orzeknie nieważności zaskarżonego małżeństwa, domniemania o jego ważności 

nadal obowiązuje, a co za tym idzie, obowiązuje on nadal strony [39]. 

6. Prawo do zawarcia małżeństwa oraz zgoda małżeńska 

Z prawa naturalnego wynika prawo do zawarcia małżeństwa (ius connubii), które 

przysługuje wszystkim ludziom. Jest to prawo osobowe i niezbywalne, które należy do 

fundamentalnych praw uznawanych w każdej społeczności religijnej i świeckiej, 

chronione prawem pozytywnym. Jednakże prawo to niekiedy doznaje pewnych 

ograniczeń, które wynikają z prawa Bożego naturalnego i pozytywnego oraz z prawa 

kościelnego. Przykładem ograniczenia prawa do zawarcia małżeństwa z prawa Bożego 

naturalnego jest wystarczający brak używania rozumu, natomiast z prawa Bożego 

pozytywnego jest przeszkoda węzła małżeńskiego w przypadku osoby związanej już 

małżeństwem kanonicznym. Jeśli zaś chodzi o prawo kościelne to ograniczeniem jest 

przeszkoda powinowactwa. Zatem każde ograniczenie ius connubii dotyczy przeszkód 

małżeńskich lub osób niezdolnych do powzięcia zgody małżeńskiej [40]. 

Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 1057 reguluje czym jest zgoda małżeńska. 

Prawodawca w § 1 tegoż kanonu wskazuje, że zgoda małżeńska jest przyczyną sprawczą 

małżeństwa i jak każda umowa wymaga zgody kontrahentów. Zgoda małżeńska 

powinna być oczywista, tzn. musi z woli wewnętrznej, nie może być tylko aktem 

zewnętrznym. Zgoda małżeńska powoduje powstanie małżeństwa tylko wtedy, gdy 

zostanie wyrażona przez osoby prawnie do tego zdolne, tzn. posiadające zdolność 

prawną do zawarcia małżeństwa. Zgody małżeńskiej nie mogą powziąć osoby niepo-

siadające takiej zdolności, np. związane przeszkodą małżeńską. Niezdolność do 

zawarcia małżeństwa może pochodzić z prawa Bożego naturalnego lub pozytywnego 

albo z prawa kościelnego. Warunkiem zaistnienia małżeństwa poprzez zgodę małżeńską 

jest jej wyrażenie zgodnie z prawem, które polega na uzewnętrznieniu zgody małżeńskiej 

w sposób przepisany przez prawo. Osobista zgoda małżeńska jest niezbędna do 

zaistnienia małżeństwa i nie może zostać nigdy uzupełniona lub zastąpiona innym 

aktem prawnym [41]. W § 2 omawianego przepisu została zdefiniowana zgoda mał-

żeńska. Przede wszystkim jest to akt woli, zakładający zdolność poznawczą kontra-

henta. Przedmiotem tego aktu woli są osoby kontrahentów a nie jak to miało miejsce 

w poprzedniej kodyfikacji ius in corpus [42]. 

7. Podsumowanie 

Prawodawca kodeksowy stanowiąc definicję małżeństwa wskazał, że jest to 

przymierze między mężczyzną a kobietą, którego celem jest dobro małżonków oraz 

zrodzenie i wychowanie potomstwa. Przymierze to między ochrzczonymi ma rangę 

sakramentu. Definicja ta nawiązuje w pewnym stopniu do prawa rzymskiego, w którym 

małżeństwo rozumiano jako trwały i monogamiczny związek kobiety i mężczyzny, 

w którym rodzi się i wychowuje potomstwo małżonków. W sposób jeszcze bardziej 

wyraźny nawiązuje do Pisma Świętego. W Kodeksie Prawa Kanonicznego znajdziemy 
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nie tylko definicję małżeństwa, ale również zwraca uwagę na inne istotne kwestie 

dotyczące tego związku: przymioty i cele, wyrażenie zgody małżeńskiej oraz prawo do 

zawarcia małżeństwa. Ponadto w dalszej części kodeksu poświęconej małżeństwu 

zostały uregulowane zagadnienia związane m.in. z przeszkodami do zawarcia mał-

żeństwa, małżeństwami mieszanymi czy też formy zawarcia małżeństwa. Warto w tym 

miejscu jeszcze przypomnieć, że małżeństwo jest zdarzeniem prawnym, które powoduje 

zaistnienie pomiędzy prawnie uzdolnionymi osobami wspólnoty całego życia. Jest to 

nic innego jak umowa małżeńska zaś istotną rolę w jej zawarciu spełnia zgoda stron. 

Umowa małżeńska w przeciwieństwie do innych umów może być zawarta tylko przez 

kobietę i mężczyznę; treść i istotę tej umowy określa prawo naturalne, sami małżon-

kowie nie mogą o tym decydować; strony nie mogą samodzielnie jej rozwiązać; zaś 

zawarcie małżeństwa przez osoby ochrzczone ma charakter sakramentalny. Kodeks 

Prawa Kanonicznego stanowi nie tylko czym jest małżeństwo, jakie są jego istotne 

przymioty i cele, ale każdemu małżeństwu gwarantuje przychylność prawa dopóki 

nieważność małżeństwa nie zostanie stwierdzona przez trybunał kościelny.  
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Pojęcie małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku 

Streszczenie  

W artykule została zanalizowana instytucja małżeństwa w obecnie obowiązującym Kodeksie Prawa Kano-

nicznego. Autor przedstawił nie tylko definicję małżeństwa w prawie kanonicznym, ale dokonał analizy 

przymiotów i celów małżeństwa kanonicznego. Ponadto zostało przedstawione czym jest zgoda małżeńska 

oraz prawo do zawarcia małżeństwa. Kodeksowa definicja małżeństwa stanowi, że małżeństwo jest przy-

mierzem poprzez które mężczyzna i kobieta ustanawiają wspólnotę całego życia. A zatem nie jest ono 

tylko zwykłym kontraktem, umową dwóch osób. Celem małżeństwa kanonicznego jest dobro małżonków 

oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa. W poprzednim Kodeksie prawa kanonicznego z 1917 roku mał-

żeństwo miało formę ściśle jurydyczną, było jedynie kontraktem między mężczyzną i kobietą, w którym 

dominował aspekt biologiczno-prokreacyjny. Pierwszorzędnym celem małżeństwo było zrodzenie i wycho-

wanie potomstwa, zaś wzajemna pomoc małżonków była zadaniem drugorzędnym. Obecnie obowiązujące 

prawodawstwo postawiło te zadania na równi. Zrównanie celów małżeństwa wynika nauczania Soboru 

Watykańskiego II, podczas którego zwrócono się ku personalistycznej wizji małżeństwa. Istotnymi przy-

miotami małżeństwa zawieranego w Kościele katolickim jest jedność i nierozerwalność, zaś między osobami 

ochrzczonymi małżeństwo jest również sakramentem. Nierozerwalność małżeństwa wynika z prawa Bożego 

naturalnego oraz z Pisma Świętego.  

Słowa kluczowe: małżeństwo kanoniczne, cele małżeństwa, przymioty małżeństwa, jedność i nierozer-

walność małżeństwa 

The concept of marriage in the 1983 Code of Canon Law 

Abstract 

The article is an analysis of the institution of marriage in the Code of Canon Law of 1983. The purpose of 

a canonical marriage is the good of the spouses and to giving birth to and bringing up children. In the Code 

of Canon Law of 1917, marriage had a strictly juridical form, it was only a contract between a man and 

a woman, in which the biological and reproductive aspect dominated. The primary purpose of marriage was to 

beget and raise children, and the spouses' mutual help was a secondary task. The legislation currently in 

force places these tasks on an equal footing. The equalization of the goals of marriage stems from the 

teaching of the Second Vatican Council, which turned to a personalistic vision of marriage. The essential 

attributes of marriage in the Catholic Church are unity and indissolubility, for the baptized, marriage is 

a sacrament. The indissolubility of marriage follows from God's natural law and from the Bible. 

Keywords: canonical marriage, purposes of marriage, attributes of marriage, the unity and indissolubility 

of marriage 
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Katarzyna Czerwińska-Koral
1
  

Przemiany posiadania w polskim prawie rolnym 

na przykładzie zmian jego funkcji 

1. Wprowadzenie  

Posiadanie, jak każda instytucja prawna, podlega przeobrażeniom. Owe przemiany 

nie mają wpływu na istotę posiadania rozumianą jako określona treść, która jest wspólna 

dla wszystkich postaci posiadania, a wyróżniającą ją jednocześnie od wszystkich 

innych instytucji prawa cywilnego [1]. Istota posiadania w prawie rzymskim wyrażała 

się faktycznym władztwem osoby nad rzeczą
2
. Polskie prawo przyjęło koncepcję 

romańską regulacji posiadania
3
.  

Niezależnie od niezmiennej istoty posiadanie jest rezultatem konkretnych warun-

ków społeczno-ekonomicznych [2]. Jest ono zjawiskiem zmiennym, zależnym od 

czasu i terytorium, co pokazuje nam jego rozwój historyczny. Zmieniające się stosunki 

społeczno-ekonomiczne, leżące u podstaw różnicującego się posiadania i je determi-

nujące, miały wpływ na jego funkcję społeczno-ekonomiczną. Wraz ze zmianą tych 

stosunków zmieniały się również cel, rola i zadania, jakie posiadaniu stawiano [3]. Stąd 

niedaleko do stwierdzenia, że przemiany posiadania widoczne są przede wszystkim 

w jego funkcjach.  

Pojęcie „funkcja” wywodzi się od łacińskiego czasownika fungor oznaczającego 

odbywać, załatwiać, sprawować, wykonywać. Powstały od tego czasownika rzeczownik 

łaciński functio oznacza odbywanie, wykonywanie, załatwianie. Pojęcie to, przenie-

sione na grunt języka polskiego, będzie oznaczać realizację określonego zakresu usług, 

determinowanych celem dla nich wyznaczonym i jej wewnętrznie wiążącym [4]. 

Funkcje posiadania nigdy nie będą takie same. Są one wypadkową historycznego 

procesu. Na tle określonej historycznej rzeczywistości instytucja posiadania spełniała 

wyznaczone role. Różne epoki i różne koncepcje prawne, różne systemy gospodarcze 

oraz różne układy społeczne ukierunkowywały jego funkcje.  

Na funkcje posiadania można patrzeć z rozmaitych punktów widzenia i dlatego 

w literaturze wymienia się różne funkcje posiadania, w tym jurydyczną, społeczną 

i ekonomiczną [5].  

Przemiany posiadania są szczególnie widoczne, gdy patrzymy na jurydyczną 

funkcję posiadania, a zwłaszcza na posiadanie jako uzewnętrznienie własności oraz 

                                                                
1 katarzyna.czerwinska-koral@us.edu.pl, Zespół Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uczelnia, https://us.edu.pl/instytut/inpr/. 
2 W rzymskim prawie klasycznym faktyczne władztwo nad rzeczami nazywało się possesio – „posiadanie”. 

Rdzeń terminu possesio pochodzi od słowa sederer czyli siedzieć na gruncie. Współcześnie w polskim prawie 

również uznaje się, że posiadanie jest określonym rodzajem władztwa nad rzeczą – tak np. wyrok SA 

w Białymstoku z 9 lipca 2015 r., I ACa 298/15, LEX nr 1798602; wyrok SO w Sieradzu z 3 lipca 2013 r., 

I Ca 232/13, LEX nr 1716725.  
3 Zgodnie z art. 336 k.c. posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel 

(posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub 

mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny). 
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posiadanie jako korekturę własności. W związku z takim wyróżnieniem funkcji 

posiadania można zaobserwować w polskim ustawodawstwie dwie charakterystyczne 

tendencje: 1) dążność do uporządkowania stanu własnościowego przez dostosowanie 

stanu własności do posiadania oraz 2) oderwanie się od stanu własności i oparcie się 

wyłącznie na stanie posiadania [6].  

2. Funkcje posiadania w XX wieku 

Tendencja dążenia do uporządkowania stanu własnościowego przez dostosowanie 

stanu własności do posiadania objawia się przede wszystkim w zasiedzeniu (art. 172-

176 Kodeksu cywilnego, a uprzednio art. 50-57 dekretu Prawo rzeczowe). Zasiedzenie 

jest instytucją prawną o wielowiekowej tradycji
4
. Jej podstawową funkcją jest nadanie, 

w interesie porządku prawnego, charakteru prawa zadawnionym stanom faktycznym 

wytworzonym przez pozbawiony tytułu prawnego długoletnie posiadanie cudzej 

rzeczy i przekształcenie posiadaczy we właścicieli. Dlatego zasiedzenie należy uznać 

za instytucję porządkującą i stabilizującą stan prawny rzeczy [7]. Zasiedzenie w swym 

rozwoju historycznym służyło początkowo do usunięcia formalnych braków aktu 

przeniesienia posiadania, a z biegiem czasu zaczęło pełnić rolę sanującą materialne 

braki nabycia własności [8].  

Ustawodawstwo zmierzające do uporządkowania stanu prawnego w drodze uwłasz-

czenia pełniło rolę podobną do zasiedzenia [9]. Początkowo były to przepisy zmierzające 

do uporządkowania stanu prawnego na gruntach państwowych jak np. dekret z 6 

września 1951 r. o ochronie i uregulowaniu własności osadniczych gospodarstw 

chłopskich na Ziemiach Odzyskanych
5
 mający na celu przyspieszenie i ukończenie 

spraw związanych z osadnictwem. Podobny charakter miała ustawa z 16 czerwca 1948 r. 

o uprawnieniach osób, które przed dniem 15 września 1944 r. otrzymały we władanie 

grunty wchodzące w skład nieruchomości ziemskich przeznaczonych na cele reformy 

rolnej
6
. Kolejny przykład to dekret z 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i uregulo-

waniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem
7
. 

Omawiana funkcja posiadania przejawia się również w ustawodawstwie przewi-

dującym utratę własności na rzecz państwa przez tych właściciel, którzy utracili posia-

danie nieruchomości. Był to dekret z 27 lipca 1949 r. o przejęciu na własność Państwa 

nie pozostających we faktycznym władaniu właścicieli nieruchomości ziemskich, 

położonych w niektórych powiatach województwa białostockiego, lubelskiego, rze-

szowskiego i krakowskiego
8
, który uzupełniał dekret z 5 września 1947 r. o przejściu 

na własność Państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do ZSRR
9
. 

                                                                
4 Posiadanie jako czynnik prowadzący do własności zrodziło się w starożytnym Rzymie (tzw. interdykty 

posesoryjne, dzięki którym chronieni posiadacze przekształcili się z czasem we właścicieli). Do umocnienia 

i rozbudowania tej funkcji doszło w średniowieczu, kiedy to sięgano do rzymskiej konstrukcji posiadania dla 

uzasadnienia ochrony istniejącego stanu faktycznego, także innych, poza własnością, praw (praktyka 

uzasadniała posiadanie praw obligacyjnych, familijnych, a nawet honorowych). W dalszym rozwoju prawa 

funkcja posiadania jako korektury była nadal obecna. Kodeks Napoleona tak dalece wysuwała na pierwszy 

plan role posiadania jako korektury, że przepisy dotyczące posiadania zamieścił w dziale o zasiedzeniu. 
5 Dz. U. z nr 46, poz. 340. 
6 Dz. U. nr 33, poz. 222. 
7 Dz. U. nr 18, poz. 107. 
8 Dz. U. nr 59, poz. 318. 
9 Dz. U. nr 59, poz. 318. 
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Przepisy dekretu z 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem 

Odzyskanych i Wolnego Miasta Gdańska
10

 przewidywały utratę własności tych gospo-

darstw rolnych należących do autochtonów, które przeszły w posiadanie innych osób, 

oraz możliwość przejęcia przez Państwo gospodarstw, które wprawdzie nie zostały 

przekazane w posiadanie innym osadnikom, lecz zostały utracone przez ich właścicieli. 

Wreszcie pewną formę utraty własności wiążącą się z utratą posiadania przewidywał 

dekret z 7 kwietnia 1948 r. o wywłaszczeniu z majątków zajętych na cele użyteczności 

publicznej w czasie wojny 1939-1945 r.
11

  

Zagadnienie posiadania odgrywało także pewną rolę przy regulowaniu zagadnień 

związanych z majątkami poniemieckimi. Zasadniczą rolę odgrywało w przypadku 

majątków opuszczonych, przy czym utrata własności tych majtków nie wiązała się 

automatycznie z utratą posiadania, lecz także z upływem określonych terminów 

(przemilczenie)
12

.  

Ponadto w okresie powojennym usankcjonowano stan posiadania powstały wskutek 

niedoprowadzonego do końca postępowania scaleniowego wszczętego przed wojną lub 

w czasie okupacji (art. 9 dekretu z 14 kwietnia 1948 r. w sprawie dostosowania do 

warunków powstałych w związku z wojną zasad postępowania scaleniowego, przewi-

dzianego w ustawie z 31 sierpnia 1923 r. o scalaniu gruntów
13

) [10]. 

Istotną rolę w usankcjonowaniu stanu posiadania odegrała również ustawa z dnia 

26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych
14

. Celem tej 

ustawy było uporządkowanie istniejących skomplikowanych stosunków własnościo-

wych, poprzez usankcjonowanie stanów posiadania gruntów w ramach gospodarstw 

rolnych.  

Drugi nurt przepisów dotyczących posiadania jako korektury własności stanowiły 

akty prawne, które niejako rezygnując z prób oparcia się na stanie własności, odwołują 

się wprost do stanu posiadania, wiążąc z nim określone skutki prawne. Były to przede 

wszystkim przepisy określające pewne obowiązki posiadaczy gruntów rolnych. I tak, 

podatek gruntowy obciążał osoby będące „właścicielami lub posiadaczami” gospo-

darstw rolnych, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli na gospodarstwie rolnym ustanowione 

zostało prawo użytkowania, obowiązek podatkowy ciąży na użytkowniku (dekret z 30 

czerwca 1951 r. o podatku gruntowym
15
). Niemal identycznie sformułowane zostały 

przepisy dekretu z 30 czerwca 1951 r. o obowiązku świadczeń w naturze na niektóre 

cele publiczne
16
. Z posiadaniem gospodarstwa rolnego związany był obowiązek dostaw 

zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych (przez pewien czas także mleka). Przepisy 

wskazywały, że do dostaw obowiązany jest „właściciel gospodarstwa rolnego, a gdy 

                                                                
10 Dz. U. nr 49, poz. 279. 
11 Dz. U. nr 20, poz. 1380. 
12 Tak: uchwała SN z 24 maja 1956 r., Nowe Prawo z 1957 r., nr 3, poz. 114. 
13 Dz. U. nr 21, poz. 144. 
14 Dz. U. z 1971 r., Nr 27, poz. 250 ze zm. Ustawa ta została uchylona przez przepisy ustawy z dnia 26 marca 

1982 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw 

rolnych (Dz. U. z 1982 r., Nr 11, poz. 81 ze zm.). 
15 Dz. U. 1951 nr 38 poz. 283. 
16 Dz. U. nr 38, poz. 284. 
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gospodarstwo zostało wydzierżawione lub jest faktycznie użytkowane przez inna 

osobę – dzierżawca lub użytkownik
17

.  

Podobne zasady można było znaleźć w przepisach o powszechnej elektryfikacji wsi 

o osiedli oraz o obowiązkowym ubezpieczeniu budynków od ognia. Również dekret 

z 16 sierpnia 1949 r. o wymianie gruntów
18

 przewidywał możliwość dokonania wy-

miany bez względu na stan własności, jedynie w oparciu o stan posiadania, który ustano 

zgodnie z faktycznym użytkowaniem gruntów bez względu na tytuł posiadania. 

W zasadzie obrót gospodarczy w latach 50., 60. 70. i 80. XX wieku regulowany był 

w oderwaniu od stanu własności. Z punktu widzenia gospodarczego stan własności stał 

się obojętny. Okazało się, że wysiłki zmierzające do uzgodnienia stanu posiadania ze 

stanem własności nie dały zamierzonych celów i w rezultacie pozostawał rozdźwięk 

między stanem własności a stanem posiadania. Zatem rola posiadania jako korektury 

systemu własnościowego rysowała się w omawianym okresie bardzo wyraźnie [11]. 

3. Zmiany w funkcjach posiadania w XXI wieku 

Współcześnie zasiedzenie pełni istotną rolę przede wszystkim przy służebnościach 

gruntowych oraz służebnościach przesyłowych, które często występują na terenach 

wiejskich. Zgodnie z art. 292 w zw. z art. 172 i w z art. 305
4
 k.c. – istnieje możliwość 

nabycia przez zasiedzenie służebności gruntowej bądź służebności przesyłu. Sprawy 

o nabycie służebności gruntowej lub przesyłu przez zasiedzenie stanowią obecnie zna-

czący procent spraw o zasiedzenie. Podobnie często podnoszony jest zarzut zasiedzenia 

służebności w sprawach o ustanowienie służebności. Braki w uregulowaniach dotyczą-

cych ustanowienia służebności w przeszłości (w latach 50., 60., 70., 80. XX wieku) 

powodują dzisiejsze trudności w ustaleniu prawa do korzystania z części nieruchomości 

przysługującej przedsiębiorcy. Stąd posiadanie służebności pełni w tym wypadku rolę 

sanującą materialne braki nabycia tego prawa. 

Interesujący jest drugi aspekt roli posiadania przy zasiedzeniu, który dotyczy nieru-

chomości rolnej. Zgodnie z art. 172 § 3 k.c. nabyć nieruchomość rolną w rozumieniu 

ustawy wskazanej w art. 166 § 3 k.c. przez zasiedzenie może tylko rolnik indywi-

dualny w rozumieniu tej ustawy, o ile powierzchnia nabywanej nieruchomości wraz 

z nieruchomościami stanowiącymi jego własność nie przekroczy 300 ha użytków 

rolnych
19

.  

Taka regulacja zasiedzenia nieruchomości rolnych prowadzi do petryfikacji roz-

warstwienia sfery faktu i prawa, godząc w bezpieczeństwo obrotu i interes publiczny. 

Łączy się to z dekompozycją konstrukcji zasiedzenia [14]. Powoduje to wypaczenie 

podstawowej roli posiadania w zasiedzeniu. Dzieje się tak w przypadku gdy osoba, 

spełnia przesłanki zasiedzenia wskazane w art. art. 172 § 1 i 2 k.c., ale nie ma statusu 

                                                                
17 Ustawa z 10 lipca 1952 r. o obowiązkowych dostawach zbóż (Dz.U. nr 32, poz. 214); dekret z 28 sierpnia 

1952 r. o obowiązkowych dostawach ziemniaków (Dz.U. nr 37, poz. 255); dekret o obowiązkowych 

dostawach zwierząt rzeźnych (Dz. U. nr 50, poz. 244), dekret z 1 grudnia 1953r. o obowiązkowych dostawach 

mleka (Dz.U. nr 50, poz. 245).  
18 Dz.U. nr 48, poz. 367. 
19 Zgodnie z art. 2a ust. 1 i 2 ustawy z 11 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1655, 2320) 

nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny oraz, że powierzchnia nabywanej 

nieruchomości, wraz z nieruchomościami, które nabywca już posiada, nie może przekroczyć 300 ha użytków 

rolnych. 
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rolnika indywidualnego. Wówczas mamy do czynienia z sytuacją, że istnieje posiadanie, 

które nie prowadzi do zasiedzenia. W konsekwencji posiadanie nie spełnia swojej 

funkcji, czyli nie stanowi korektury własności przejawiającej się w dążeniu do dosto-

sowania stanu prawnego do układu stosunków faktycznych
20

. 

Aktualnie w ogromnej części ustawodawstwa następuje oderwanie się od stanu 

własności i oparcie się wyłącznie na stanie posiadania. W szczególności jest to widoczne 

w przepisach nakładających na producenta rolnego obowiązki. I tak, zgodnie z prze-

pisami ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
21

 podatnikami podatku rolnego 

są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające 

osobowości prawnej, będące: 1) właścicielami gruntów; 2) posiadaczami samoistnymi 

gruntów; 3) użytkownikami wieczystymi gruntów; 4) posiadaczami gruntów, stanowią-

cych własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posia-

danie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia 

Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego albo jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem 

gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących 

w zarządzie Lasów Państwowych
22

.  

Nowością w przepisach podatkowo-rolnych jest zwrócenie uwagi nie tylko na 

rzeczywisty stan posiadania, ale na wykonywanie na posiadanym gruncie działalności 

rolniczej. Istotny jest bowiem rzeczywisty stan posiadania i współposiadania użytków 

rolnych potwierdzony treścią ewidencji gruntów i zgodami współposiadaczy
23

.  

Podobnie przepisy ubezpieczeniowe w rolnictwie kontynuują tendencję oparcia się 

o posiadanie. Zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubez-

pieczycieli komunikacyjnych tj. z dnia 9 lutego 2018 r.
24
, za rolnika jest uważana 

osoba fizyczną, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne. 

W konsekwencji ochroną ubezpieczeniową na podstawie przepisów tej ustawy można 

objąć jedynie szkody wyrządzone w związku z posiadaniem przez rolnika gospodar-

stwa rolnego. Wymagane jest przy tym, by powstanie szkody pozostawało w związku 

funkcjonalnym z prowadzeniem gospodarstwa
25

. 

Przykład odniesienia do instytucji posiadania daje także przepis art. 2 pkt 2 ustawy 

z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
26

, gdzie 
                                                                
20 Regulacje dotyczące zasiedzenia należy połączyć z wprowadzeniem ustawą z 14 kwietnia 2016 roku 

o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz.U. 

2018 poz. 869) w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy swoistym „moratorium” na sprzedaż 

nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Tym samym w zakresie 

obrotu takimi nieruchomościami nastąpiło przeniesienie ciężaru na dzierżawę, a więc posiadanie zależne.  
21 Tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1892. 
22 Również przepisy ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1340) przewidują 

zwrot tego podatku producentowi rolnemu, odwołując się w zakresie pojęcia producenta rolnego do ustawy 

o podatku rolnym. 
23 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Warszawie z 27 września 2017 r., VIII 

SA/Wa 552/17, Legalis. 
24 Dz.U. z 2018 r. poz. 473. 
25 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 9 czerwca 2016 r. I ACa 1751/15, Legalis; zob. również wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Białymstoku z 30 kwietnia 2012 r. I ACa 730/11, OSAB 2012 nr 2-3 oraz wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Łodzi z 19 maja 2011 r. I ACa 225/11, OSAŁdz 2012 nr 3, poz. 24. 
26 Tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 47. 
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ustawodawca określa producenta rolnego również poprzez odesłanie do posiadania 

(współposiadania) gospodarstwa rolnego. 

Obecnie kierunek ustawodawczy związany z odwoływaniem się do posiadania 

umacnia się, co wiąże się przede wszystkim z przepisami dotyczącymi zasad i trybu 

przyznawania pomocy unijnej. Uprawnienia przy prowadzeniu działalności rolniczej 

można uzyskać odwołując się do posiadania gruntów rolnych. Takie podejście ustawo-

dawcy wynika stąd, że ochrona unijna jest określana nie przez tytuł do gruntu, lecz 

przez funkcje spełniane przez ten grunt (produkcyjna, środowiskowa, społeczna) [15]. 

Zatem dla uzyskania pomocy unijnej konieczne jest, faktyczne posiadanie gospodarstwa 

rolnego, a nie tytułu prawnego własności. Inaczej ujmując – tytułem uprawniającym do 

uzyskania płatności jest samo posiadanie gospodarstwa rolnego. Co więcej, posiadaczem 

samoistnym lub zależnym może być również osoba nie mająca żadnego tytułu 

prawnego do posiadania. Przymiot posiadacza ma również osoba władająca rzeczą 

w złej wierze. W odniesieniu do spraw o przyznanie płatności do gruntów rolnych 

przesłanka posiadania gruntu rolnego nie może być więc rozumiana jako ustalenie 

tytułu prawnego, którego wynika to posiadanie
27

. Postępowania w przedmiocie dopłat 

do gruntów rolnych nie mogą służyć regulowaniu własności gospodarstw rolnych.  

Przepisy ustawy z 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
28

 

odwołują się do definicji rolnika w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 

1307/2013
29

 i posiadacza zwierzęcia lub posiadacza zwierzęcia w rozumieniu przepisów 

o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
30

. Gospodarstwo rolne w tej ustawie 

traktowane jest zaś jako jednostka lub kilka powiązanych podmiotowo jednostek 

produkcyjnych, zarządzanych przez producenta rolnego. Na tak rozumiane gospo-

darstwo mogą się składać grunty o różnej strukturze właścicielskiej. W jego skład 

mogą wchodzić zarówno nieruchomości stanowiące własność rolnika, jak również 

nieruchomości będące przedmiotem innych praw rzeczowych lub obligacyjnych, czy 

wreszcie nieruchomości będące w posiadaniu rolnika, z którym nie wiąże się żaden 

formalny tytuł prawny
31

.  

Konstrukcja instytucji płatności obszarowych wynika ze wspólnej polityki wspierania 

dochodów rolników i dotyczy pomocy finansowej udzielanej tylko tym podmiotom, 

które są faktycznie użytkownikami gruntów rolnych
32
. Innymi słowy, dla uzyskania 

uprawnienia do dopłat znacznie ma posiadanie gruntu rolnego i bycie producentem 

rolnym, zaś tytuł prawny, który stanowiłby podstawę tego posiadania w istocie nie ma 

znaczenia, bowiem posiadanie nie musi opierać się na żadnym tytule prawnym, a prawo 

do dopłat nie jest powiązane z prawem do gruntu
33

. Podmiotem uprawnionym do 
                                                                
27 Tak: WSA z siedzibą w Olsztynie w wyroku z 30 lipca 2009 r. I SA/Ol 398/09, Legalis, a także np. wyroki 

NSA: z 17 stycznia 2008 r., II GSK 227/07 oraz z 2 września 2008 r., II GSK 311/08, orzeczenia.nsa.gov.pl. 
28 Tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1853. 
29 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z 17 grudnia 2013r. ustanawiające 

przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach 

wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) 

nr 73/2009 – Dz.Urz.UE.L 2013 Nr 347, s. 608. 
30 Ustawa z 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. 2020 poz. 2001). 
31 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 maja 2011 r. II GSK 540/10, Legalis. 
32 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 stycznia 2008 r II GSK 227/07, Legalis. 
33 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 kwietnia 2009 r. II GSK 851/08, Legalis. 

http://sip.legalis.pl.00008f0n1855.han.bg.us.edu.pl/document-view.seam?documentId=mrswglryguytgmzygy4a
http://sip.legalis.pl.00008f0n1855.han.bg.us.edu.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrrgaydcnzxgm4tg
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uzyskania płatności jest więc ten posiadacz gruntów rolnych, który faktycznie użytkuje 

te grunty (prowadzi działalność rolniczą), a sam status właściciela (współwłaściciela) 

nie stanowi jeszcze o uprawnieniu do uzyskania płatności
34
. Władztwo faktyczne 

producenta rolnego musi być stanem trwałym, co oznacza, że związek posiadacza 

z rzeczą nie może wyrażać się w jednorazowym lub nawet sporadycznym zawładnięciu 

rzeczą, lecz w możności korzystania z niej przez czas nieokreślony
35

. 

Podobnie odniesienie do posiadania znajdziemy w przepisach dotyczących uzyskania 

pomocy unijnej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
36

. Pomoc ta przyznawana 

jest podmiotowi, który faktycznie prowadzi działalność rolniczą na posiadanych grun-

tach rolnych. Konieczne jest zatem podkreślenie, że dla uzyskania płatności nie 

wystarczy być posiadaczem gruntów rolnych w rozumieniu przepisów Kodeksu cywil-

nego, ale ponadto należy je rolniczo użytkować – co oznacza, że prawo do płatności 

przysługuje właśnie podmiotowi, który faktycznie użytkuje grunt rolną
37

. 

4. Przyczyny zmian funkcji posiadania  

Funkcje posiadania w XX wieku łączono przede wszystkim z objawami kryzysu 

własnościowego [12], które można było zaobserwować w już okresie międzywojennym. 

Kryzys własności widziano zwłaszcza w kryzysie własności rolnej. Symptomy tego 

kryzysu były rozmaite. Zwracała uwagę korelacja ilości spraw posesoryjnych ze stanem 

własności (głównie nieruchomości wiejskich). Wszędzie tam, gdzie pojawia się kryzys 

własności na tle gmatwających się stosunków prawnych, tak rośnie ilość spraw poseso-

ryjnych. Tam, gdzie stosunki własnościowe były uporządkowane, ilość spraw posesoryj-

nych była stosunkowo niewielka (np. zabór pruski). Tam, gdzie przeżytki feudalizmu 

były stosunkowo silne, kryzys własnościowy i ekonomiczny wystąpił prędko i pociągnął 

za sobą również zagmatwanie stosunków prawnych. W konsekwencji trzeba było sięgać 

do posiadania jako do tego stanu, który w warunkach niepewnego stanu prawnego 

stanowił jedyny punkt poparcia (zabór rosyjski i austriacki). W Małopolsce, gdzie 

założono kataster gruntowy, nie było lepiej, z uwagi na fatalny stan ekonomiczny 

podupadających gospodarstw, przeludnienie wsi, karłowate gospodarstwa rolne, działy 

rodzinne, różne formy dzierżawy. Fatalny był również stan rejestracji praw na nierucho-

mościach. Rezultatem nabyły zagmatwane stosunki prawne. W tych warunkach na tle 

pogarszającej się struktury gospodarstw rolnych, ich rozdrobienia, powstała skompli-

kowana sieć służebności, a w rezultacie stałym zjawiskiem były procesy posesoryjne, 

które przewyższały ilość sporów petytoryjnych.  

                                                                
34 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Olsztynie z 30 lipca 2009 r., I SA/Ol 398/09, 

Legalis; Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Rzeszowie z 2 grudnia 2008 r. 

I SA/Rz 596/08, Legalis. 
35 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 kwietnia 2009 r. II GSK 853/08, Legalis; podobnie 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 marca 2009 r. II GSK 790/08, Legalis; w odniesieniu do 

otrzymania płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 października 2008 r. II GSK 382/08, 

Legalis. 
36 Ustawa z 20 lutego 2015 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1936).  
37 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Szczecinie z 16 czerwca 2010, I SA/Sz 

84/10, Legalis. 
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Po wojnie obok dawnych czynników ekonomicznych doszły także nowe: polityka 

gospodarcza, ograniczanie gospodarstw kułackich, która odprowadziła je do gospo-

darczej ruiny, a nawet likwidacji, stosowanie dość znacznego opodatkowania wsi 

(podatek gruntowy, obowiązkowe dostawy). Wszystko to prowadziło do płynności 

stosunków własnościowych. Płynność ta była pogłębiana koniecznością wymiany 

gruntów przy zakładaniu spółdzielni produkcyjnych i ciągle jeszcze nie zakończoną 

regulację gospodarstw osadniczych na Ziemiach Odzyskanych. Pojawiły się tzw. 

działy rodzinne (gospodarstwa powstałe z „dziedziczenia”). Ponadto często pod formą 

dzierżawy rozwijał się niekontrolowany obrót ziemią. 

Rozkład własności rolnej spowodował ogromny wzrost znaczenia posiadania, co 

wydaje się zupełnie naturalnym zjawiskiem. Skoro rozpadała się bardziej skompli-

kowana konstrukcja własnościowa, na pierwszy plan wysunął się stosunek najbardziej 

elementarny, pierwiastkowy, stosunek faktycznego władztwa nad rzeczą [13]. 

Współcześnie w ramach jurydycznych funkcji posiadania można wydzielić ustawo-

dawstwo, które został przejęte z poprzedniego okresu. Były to głównie przepisy obcią-

żające producenta rolnego określonymi obowiązkami np. o przepisy podatkowe czy 

ubezpieczeniowe. Ustawodawca tym zakresie zaakceptował istniejący stan rzeczy, jakim 

było posiadanie, nie próbując w żaden sposób egzekwować tytułu tego posiadania.  

Wraz z rozwojem prawa rolnego w XXI wieku, pojawiły się nowe regulacje prawne, 

które zupełnie odrywają się od stanu własności i opierają się wyłącznie na stanie posia-

dania. Chodzi tu w szczególności o przepisy dające posiadaczowi pewne uprawnienia 

wynikające z prawa unijnego. Określone w tych przepisach posiadanie nacechowane 

jest jednak niejednokrotnie nowymi właściwościami. Nie chodzi bowiem tylko o fak-

tyczne władanie gruntem, ale o faktyczne władanie połączone z rolniczym użytko-

waniem (z wykonywaną działalnością rolniczą). To dodatkowe nacechowanie nie 

powoduje zamiany istoty posiadania, lecz zmienia jego funkcje. 

 Wśród czynników wpływających na przemianę funkcji posiadania w XXI wieku 

można wymienić założenia krajowej polityki rolnej oraz – a może przede wszystkim – 

ustawodawstwo unijne. Nie bez znaczenia ma również ogólna tendencja rozwoju 

stosunków zobowiązaniowych w prawie polskim takich jak najem, dzierżawa, leasing 

itp., co implikuje rozwój posiadania zależnego. 

5. Podsumowanie  

Aby mówić o funkcjach instytucji prawnej (zespołu norm, prawa, systemu prawnego 

jako całego), określone specyficzne skutki muszą być odpowiednio doniosłe, trwałe 

i występować stale [16]. W przyjętej przez mnie perspektywie czasowej widoczne są 

pewne doniosłe skutki posiadania, które zostały pokrótce powyżej scharakteryzowane, 

a które określamy funkcjami. 

W oparciu o „analizę bilansu funkcji” R.K. Mertona [17], można dokonać próby 

„bilansu konsekwencji”
38

 posiadania dla całej struktury stosunków rolnych (szeroko 

rozumianej własności rolnej). Okazuje się, że w XX wieku posiadanie dominujące nad 

własnością w stosunkach rolnych, nie stanowiło elementu pozytywnie funkcjonalnego. 

Ów prymat posiadania stanowił niejako „przypadkową”, bo zupełnie nieplanowaną, 

                                                                
38 Jej specyfika polega na skupieniu się na konsekwencjach dla innych elementów społecznych lub dla całości 

społecznej. 
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konsekwencję polityki rolnej i realizującego ją ustawodawstwa. Inaczej jest obecnie, 

kiedy to rozwój posiadania i w efekcie jego kluczowość w stosunkach rolnych, jest 

celowo kreowana. Skutkiem tego współcześnie posiadanie rozwija się na tyle 

dynamicznie, że przejmuje wiodącą rolę, a niekiedy zupełnie odrywa się od tytułu 

posiadania i dystansuje od własności. Taką przemianę funkcji posiadania w XXI wieku 

i w konsekwencji jego stymulowany rozwój należy ocenić pozytywnie.  
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Przemiany posiadania w polskim prawie rolnym na przykładzie zmian jego funkcji 

Streszczenie  

Posiadanie zawsze odgrywało i nadal odgrywa istotną rolę w polskich stosunkach rolnych. Jako szczególna, 

bo oparta o stan faktyczny, instytucja prawna, posiadanie podlega również szczególnym przemianom. Jest 

to zwłaszcza widoczne w zmianach funkcji, które posiadanie odgrywa i realizuje w stosunkach prawnych. 

Rozwój posiadania w każdym systemie prawnym jest wypadkową jego historycznego procesu. Na tle okre-

ślonej historycznej rzeczywistości instytucja posiadania spełniała wyznaczoną jej rolę. Funkcje posiadania 

zatem nie będą zawsze takie same. 

Celem pracy jest ukazanie przemiany instytucji prawnej posiadania w oparciu o zmianę jego funkcji 

w polskim prawie rolnym. Akcent w pracy jest położony na pokazanie funkcji posiadania, zwłaszcza współ-

czesnych funkcji posiadania w stosunkach rolnych. Zmiana funkcji będzie widoczna poprzez skontrasto-

wanie funkcji realizowanych przez posiadanie w XX i XXI wieku. W latach 50. 60., 70, i 80, XX wieku 

najistotniejszą funkcją posiadania było uzewnętrznienie własności oraz korektura własności. Współcześnie 

widoczne jest oderwanie się od stanu własności i oparcie się przez ustawodawcę zwłaszcza w stosunkach 

prawnorolnych wyłącznie na stanie posiadania. Aktualnie zauważalne jest, że w przepisach prawnorolnych 

posiadanie rozwija się i jest niezwykle dynamiczne. W pracy postaram się odpowiedzieć jakie funkcje 

posiadania dominują w polskim prawie rolnym w XXI wieku i jaki jest przewidywany dalszy rozwój tych 

funkcji. To pozwoli pokazać przemiany samego posiadania rolnego.  

W pracy zastosowano głównie metodę analizy prawnej, metodę dogmatyczną, opisową oraz prawno-

porównawczą.  

Słowa kluczowe: posiadanie, funkcje, przemiany, własność, prawo unijne 

Changes in possession in Polish agricultural law on the example of changes in its 

functions 

Abstract  

Ownership has always played and continues to play an important role in Polish agricultural relations. As 

a special legal institution based on the facts, possession is also subject to specific changes. This is 

especially evident in the changes in the functions that possession plays and carries out in legal relations. 

The development of property in any legal system is a product of its historical process. Against the 

background of a specific historical reality, the institution of ownership fulfilled its assigned role. The 

ownership functions will therefore not always be the same. 

The aim of the work is to show the transformation of the legal institution of ownership based on the change 

of its function in Polish agricultural law. The emphasis in the work is on showing the ownership function, 

especially the modern ownership function in agricultural relations. The change of functions will be visible 

by contrasting the functions performed by ownership in the 20th and 21st centuries. In the 1950s, 1960s, 

1970s, and 1980s, the most important function of ownership was the externalization of property and the 

correction of property. Nowadays, it is visible that the state of property is detached and the legislator relies 

exclusively on the state of ownership, especially in legal and agricultural relations. Currently, it is 

noticeable that in the legal regulations, possession is developing and is extremely dynamic. In this work, 

I will try to answer what functions of ownership dominate in Polish agricultural law in the 21st century and 

what is the expected further development of these functions. This will make it possible to show the 

transformations of agricultural property itself. 

The study mainly uses the method of legal analysis, dogmatic, descriptive and comparative law. 

Keywords: possession, functions, transformations, possession, EU law 
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Polscy rolnicy w dobie globalizacji 

1. Uwagi wstępne 

Żyjemy w czasach globalizacji. To już slogan. Co zatem oznacza to pojęcie? Eko-

nomiści akcentują przede wszystkim kontekst gospodarczy, stwierdzając, że globa-

lizacja „to ściślejsza integracja państw oraz ludzi na świecie, spowodowana ogromną 

redukcją kosztów transportu i telekomunikacji oraz zniesieniem sztucznych barier 

w przepływach dóbr, usług, kapitału, wiedzy oraz (w mniejszym stopniu) ludzi z kraju 

do kraju … tworzenie nowych instytucji, które obok już istniejących zaczęły prowadzić 

działalność przekraczającą granice państw [1, s. 26]. Szersze znaczenie nadają jej 

socjologowie, odnosząc ją w zasadzie do wszystkich aspektów życia społecznego. Jak 

stwierdza Piotr Sztompka globalizacja to „…proces zagęszczania i intensyfikowania 

się powiązań i zależności ekonomicznych, finansowych, politycznych, militarnych, 

kulturowych, ideologicznych między społecznościami ludzkimi co prowadzi do 

uniformizacji świata w tych wszystkich zakresach, i odzwierciedla się w pojawieniu się 

więzi społecznych, solidarności i tożsamości w skali ponadlokalnej i ponadnarodowej” 

[2, s. 598]. Podobnie wypowiada się Henryk Domański, który wiąże globalizację 

z procesami „…przepływu ludzi, kapitału, towarów i informacji, których konsekwencją 

jest wzrost zależności między państwami i gospodarkami oraz wyłanianie się ponad-

narodowej kultury” [3, s. 10]. Globalizacja niesie zatem istotne konsekwencje tak dla 

państw i społeczeństw, jak i dla jednostek, tak dla mieszkańców miast, jak mieszkańców 

wsi. Jak pisze Jacek Wasilewski „…zachodzą zjawiska i procesy, na które jako 

jednostki i członkowie grup społecznych nie mamy wpływu. Są nam narzucane, dzieją 

się poza możliwościami naszego oddziaływania, lecz zarazem – czy chcemy tego, czy 

nie chcemy – wpływają na nasze życie, zmuszają do zmian, wytrącają z rutyny, stawiają 

nas w nowych sytuacjach, ogólnie: domagają się jakichś naszych reakcji, przysto-

sowania do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych lub walki z nimi” [4, s. 7]. 

Konsekwencje procesów globalizacyjnych, które zmieniają permanentnie wszystkie 

aspekty naszej codzienności, mogą mieć zatem dla jednostki i różnych zbiorowości tak 

charakter pozytywny, jak i negatywny. Pozytywów należałoby szukać przede wszystkim 

w poprawie zobiektywizowanych warunków naszego życia, natomiast bardziej proble-

matyczny może być ich wpływ na jego subiektywny wymiar, na nasze stany psychiczne, 

dobrostan psychiczny. Jeśli przyjmiemy rozróżnienie pojęcia poziom życia (warunki 

życia) i pojęcia jakość życia, to poziom życia możemy odnieść do zobiektywizowanej 

sytuacji życiowej, a jakość życia do jej subiektywnej oceny przez jednostkę. Takiego 

rozróżnienia dokonuje wielu badaczy, a Janusz Czapiński i Tomasz Panek konkludują: 

„.. podział wskaźników społecznych na warunki życia i jakość życia odpowiada mniej 

więcej podziałowi na obiektywny opis sytuacji życiowej (warunki) i na jej psycho-

logiczne znaczenie wyrażone subiektywną oceną respondenta (jakość życia)” [5, s. 16]. 

                                                                
1 usdrag@cyf-kr.edu.pl, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii (https://socjologia.uj.edu.pl), ORCID 

0000-0002-9106-7758. 
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Chcąc zatem rozpoznać wpływ procesów globalizacyjnych na codzienne życie jednostki 

należy uwzględnić tak poziom, jak i jakość jej życia. Przy przyjęciu takiego założenia, 

przedmiotem naszych dalszych rozważań będzie ta ostatnia kwestia. Stawiamy pytania: 

w jakim zakresie postępujące procesy globalizacyjne znajdują odzwierciedlenie 

w świadomości polskich rolników? Czy mają jakiś związek z ich dobrostanem psy-

chicznym? Czy istnieją jakieś czynniki warunkujące siłę tego związku? Odpowiedzi na 

nie poszukujemy analizując poczucie zagrożenia i wyzwań globalizacyjnych wśród 

rolników, a także takie wyznaczniki ich dobrostanu psychicznego jak zadowolenie 

z życia i poczucie optymizmu. Odwołujemy się też do takich charakterystyk jednostek, 

jak predyspozycje osobowościowe związane z reakcją na nowe sytuacje (skłonność do 

aktywizmu), charakter więzi rodzinnych (poczucie wparcia ze strony rodziny) i religij-

ność. Uwzględnienie tych charakterystyk przy wyjaśnianiu związku między odczuwa-

nymi zagrożeniami i wyzwaniami globalizacyjnymi i dobrostanem psychicznym 

wydaje się mieć istotne znaczenie. Przyjmujemy bowiem, że w erze postfordyzmu [6, 

s. 52-64], „płynnej nowoczesności” [7, 8], „społeczeństwa ryzyka” [9], w dobie globa-

lizacji i permanentnej zmiany, zachowania jednostek, ich reakcje na ciągle pojawiające 

się nowe sytuacje są przede wszystkim konsekwencją ich trwałych predyspozycji 

psychicznych [zob. też: 4, s. 133-174].  

2. Globalizacja w społecznej świadomości 

Z perspektywy dnia dzisiejszego pojęcie globalizacja wydaje się być powszechnie 

rozpoznawane, a jej kontekst zrozumiały, przynajmniej intuicyjnie. Jednak jest tak – 

w przypadku społeczeństwa polskiego – co najwyżej od kilkunastu lat. Jak wynika 

z badań zrealizowanych przez CBOS w roku 2003, z pojęciem globalizacja zetknęło 

się i wiedziało, co ono znaczy zaledwie 34,0% Polaków, 28,0% zetknęło się, ale nie 

wiedziało, co ono znaczy, a aż 35,0% nigdy się z nim nie zetknęło. Ci, którzy byli 

w stanie uszczegółowić to pojęcie wskazywali przede wszystkim na kontekst gospo-

darczy: światowa wspólnota gospodarcza, powiązania gospodarcze między krajami, 

swobodny przepływ kapitału, technologii, towarów, powstawanie międzynarodowych 

firm, przejęcie władzy gospodarczej przez koncerny, dominacja bogatych krajów nad 

biednymi, itp. Znacznie rzadziej odwoływali się do wymiaru politycznego: powiązania 

polityczne krajów, współpraca państw w różnych dziedzinach, relacja dominacji 

i podporządkowania w polityce, itp. lub też definiowali je dość ogólnikowo: ujednoli-

cenie, zjednoczenie, świat bez granic, kurczenie się świata, itp. Bardzo rzadko natomiast 

lokowali je w sferze społeczno-kulturowej: powstanie społeczeństwa światowego, 

zanikanie różnic kulturowych, zanikanie narodów, swobodny przepływ informacji, itp. 

Wątki gospodarcze pojawiły się w definicjach 21,4%, kwestie polityczne w określeniach 

8,2%, a społeczno-kulturowe w wypowiedziach zaledwie 2,8% respondentów. Ponadto, 

sformułowania łącznie 10,8% badanych miały charakter ogólnikowy [10, s. 2-5]. 

Ograniczona znajomość pojęcia globalizacja nie oznaczała jednak, że Polacy nie 

dostrzegali procesów ją konstytuujących, zwłaszcza tych o charakterze gospodarczym. 

Zauważali coraz silniejsze powiązanie i zależność od siebie gospodarek różnych 

krajów, powstawanie międzynarodowych firm działających w wielu krajach i swobodny 

rozwój gospodarki ponad granicami państw (choć jeszcze wtedy – jak wspomniano – 

tylko niewielu opisywało te procesy pojęciem globalizacja). I jakkolwiek, zdecydowanie 

częściej procesy te oceniano pozytywnie (49%) niż negatywnie (19%), to jednak 
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znacząca część badanych była przekonana, że niosą one również negatywne konse-

kwencje, np. wzrost bezrobocia (44%), czy wzrost nierówności w poziomie życia ludzi 

w różnych krajach (42%). Dominowało też zdecydowanie przeświadczenie, że na 

procesach tych zyskują kraje bogate, a tracą kraje biedne: w przypadku krajów bogatych 

na zysk wskazało 82%, a na stratę 3% respondentów, gdy w przypadku krajów biednych 

odpowiednio: 21% i 58% [10, s. 7-9]. Biorąc pod uwagę powyższe opinie można by 

zapytać, dlaczego znacząca część badanych oceniała pozytywnie dokonujące się 

procesy gospodarcze (w istocie – globalizację gospodarki)? Wydaje się, że istotne było 

tutaj przekonanie, że przyczyniają się one do rozwoju gospodarczego kraju i – w konse-

kwencji – wzrostu poziomu życia. Zatem można sądzić, że ocena własnego poziomu 

życia i poziomu życia ogółu Polaków (zobiektywizowanych warunków życia) była 

podstawą oceny procesów dokonujących się w gospodarce światowej.  

Najczęstszy – choć jeszcze w 2003 roku niezbyt rozpowszechniony – sposób 

postrzegania globalizacji, czyli przez pryzmat gospodarki był utrwalany w świado-

mości społecznej przez kolejne lata. Głównie za sprawą przystąpienia Polski do Unii 

Europejskiej w 2004 roku i szerokiego otwarcia naszej gospodarki na kapitał między-

narodowy (szerszego niż przed 2004 rokiem), co dawało nadzieję Polakom na szybki 

wzrost poziomu życia. W 2006 roku ponad połowa badanych przez CBOS (52%) 

uznała, że globalizacja, zwłaszcza coraz bliższe związki naszej gospodarki z gospo-

darkami innych krajów z całego świata jest dla Polski korzystna, a przeciwnego zdania 

(globalizacja gospodarcza jest dla Polski niekorzystna) było 21% [11, s. 2]. Jakkol-

wiek, ogólna akceptacja dla globalizacji gospodarki utrzymała się zatem na podobnym 

– jak w roku 2003 - poziomie, to jednak Polacy okazali entuzjazm dla rozwoju handlu 

międzynarodowego. Ponad trzy czwarte stwierdziło, że jest to proces korzystny dla 

polskiej gospodarki (76%) i polskich przedsiębiorstw (77%). Zdecydowana większość 

dostrzegała też korzyści dla polskich pracowników, czy to wynikające ze wzrostu 

nowych miejsc pracy (71%), czy to ze wzrostu bezpieczeństwa zatrudnienia (53%). Aż 

70% badanych było także przeświadczonych o tym, że i oni sami osiągają korzyści 

jako konsumenci, a 59% oceniło, że globalizacja gospodarcza wpływa korzystnie na 

ich poziom życia [11, s. 4]. Czy opinie Polaków dotyczące procesów globalizacyjnych 

w gospodarce były w tym okresie bardziej, czy też mniej pozytywne niż opinie 

mieszkańców innych krajów? Jeśli chodzi o ogólną akceptację globalizacji gospodarki 

(uznanie jej za korzystną dla kraju), to sytuowaliśmy się w pobliżu Francji (51%), 

znacznie powyżej Rosji (41%), ale poniżej USA (60%). Jednak najsilniej jej korzyści 

podkreślali mieszkańcy szybko rozwijających się gospodarczo krajów azjatyckich, 

takich jak Korea Południowa (86%), czy Chiny (87%) [12, s. 2]. Oni też, a w szcze-

gólności Chińczycy zdecydowanie najczęściej dostrzegali korzystny wpływ handlu 

międzynarodowego na krajową gospodarkę (88%), na sytuację na rynku pracy – 

tworzenie nowych miejsc pracy (73%) i bezpieczeństwo zatrudnienia (65%), a także na 

swój poziom życia (73%) i swoją sytuację jako konsumentów (69%). O ile Chińczycy 

dostrzegali więcej korzyści niż Polacy, o tyle w znacznie mniej optymistycznym tonie 

wypowiadali się zarówno Rosjanie, jak i Amerykanie, czy Francuzi. Rosjanie częściej 

niż Francuzi i Amerykanie dostrzegali korzyści dla gospodarki swojego kraju 

(odpowiednio: 66%, 64% i 54%) oraz w kontekście sytuacji na rynku pracy. O ile 53% 

Rosjan było przekonanych, że rozwój handlu międzynarodowego sprzyja tworzeniu 
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nowych miejsc pracy, a 43%, że powoduje wzrost bezpieczeństwa zatrudnienia, o tyle 

wśród Amerykanów i Francuzów zdecydowanie dominowały w tym zakresie opinie 

negatywne. Aż 80% Francuzów i 67% Amerykanów uważało, że istniejąca sytuacja 

ma niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo zatrudnienia w ich krajach, a ponadto 73% 

Francuzów i 60% Amerykanów uznawało ją za niekorzystną z punktu widzenia 

tworzenia nowych miejsc pracy. Z kolei Amerykanie i – w mniejszym stopniu – Fran-

cuzi częściej niż Rosjanie dostrzegali korzystny wpływ globalizacji gospodarki na ich 

poziom życia oraz ich sytuację jako konsumentów. O korzystnym wpływie na poziom 

życia było przekonanych 64% Amerykanów, 50% Francuzów i tylko 45% Rosjan, 

z kolei na sytuację konsumencką 70% Amerykanów, 61% Francuzów i 59% Rosjan 

[12, s. 9, 10, 13, 15]. Jak pokazują powyższe wyniki percepcja konsekwencji globalizacji 

gospodarki była dość znacząco zróżnicowana w poszczególnych krajach: w zależności 

od kontekstu makro- (gospodarka kraju, rynek pracy) lub mikrospołecznego (poziom 

życia i sytuacja konsumencka badanych) od pozytywnej po umiarkowaną i negatywną. 

Ogólnie rzecz biorąc, konsekwencje te w wymiarze makro, jak i mikro, najbardziej 

pozytywnie oceniali mieszkańcy Chin i Polski, a umiarkowanie pozytywnie Rosjanie. 

Z kolei wśród Amerykanów i Francuzów w odniesieniu do sfery mikro przeważały 

oceny pozytywne, a w odniesieniu do sfery makro oceny stosunkowo negatywne zwią-

zane z zagrożeniami dla krajowego rynku pracy. Można by skonkludować, że najwięk-

szymi entuzjastami globalizacji gospodarki byli Chińczycy i Polacy, Rosjanie spoglą-

dali na nią dość zachowawczo, a wśród Amerykanów i Francuzów dominował pogląd, 

że jakkolwiek im samym przynosi ona korzyści, to jest zagrożeniem dla rozwoju ich 

gospodarek. Być może wzrost tych obaw w kolejnych latach doprowadził w USA do 

wygrania wyborów prezydenckich przez Donalda Trumpa, a we Francji do powstania 

„Ruchu żółtych kamizelek”. A jak rozwinęła się sytuacja w Polsce? Czy staliśmy się 

jeszcze większymi zwolennikami globalizacji gospodarki, czy być może sceptykami?  

Przyjmując, że stosunek Polaków do globalizacji gospodarczej w istotnym stopniu 

był warunkowany ich poziomem życia (zobiektywizowanymi warunkami życia), 

należało oczekiwać, że w kolejnych latach odsetek jej zwolenników będzie stopniowo 

wzrastał. Poprawiał się bowiem poziom życia Polaków, czego przejawem był wzrost 

odsetka osób, twierdzących, że żyje się im i ich rodzinom dobrze. W 2006 roku 

odsetek ten wynosił 35% [13, s. 7], 41% w 2012 roku [14, s. 7], 47% w roku 2015 [15, 

s. 6], a w roku 2017 już 57% [16, s. 4-5]. Faktycznie, tak też było. W 2016 roku 

odsetek badanych, którzy wzrost powiązań gospodarczych między różnymi krajami 

oraz rozwój firm międzynarodowych ocenili pozytywnie zwiększył się do 59%, zatem 

w porównaniu z 2003 rokiem o 10 punktów procentowych. Jednak nie towarzyszył 

temu jakiś znaczący spadek ocen negatywnych, który wyniósł 2 punkty procentowe 

(z 19% do 17%) [17, s. 2]. Za przejaw bardziej pozytywnego ogólnego nastawienia do 

globalizacji gospodarki należałoby też uznać wzrost odsetka tych, którzy wskazali, że 

zyskują na niej także kraje biedne oraz że przyczynia się ona do zmniejszenia bezro-

bocie. W latach 2003-2016 wzrost odsetka w tym pierwszym przypadku wyniósł 16 

punktów procentowych (z 21% do 37%), a w tym drugim aż 29 punktów procento-

wych (z 21% do 50%) [17, s. 4-5]. Należy jednak też zaznaczyć, że w tym okresie 

(2006-2016) wraz ze wzrostem ogólnego pozytywnego nastawienia wobec globalizacji 

gospodarczej osłabło przekonanie Polaków co do jej korzystnego wpływu na procesy 
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gospodarcze dokonujące się w Polsce, tak te w wymiarze makro-, jak i mikrospo-

łecznym. Odsetek badanych uznających, że globalizacja jest korzystna dla polskiej 

gospodarki spadł o 15 punktów procentowych (do 61%), a że jest korzystna dla polskich 

przedsiębiorstw o 18 punktów procentowych (do 59%). Pogląd, że sprzyja ona konsu-

mentom wyraziło z kolei 56% badanych (o 14% mniej), a że jest korzystna dla ich 

poziomu życia 51% (o 8% mniej) [17, s. 6]. Jak można by zinterpretować takie wyniki? 

Wydaje się, że istotne znaczenie ma tutaj coraz lepsze rozpoznanie przez badanych 

realnych konsekwencji globalizacji gospodarki. Początkowo ogólna wiedza na ten 

temat była niewielka, a to sprzyjało postawom zachowawczym. Z drugiej jednak strony, 

ogrom oczekiwań odnośnie poprawy sytuacji gospodarczej w kraju i osiągnięcia pożą-

danego poziomu życia wzbudzał nadmierną nadzieję na to, że te nowe procesy 

wkraczając do polskiej gospodarki mogą uruchomić mechanizmy szybko doprowa-

dzające do spełnienia tych oczekiwań. Przy umiarkowanie pozytywnych postawach 

wobec globalizacji gospodarki światowej, Polacy stali się jednocześnie entuzjastami 

włączenie w nią gospodarki polskiej, co miałoby przynieść im osobiste korzyści 

w postaci poprawy sytuacji zawodowej i poziomu życia. Lata bezpośredniego do-

świadczania i lepszego rozpoznania nowej globalnej rzeczywistości zmodyfikowały 

obie postawy. W mniemaniu wielu globalizacja gospodarki okazała się dobrym rozwią-

zaniem na cały szereg egzystencjalnych bolączek współczesności, jak bezrobocie, czy 

bieda, co niewątpliwie zwiększyło liczbę jej zwolenników. Z drugiej strony okazało się 

jednak, że nie jest ona tak skutecznym remedium na problemy gospodarki polskiej, jak 

wielu oczekiwało, a ponadto, mimo pozytywnego wpływu na poziom życia (zobiekty-

wizowane warunki życia) może wywoływać zjawiska negatywnie wpływające na 

dobrostan psychiczny. Innymi słowy, Polacy nabrali przeświadczenia, że globalizacja 

gospodarki niesie dla nich tak pozytywne, jak i negatywne konsekwencje, co osłabiło 

ich początkowy dlań entuzjazm.  

Jak już wcześniej wspomniano zasadniczym problemem naszych rozważań są owe 

negatywne konsekwencje, mające postać zagrożeń i wyzwań globalizacyjnych 

i wpływające na dobrostan psychiczny jednostki. I oczywiście nie będziemy odnosić ich 

tylko do gospodarki, bo globalizację pojmujemy szeroko, uznając, że dokonuje się ona 

we wszystkich sferach życia społecznego. Jako że będziemy skupiać się tylko na jednej 

z grup społeczno-zawodowych – rolnikach, należy też odnotować w tym miejscu, że 

rolnicy stanowili tę grupę, w której odsetek zwolenników globalizacji gospodarki był 

zawsze najmniejszy: w badaniach w 2003 roku wynosił 31% [10, s. 7], a w 2016 roku 

41% [17, s. 3]. Wydaje się, że nie była to jedynie oznaka nieufności rolników wobec 

„czegoś nieznanego”, ale raczej przejaw opartego na doświadczeniu przekonania 

o niejednoznacznych konsekwencjach globalizacji gospodarki dla polskiego rolnictwa. 

Dodajmy, przekonania nie tylko podzielanego przez rolników, ale ogółu Polaków: 

w badaniach w 2016 roku opinię, że globalizacja gospodarki jest korzystna dla 

polskich gospodarstw rolnych wyraziło 41% badanych, jednak 38% stwierdziło, że jest 

ona niekorzystna [17, s. 6]. I była to jedyna sytuacja, gdzie odsetki wskazujących na 

korzystny i niekorzystny wpływ globalizacji były porównywalne. Czy zatem takie 

ogólne przekonanie o niejednoznaczności wpływu globalizacji na sytuację zawodową 

rolników wzbudzał w nich jakieś nadmiernie silne stany emocjonalne i burzył dobrostan 

psychiczny? 
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3. Poczucie zagrożeń globalizacyjnych wśród rolników 

Stany psychiczne będące konsekwencją procesów globalizacyjnych identyfikowane 

są jako odczuwane przez jednostki nowe zagrożenia i wyzwania w podstawowych 

sferach życia, a zatem w sferze pracy, rodziny, moralności, czy codziennej egzystencji. 

Z dotychczas przeprowadzonych badań na ten temat wynika, że kategorią społeczną 

w najmniejszym stopniu odczuwającą tego typu zagrożenia i wyzwania są rolnicy. 

Taki wniosek formułuje Jacek Wasilewski, dokonując analiz wyników badania świado-

mości zmian globalizacyjnych wśród pozawielkomiejskich mieszkańców w młodym 

i średnim wieku (16-43 lata), przeprowadzonego w 2009 roku [4]. A w jakim stopniu 

zagrożenia i wyzwania globalizacyjne odczuwane są przez ogół polskich rolników? 

Odpowiedzi na to pytanie poszukujemy odwołując się do wyników badania przepro-

wadzonego w 2017 roku na reprezentatywnej próbie 3551 głównych użytkowników 

(kierowników) gospodarstw rolnych
2
.  

Do pomiaru poziomu poczucia zagrożeń i wyzwań globalizacyjnych zastosowano 

zestaw 12 stwierdzeń, prosząc badanych o uwzględnienie ostatnich pięciu lat i ustosun-

kowanie się do każdego z nich na 7-punktowej skali, gdzie 1 oznaczało „w ogóle mnie 

nie dotyczy”, a 7 – „dotyczy mnie w pełni”. Sześć stwierdzeń posłużyło do pomiaru 

poczucia wzrostu zagrożeń i tyleż do pomiaru poczucia wzrostu wyzwań. Zagrożenia 

były identyfikowane w sferze egzystencjalnej – w wymiarze finansowym („Teraz jest 

bardziej prawdopodobne, że przez nowoczesne możliwości posługiwania się kartami 

płatniczymi, łatwy dostęp do kredytów, pożyczek i zakupów ratalnych, mogę stracić 

kontrolę nad swoimi finansami”) i w wymiarze kulturowym („Moje życie codzienne 

jest w większym stopniu kształtowane przez obyczaje i tradycje innych kultur”), 

w sferze moralności – dotyczące kierunku rozwoju sytuacji w kraju („Coraz bardziej 

martwię się o to, dokąd jako kraj i jako społeczeństwo zmierzamy”) i relatywizmu 

moralnego („Znacznie mniej jest dzisiaj wskazówek dotyczących tego, co jest dobre, 

a co złe”) oraz w sferze pracy – w kontekście możliwości zatrudnienia („Teraz jest mniej 

miejsca na rynku pracy dla osób takich jak ja”) i w kontekście planowania kariery 

zawodowej („Trudnej jest planować swoją karierę zawodową”), Poziom odczuwania 

przez rolników tych zagrożeń przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Poczucie wzrostu zagrożeń o charakterze egzystencjalnym (w wymiarze finansowym i kultu-

rowym), w sferze moralności oraz w sferze pracy wśród rolników w 2017 roku. Skala 1-7, gdzie 1 – „w ogóle 

mnie nie dotyczy”, 4 – „ani mnie dotyczy, ani mnie nie dotyczy”, 7 – „dotyczy mnie w pełni”, rozkład w % 

Stwierdzenie Średnia Nie  

(odp.  

1-2) 

Ani tak, ani 

nie  

(odp. 3-5) 

Tak 

(odp.  

6-7) 

Teraz jest bardziej prawdopodobne, że przez 

nowoczesne możliwości posługiwania się kartami 

płatniczymi, łatwy dostęp do kredytów, pożyczek 

i zakupów ratalnych, mogę stracić kontrolę nad 

swoimi finansami (N = 3538) 

3,4 39,6 44,3 16,1 

                                                                
2 Badania zostały zrealizowane w ramach projektu MAESTRO 7 „Myśl lokalnie, działaj globalnie: Polscy 

rolnicy w globalnym świecie rozwoju zrównoważonego i odporności na kryzys”, finansowanego przez 

Narodowe Centrum Nauki, UMO-2015/18/A/HS6/00114, kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Gorlach. 

Szczegółowy opis metodologii badania zob. Drąg, Gorlach [18, s. 99-117]. 



 

Zbigniew Drąg 

 

112 

Moje życie codzienne jest w większym stopniu 

kształtowane przez obyczaje i tradycje innych kultur 

(N = 3537) 

2,7 52,6 40,4 7,0 

Coraz bardziej martwię się o to, dokąd jako kraj i jako 

społeczeństwo zmierzamy (N = 3536) 

4,9 8,4 53,1 38,5 

Znacznie mniej jest dzisiaj wskazówek dotyczących 

tego, co jest dobre, a co złe (N = 3542) 

4,5 11,1 64,0 24,9 

Teraz jest mniej miejsca na rynku pracy dla osób 

takich jak ja (N = 3540) 

4,4 19,6 47,4 33,0 

Trudnej jest planować swoją karierę zawodową  

(N = 3532) 

4,3 19,9 52,0 28,1 

Średnia i odchylenia standardowe dla ogólnej skali 

zagrożeń SZ (N = 3515; alfa Cronbacha = 0,523) 

4,03 (0,96) 

 Źródło: Opracowanie własne  

Najsilniej był odczuwany przez rolników wzrost zagrożeń w sferze moralnej oraz 

w sferze pracy, a zdecydowanie najsłabiej w sferze egzystencjalnej. W przypadku 

zagrożeń w sferze moralnej silniej była odczuwana niepewność co do kierunku rozwoju 

kraju i społeczeństwa (przy średniej 4,9 bardzo silny niepokój wyraziło 38,5%) niż 

zagrożenie relatywizmem moralnym (przy średniej 4,5 bardzo silne obawy ujawniło 

24,9% badanych). Z kolei wzrost zagrożeń w sferze pracy był związany nieco silniej 

z utrzymaniem zatrudnienia na obecnym rynku pracy (przy średniej 4,4 bardzo silny 

niepokój towarzyszył 33%) niż z planowaniem kariery zawodowej (przy średniej 4,3 

bardzo silne obawy okazało 28,1% badanych). Średnie dla zagrożeń egzystencjalnych 

lokowały się już zdecydowanie poniżej wartości średniej skali: w wymiarze finansowym 

średnia wynosiła 3,4 (bardzo silne obawy wyraziło 16,1%), a w wymiarze kulturowym 

2,7 (bardzo silny niepokój ujawniło zaledwie 7,0% badanych). Stosunkowo niski 

poziom poczucia zagrożeń egzystencjonalnych wśród rolników może oznaczać, że jak 

dotąd nie doświadczali oni jakichś nadmiernych problemów związanych z zaciąganiem 

kredytów i stosowaniem kart płatniczych, ani też nie musieli w życiu codziennym 

modyfikować swoich dotychczasowych nawyków kulturowych, aby dostosować je do 

kanonów obcych im kultur. W tym wymiarze – można by skonkludować – globalizacja 

nie dotarła jeszcze do środowisk rolniczych. Dotychczasowe doświadczenia wpływały 

też zapewne na silniejsze odczuwanie zagrożeń związanych z pracą. Funkcjonowanie 

w warunkach konkurencji rynkowej, a także nieprzewidywalność uwarunkowań produ-

kcji rolnej powodowana choćby zmiennością warunków pogodowych są czynnikami 

zwiększającymi niepewność co do przyszłości gospodarstwa rolnego i swojej kariery 

zawodowej. A jak wyjaśnić fakt, że najsilniej odczuwane były zagrożenia związane ze 

sferą moralną? Być może ma to związek z tym, że ta sfera pozostaje w zupełności poza 

bezpośrednią kontrolą jednostki, a obserwacja globalnych przemian w tejże sferze 

sprawia, że traci ona pewność co do trwałości dotychczas uznawanych przez siebie 

norm i wartości. Niejednoznaczności definicji tego co dobre i tego co złe, towarzyszy 

zatem niepewność co do tego, dokąd jako kraj i jako społeczeństwo zmierzamy. 

Reasumując, należałoby stwierdzić, że zagrożenia związane z procesami globalizacyj-

nymi były odczuwane przez rolników w różnym stopniu w zależności od sfery, której 

dotyczyły (wskazuje też na to niezbyt wysoka wartość alfa Cronbacha dla ogólnej 
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skali zagrożeń SZ, która wynosi 0,523). Przy czym, poczucie zagrożenia było tym 

większe, im mniejsze były faktyczne możliwości badanych bezpośredniego oddziały-

wania na zjawiska i procesy zachodzące w poszczególnych sferach. Uogólniając, można 

uznać, że zagrożenia wywołane globalizacją odczuwane były przez rolników w stopniu 

umiarkowanym: średnia dla ogólnej skali zagrożeń SZ wyniosła 4,03. Jednakże nie 

było też tak, że były one odczuwane przez wszystkie grupy rolników w takim samym 

stopniu. Wskazują na to wyniki analizy średnich pozycji na skali SZ uwzgledniające 

najistotniejsze cech społeczno-demograficzne badanych (tab. 2).  

Tabela 2. Analiza średnich: determinanty położenia na skali zagrożeń (SZ) 

Nazwa zmiennej Wartość zmiennej Średnia Poziom 

istotności (test F) 

Eta 

(η) 

Wielkość gospodarstwa 1. Do 5 ha 

2. 6-10 ha 

3. Powyżej 10 ha 

4,08 

4,03 

3,97 

 

0,01 

 

0,082 

Płeć 1. Mężczyzna 

2. Kobieta 

3,98 

4,12 

0,01 0,072 

Wiek 1. Poniżej 35 lat 

2. 35-54 lata 

3. 55 lat i więcej 

3,97 

4,08 

3,99 

 

0,05 

 

0,048 

Wykształcenie 1. Podstawowe 

2. Zasadnicze 

3. Średnie i powyżej 

3,97 

4,05 

4,03 

 

nieistotne 

 

0,029 

Praca poza rolnictwem 1. Nie 

2. Tak 

3,99 

4,09 

0.01 0,053 

Mieszka w miejscowości 1. Od urodzenia 

2. Nie od urodzenia 

4,07 

3,95 

0,01 0,055 

 Źródło: Opracowanie własne  

Poczucie zagrożenia najsilniej było różnicowane ze względu na wielkość użytko-

wanego gospodarstwa rolnego oraz płeć badanych, a w nieco mniejszym stopniu ze 

względu na to, czy mieszkają oni w danej miejscowości od urodzenia oraz czy wykonują 

także jakąś pracę poza rolnictwem, czyli ze względu na mobilność przestrzenną 

i zawodową badanych (na siłę związku między zmiennymi niezależnymi a zmienną 

zależną, czyli skalą SZ wskazuje wartość współczynnika eta). Poczucie zagrożenia 

spadało wraz ze wzrostem wielkości gospodarstwa, było silniejsze wśród kobiet niż 

wśród mężczyzn, wśród tych rolników, którzy byli zatrudnieni także poza rolnictwem 

niż wśród tych, którzy pracowali tylko we własnym gospodarstwie rolnym, a także 

wśród rolników-rdzennych mieszkańców niż wśród tych, którzy stanowili ludność 

napływową. Można sądzić, że posiadanie większego gospodarstwa rolnego osłabia 

poczucie zagrożenia, gdyż daje większą pewność utrzymania się gospodarstwa na rynku, 

większe możliwości jego rozwoju, a zatem także większą samodzielność i niezależność 

jego właścicielowi. Większe obawy kobiet być może mają podłoże osobowościowe 

(kobiety uznawane są za mniej pewne siebie i za reagujące bardziej emocjonalnie niż 

mężczyźni), jednak w tym przypadku bardziej znaczący wydaje się fakt, że zarządzały 

one zdecydowanie mniejszymi obszarowo gospodarstwami niż mężczyźni. Trudno też 
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jednoznacznie zinterpretować wpływ na poczucie zagrożenia mobilności przestrzennej 

i zawodowej. Ta pierwsza sprzyja osłabieniu poczucie zagrożenia, gdy ta druga je 

wzmacniać. Być może większe poczucia zagrożenia u osób mieszkających od urodzenia 

w danej miejscowości (zatem o mniejszej mobilności przestrzennej) ma związek z ich 

ograniczonymi kontaktami społecznymi i nieco większą skłonnością do wyolbrzymiania 

tego co nie w pełni rozpoznane. Wzrost poczucia zagrożenia wśród rolników mających 

zatrudnienie także poza rolnictwem można byłoby z kolei wyjaśnić zaniepokojeniem 

zmianami na rynku pracy i niepokojem o utrzymanie tego zatrudnienia. Należy też 

zaznaczyć, że stosunkowo mały wpływ miał tutaj wiek badanych: nieco większe po-

czucie zagrożenia wśród rolników w średnim wieku (35-54 lata) niż rolników najmłod-

szych i najstarszych wynikało zapewne z większego niepokoju o stabilność dotych-

czasowej pozycji zawodowej. Zaskakujące może być natomiast to, że statystycznej 

istotności nie wykazało wykształcenie badanych. Czy jest tak faktycznie, rozstrzy-

gniemy w dalszej części opracowania, gdy zastosujemy bardziej złożone narzędzia 

analizy statystycznej.  

4. Świadomość wyzwań globalizacyjnych wśród rolników 

Podobnie, jak w przypadku zagrożeń, do pomiaru poczucia wzrostu wyzwań posłu-

żyło sześć stwierdzeń, cztery z nich odnosiły się do sfery egzystencjalnej, a dwa 

dotyczyły sfery pracy. W wymiarze egzystencjalnym uwzględnione zostały wyzwania 

o charakterze finansowym („Muszę obecnie zwracać uwagę na to, aby zabezpieczyć 

sobie środki finansowe na starość”), edukacyjnym („Obecnie muszę poszerzać hory-

zonty, aby nadążyć za nowościami technicznymi w życiu codziennym”), kulturowym 

(„Obecnie wymaga się ode mnie większej akceptacji sposobu życia innych ludzi”) oraz 

wyzwania związane z dbałością o wygląd fizyczny („Muszę obecnie dbać o swój 

wygląd i sylwetkę, aby inni mnie zauważali”). Z kolei w sferze pracy pod uwagę 

zostały wzięte wymóg niezależności i samodzielności („Moja praca wymaga teraz ode 

mnie większej niezależności i samodzielności”) oraz wymóg podnoszenia kwalifikacji 

(„Muszę obecnie poświęcać więcej wolnego czasu na dalsze kształcenie się i podno-

szenie kwalifikacji”). Poziom odczuwania przez rolników tych wyzwań przedstawia 

tabela 3. 

Tabela 3. Poczucie wzrostu wyzwań o charakterze egzystencjalnym (w wymiarze finansowym, 

edukacyjnym, kulturowym i dotyczącym wyglądu fizycznego) oraz w sferze pracy (niezależności w pracy 

oraz podnoszenia kwalifikacji) wśród rolników w 2017 roku. Skala 1-7, gdzie 1 – „w ogóle mnie nie 

dotyczy”, 4 – „ani mnie dotyczy, ani mnie nie dotyczy”, 7 – „dotyczy mnie w pełni”, rozkład w % 

Stwierdzenie Średnia Nie 

(odp. 

1-2) 

Ani tak, 

ani nie 

(odp. 3-5) 

Tak 

(odp. 

6-7) 

Muszę obecnie zwracać uwagę na to, aby 

zabezpieczyć sobie środki finansowe na starość  

(N = 3536) 

5,2 8,4 41,4 50,2 

Obecnie muszę poszerzać horyzonty, aby nadążyć za 

nowościami technicznymi w życiu codziennym  

(N = 3537) 

4,4 16,9 54,0 29,1 

Obecnie wymaga się ode mnie większej akceptacji 

sposobu życia innych ludzi (N = 3528)  

4,0 21,7 60,6 17,7 
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Muszę obecnie dbać o swój wygląd i sylwetkę, aby 

inni mnie zauważali (N = 3534) 

3,8 28,1 55,2 16,7 

Moja praca wymaga teraz ode mnie większej 

niezależności i samodzielności (N = 3537) 

4,9 9,4 48,2 42,4 

Muszę obecnie poświęcać więcej wolnego czasu na 

dalsze kształcenie się i podnoszenie kwalifikacji  

(N = 3538) 

3,4 36,8 48,9 14,3 

Średnia i odchylenia standardowe dla całej skali 

wyzwań SW (N = 3502; alfa Cronbacha = 0,749) 

4,26 (1,15) 

 Źródło: Opracowanie własne  

Rolnicy dostrzegali wzrost wymogów tak w sferze egzystencjalnej, jak i w sferze 

pracy. Przy czym, w obu sferach poszczególnym wymogom przypisywali różne zna-

czenie. W sferze egzystencjalnej pierwszorzędnego znaczenia nabierał wymóg o charak-

terze finansowym, związany z koniecznością zabezpieczenia sobie środków finanso-

wych na starość: przy średniej 5,2, bardzo silnie odczuwało go aż 50,2% rolników. Być 

może zasadna byłaby tutaj interpretacja, że współczesny polski rolnik odrzuca już całko-

wicie dotychczasowy model emeryta-rolnika żyjącego bardzo skromnie z niewielkiej 

KRUS-owskiej emerytury i posiada aspiracje do bardziej godnego życia w okresie 

starości. Stosunkowo silnie był też odczuwany wymóg edukacyjny związany z koniecz-

nością poszerzania wiedzy, umożliwiającej nadążanie za nowościami technicznymi 

w życiu codziennym: średnia 4,4 i 29,1% odczuwających ów wymóg bardzo silnie. 

Może to z kolei świadczyć o coraz silniejszym odrzucaniu przez rolników swojego 

obrazu jako tradycyjnego chłopa i wzroście aspiracji do bycia nowoczesnym przedsię-

biorcą. Jakkolwiek, aspiracje te dość istotnie wydaje się osłabiać przypisywanie 

stosunkowo małego znaczenia wymogowi związanemu z dbałością o swój wygląd 

i sylwetkę: bardzo silnie odczuwało go zaledwie 16,7% rolników (przy średniej 3,8). 

Równie umiarkowanie był też odczuwany wymóg o podłoży kulturowym. Konieczność 

akceptacji sposobu życia innych ludzi była bardzo silnie odczuwane jedynie przez 

17,7% badanych (przy średniej 4,0), co może potwierdzać, że polska wieś pozostaje 

nadal stosunkowo homogeniczna pod względem kulturowym i rolnicy rzadko doświad-

czają w życiu codziennym bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami środowisk 

o odmiennych kulturach, czy stylach życia. 

Podobnie, różne znaczenie było też przypisywane wyzwaniom dotyczącym sfery 

pracy. Bardzo silne poczucie, że wykonywana praca wymaga teraz większej niezależ-

ności i samodzielności było udziałem 42,4% rolników (przy średniej 4,9), gdy koniecz-

ność poświęcania więcej wolnego czasu na dalsze kształcenie się i podnoszenie kwali-

fikacji bardzo silnie odczuwało jedynie 14,3% (przy średniej 3,4). Taka hierarchia 

odczuwanych wyzwań zapewne wynika z konieczności samodzielnej analizy sytuacji 

na rynku rolnym i podejmowania decyzji produkcyjnych w oparciu o posiadane 

doświadczenie i wiedzę na temat zarządzania gospodarstwem, które uznawane są przez 

rolników za wystarczające w obecnych uwarunkowaniach ekonomiczno-społecznych.  

Generalnie, wyzwania globalizacyjne były odczuwane przez rolników w stopniu 
umiarkowanym, jakkolwiek nieco silniej niż zagrożenia: średnia dla ogólnej skali 
wyzwań SW wynosiła 4,26. Podobnie, jak w przypadku zagrożeń, były też odczuwane 
w różnym stopniu w zależności od wymiaru życia społecznego, którego dotyczyły. 
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Przy czym różnice te nie były tak duże, jak w przypadku zagrożeń: wartość alfa 
Cronbacha dla ogólnej skali zagrożeń SZ wyniosła 0,749, co świadczy o stosunkowo 
wysokiej jednorodności uwzględnionych elementów skali (wyzwań).  

Tabela 4. Analiza średnich: determinanty położenia na skali wyzwań (SW) 

Nazwa zmiennej Wartość zmiennej Średnia Poziom 
istotności 
(test F) 

Eta 
(η) 

Wielkość gospodarstwa 1. Do 5 ha 
2. 6-10 ha 
3. Powyżej 10 ha 

4,20 
4,29 
4,45 

 
0,01 

 
0,083 

Płeć 1. Mężczyzna 
2. Kobieta 

4,29 
4,21 

nieistotne 0,032 

Wiek 1. Poniżej 35 lat 
2. 35-54 lata 
3. 55 lat i więcej 

4,63 
4,51 
3,86 

 
0,01 

 
0,287 

Wykształcenie 1. Podstawowe 
2. Zasadnicze 
3. Średnie i powyżej 

3,79 
4,22 
4,45 

 
0,01 

 
0,190 

Praca poza rolnictwem 1. Nie 
2. Tak 

4,05 
4,59 

0,01 0,227 

Mieszka w miejscowości 1. Od urodzenia 
2. Nie od urodzenia 

4,30 
4,18 

0,01 0,050 

 Źródło: Opracowanie własne  

Wyniki analizy średnich pozycji na skali wyzwań SW z uwzględnieniem zasadni-
czych cech społeczno-demograficznych badanych wykazały, że nie wszystkie wyróżnione 
grupy rolników odczuwały wyzwania w takim samym stopniu (tab. 4). Zdecydowanie 
najsilniej poziom poczucia wyzwań różnicowały trzy czynniki: wiek, zatrudnienie 
poza rolnictwem oraz wykształcenie (współczynnik eta przyjmował wartość od 0,190 
do 0,287). Istotne statystycznie były też wielkość gospodarstwa (0,083) oraz zamiesz-
kiwanie w swojej miejscowości od urodzenia (0,050). Nieistotna okazała się natomiast 
płeć. Dostrzeganie wyzwań globalizacyjnych było zatem determinowane – ogólnie 
biorąc – innymi czynnikami niż poczucie zagrożeń. Jak ten fakt można zinterpretować? 
Przeanalizujmy wpierw wpływ poszczególnych czynników. Poczucie wyzwań spadało 
wraz z wiekiem, ale wzrastało wraz z wykształceniem badanych i wielkością ich gospo-
darstwa. Było też silniejsze wśród rolników mobilnych zawodowo, ale także wśród 
wykazujących brak mobilności przestrzennej. Biorąc pod uwagę takie zależności, 
można uznać, że nadawanie znaczenia wymogom globalizacyjnym warunkowane było 
przede wszystkim zakresem posiadanego kapitału kulturowego (wiek, wykształcenie), 
co przekłada się na ogólną wiedzę o zachodzących obecnie procesów społecznych, 
a zatem ich właściwą identyfikację, która jest niezbędne dla efektywnej adaptacji do 
otoczenia społecznego. Dotyczy to także sfery gospodarki w warunkach konkurencji 
rynkowej i ograniczonego rynku pracy. Identyfikacja wyzwań, umożliwiająca podjęcie 
adekwatnych reakcji ma znaczenia tak dla utrzymania dotychczasowej pozycji, jak 
i planowania rozwoju dalszej kariery zawodowej (w tym kontekście należałoby 
interpretować wysokie poczucie wyzwań wśród właścicieli największych gospodarstw, 
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a także zatrudnionych poza rolnictwem). A jak wyjaśnić silne poczucie wyzwań wśród 
rolników wykazujących brak mobilności przestrzennej? Być może należałoby wziąć 
pod uwagę fakt, że zarządzają oni większymi obszarowo gospodarstwami niż osoby 
napływowe. Kwestię tę spróbujemy rozstrzygnąć dokonując bardziej szczegółowej 
analizy wpływu uwzględnionych tutaj cechy społeczno-demograficznych tak na 
poczucie wyzwań, jak i zagrożeń globalizacyjnych. Na podstawie analizy średnich 
możemy tylko stwierdzić o współwystępowaniu zmiennej zależnej i poszczególnych 
zmiennych niezależnych. Nie uwzględnia ona bowiem zależności między zmiennymi 
niezależnymi, co nie pozwala określić wpływu „netto” danej zmiennej niezależnej na 
zmienną zależną. Takie możliwości daje analiza regresji liniowej, którą tutaj 
zastosujemy. 

5. Obiektywne i subiektywne determinanty poczucia zagrożeń i wyzwań 

globalizacyjnych  

Poczucie zagrożeń, czy wyzwań związanych z postępującymi procesami globali-
zacyjnymi jest – w większym lub mniejszym stopniu – uwarunkowane czynnikami 
obiektywnymi. Przykładem takich czynników są cechy społeczno-demograficzne 
jednostek, które analizowane były w poprzednich rozdziałach. Grupą czynników 
o innym charakterze, mogących wzmacniać lub osłabiać poczucie zagrożenia i wyzwań 
globalizacyjnych są czynniki natury subiektywnej, które – jak już wspominano – 
określają dobrostan psychiczny (jakość życia) jednostki. W naszej analizie uwzględ-
nionych zostało pięć takich czynników, a ich pomiaru dokonano na – przedstawionej 
już wcześniej – 7-punktowej skali (gdzie 1 oznaczało „w ogóle mnie nie dotyczy”, a 7 
– „dotyczy mnie w pełni”). Były to: zadowolenie z życia (badani ustosunkowywali się 
do stwierdzenia „Ogólnie biorąc, jestem zadowolony z życia”), optymizm („Spoglądam 
z optymizmem w przyszłość”), aktywizm („Uważam się za osobę, która w nowych 
sytuacjach aktywnie poszukuje jak najwięcej informacji”), wsparcie rodziny („Moja 
rodzina wciąż zachęca mnie do wypróbowywania nowości, dzięki którym będę mógł 
się rozwijać”) oraz religijność emocjonalna („Moja wiara religijna pozwala mi przetrwać 
najtrudniejsze chwile”). Korelacje między tymi czynnikami i poczuciem zagrożenia 
oraz poczuciem wyzwań przedstawia tabela 5.  

Tabela 5. Współczynniki korelacji Pearsona: skala zagrożeń (SZ), skala wyzwań (SW), zadowolenie z życia, 

optymizm, aktywizm, wsparcie rodziny, religijność 

 Skala 

SZ 

Skala 

SW 

Zadowole-

nie z życia 

Optymizm Aktywizm Wsparcie 

rodziny 

Religij-

ność 

Skala SZ 1 0,387* 0,033 0,098* 0,261* 0,255* 0,225* 

Skala SW  1 0,274* 0,326* 0,539* 0,525* 0,170* 

Zadowolenie 

z życia 

  1 0,559* 0,300* 0,166* 0,285* 

Optymizm    1 0,348* 0,225* 0,312* 

Aktywizm     1 0,368* 0,150* 

Wsparcie 

rodziny 

     1 0,107* 

Religijność       1 

 Źródło: Opracowanie własne, * – korelacje istotne na poziomie 0,01  
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Jak wskazują uzyskane wyniki poczucie zagrożenia i odczuwanie wyzwań były ze 

sobą dość silnie dodatnio skorelowane. Statystycznie istotna była także korelacja między 

obu skalami i każdym z czynników dobrostanu psychicznego (poza korelacją między 

skalą zagrożeń i zadowoleniem z życia). Jakkolwiek, znacznie silniejsza korelacja 

występowała w przypadku wyzwań niż zagrożeń, to w obu przypadkach była to kore-

lacja dodatnia. Tak poczucie zagrożenia, jak i odczuwane wyzwania najsilniej skore-

lowane były z aktywizmem jednostki i wsparciem rodziny. Ponadto, zagrożenia były 

też silnie skorelowane z religijnością, a wyzwania z optymizmem. Zanim przejdziemy 

do próby interpretacji takich wyników, dokonajmy analizy regresji skali zagrożeń SZ 

i skali wyzwań SW wykorzystując dwa modele: model ze zmiennymi obiektywnymi 

oraz model ze zmiennymi obiektywnymi i subiektywnymi. Analiza oparta na współ-

czynnikach korelacji Pearsona, podobnie jak analiza oparta na średnich, nie uwzględnia 

bowiem związków między zmiennymi niezależnymi, a jak wskazują przedstawione 

wyniki korelacja między nimi (czyli czynnikami dobrostanu psychicznego) jest staty-

stycznie istotna.  

Wyniki analizy regresji skali zagrożeń zawiera tabela 6. Przedstawione zostały współ-

czynniki regresji dla dwóch modeli. Model 1 uwzględnia jedynie podstawowe cechy 

społeczno-demograficzne (wielkość gospodarstwa rolnego, płeć, wiek i wykształcenie 

badanych, aktywność zawodową poza gospodarstwem rolnym oraz okres zamieszkania 

w miejscowości), natomiast model 2 został uzupełniony o zmienne subiektywne, okre-

ślające dobrostan psychiczny (zadowolenie z życia, optymizm, aktywizm, wsparcie 

rodziny i religijność).  

Tabela 6. Analiza regresji skali zagrożeń SZ 

Nazwa 

zmiennej 

Wartość 

zmiennej 

Model 1: zmienne 

obiektywne 

Model 2: zmienne 

obiektywne i subiektywne 

Standaryzowany 

współczynnik 

regresji β 

Poziom 

istotności 

Standaryzowany 

współczynnik 

regresji β 

Poziom 

istotności 

Wielkość 

gospodarstwa 

Liczba 

hektarów 

-0,053 0,01 -0,068 0,001 

Płeć 0.Mężczyzna 

1. Kobieta 

0,088 0,001 0,067 0,001 

Wiek W latach -0,029 nieistotne 0,034 nieistotne 

Wykształcenie Liczba 

ukończonych 

klas 

-0,011 nieistotne -0,042 0,05 

Praca poza 

rolnictwem 

0. Nie 

1. Tak 

0,043 0,05 0,016 nieistotne 

Mieszka od 

urodzenia 

0. Nie 

1. Tak 

0,075 0,001 0,077 0,001 

Zadowolenie 

z życia 

Skala 1 - 7 - - -0,092 0,001 

Optymizm Skala 1 - 7 - - -0,017 nieistotne 

Aktywizm Skala 1 - 7 - - 0,222 0,001 
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Wsparcie 

rodziny 

Skala 1 - 7 - - 0,190 0,001 

Religijność Skala 1 - 7 - - 0,185 0,001 

Skorygowany R2 i błąd 

standardowy oszacowania 

0,016 (0,949) 0,153 (0,882) 

Źródło: Opracowanie własne  

Okazuje się, że model 1 wyjaśnia zaledwie niespełna 2% wariancji zmiennej zależnej, 

a wprowadzanie zmiennych subiektywnych skutkuje poprawą tej proporcji do 15%. 

Nie jest to zatem wynik zbyt wysoki i oznacza, że na poczucie zagrożeń istotny wpływ 

mają też inne zmienne, których nie udało się nam tutaj rozpoznać. W przypadku cech 

społeczno-demograficznych na poczucie zagrożeń żadnego wpływu „netto” (zatem 

przy kontroli pozostałych zmiennych) nie ma wiek. Słaby wpływ ma też podejmo-

wanie pracy poza gospodarstwem rolnym (mobilność zawodowa). Uwidacznia się on 

jedynie w modelu 1, uwzględnianie zmiennych subiektywnych w modelu 2 czyni go 

statystycznie nieistotnym. Wraz z uwzględnianiem zmiennych subiektywnych ulega 

osłabieniu także wpływ płci, choć utrzymuje się nadal na poziomie statystycznie 

istotnym: poczucie zagrożenia nadal silniejsze jest wśród kobiet niż wśród mężczyzn. 

Wpływ pozostałych cech ulega jednak wzmocnieniu. Jest tak zwłaszcza w przypadku 

wielkości gospodarstwa rolnego: im większe obszarowo gospodarstwo, tym mniejsze 

poczucie zagrożenia. Z kolei w przypadku mobilności przestrzennej następuje wzmoc-

nienie w bardzo ograniczonym zakresie. Jednak zamieszkiwanie w miejscowości, 

w której się urodziło okazuje się najsilniejszym – spośród zmiennych obiektywnych – 

determinantem odczuwania zagrożeń globalizacyjnych. Istotności statystycznej nabiera 

też (choć jedynie na poziomie 0,05) wykształcenie: poczucie zagrożenia maleje wraz 

z liczbą ukończonych klas. Jeśli chodzi o zmienne subiektywne, to statystycznie nie-

istotny okazuje się optymizm, jednak pozostałe cechy mają – każda z osobna – większy 

wpływ niż zmienne obiektywne. Największą siłę związku z odczuwanymi zagrożeniami 

wykazuje aktywizm, nieco mniejszą wsparcie rodziny oraz religijność, a najmniejszą 

zadowolenie z życia. Jednak, o ile poczucie zagrożenia rośnie wraz ze wzrostem pierw-

szych trzech zmiennych, o tyle wraz ze wzrostem zadowolenia z życia maleje. Jak zatem 

można skonkludować wyniki przeprowadzonej analizy regresji skali zagrożeń? Najsil-

niejszą determinantą odczuwanych zagrożeń są czynniki subiektywne, w szczególności 

aktywne nastawienie do otoczenia społecznego i poczucie wsparcia ze strony rodziny, 

ale także – z drugiej strony – oparcie w wierze (religijność emocjonalna). Cechy obiek-

tywne mają natomiast drugorzędne znaczenie, a najistotniejszą z nich jest silne zako-

rzenienie w społeczności lokalnej (którego miarą jest brak mobilności przestrzennej). 

Czy podobnie jest w przypadku odczuwanych wyzwań? Wyniki analizy regresji skali 

wyzwań zawiera tabela 7. Przeprowadzono ją, wedle podobnych zasad, jak 

w przypadku skali zagrożeń, konstruując dwa modele regresji.  
Model 1 (uwzględniający jedynie zmienne obiektywne) wyjaśnia prawie 13% wa-

riancji zmiennej zależnej, a model 2, czyli po wprowadzeniu zmiennych subiek-
tywnych ponad 44%. Jest to wynik bardzo wysoki w przypadku analiz socjolo-
gicznych. Spośród zmiennych obiektywnych żadnego wpływu „netto” na odczuwanie 
wyzwań nie ma płeć. Przy uwzględnieniu zmiennych subiektywnych traci też staty-
styczną istotność związek między wyzwaniami i wielkością gospodarstwa oraz wykształ-
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ceniem, ale zyskuje ją (jakkolwiek, na poziomie 0,05) mobilność przestrzenna: grupą 
silniej odczuwającą wyzwania okazują się rolnicy-rdzenni mieszkańcy. Statystycznie 
istotny wpływ „netto”, jednakże słabszy niż w modelu 1, zachowują też wiek i mo-
bilność zawodowa: wyzwania silniej odczuwane są przez rolników zatrudnionych poza 
rolnictwem oraz rolników najmłodszych. Wiek badanych i mobilność zawodowa są 
tymi zmiennymi, które wykazują najsilniejszy związek z odczuwanymi wyzwaniami 
spośród wszystkich zmiennych obiektywnych. 

Tabela 7. Analiza regresji skali wyzwań SW 

Nazwa 
zmiennej 

Wartość 
zmiennej 

Model 1: zmienne 
obiektywne 

Model 2: zmienne 
obiektywne i subiektywne 

Standaryzowany 
współczynnik 
regresji β 

Poziom 
istotności 

Standaryzowany 
współczynnik 
regresji β 

Poziom 
istotności 

Wielkość 
gospodarstwa 

Liczba 
hektarów 

0,067 0,01 0,015 nieistotne 

Płeć 0.Mężczyzna 
1. Kobieta 

-0,006 nieistotne 0,015 nieistotne 

Wiek W latach -0,229 0,001 -0,089 0,001 

Wykształcenie Liczba 
ukończonych 
klas 

0,082 0,001 0,016 nieistotne 

Praca poza 
rolnictwem 

0. Nie 
1. Tak 

0,149 0,001 0,089 0,001 

Mieszka od 
urodzenia 

0. Nie 
1. Tak 

0,020 nieistotne 0,032 0,05 

Zadowolenie 
z życia 

Skala 1 - 7 - - 0,048 0,01 

Optymizm Skala 1 - 7 - - 0,067 0,001 

Aktywizm Skala 1 - 7 - - 0,317 0,001 

Wsparcie 
rodziny 

Skala 1 - 7 - - 0,341 0,001 

Religijność Skala 1 - 7 - - 0,067 0,001 

Skorygowany R2 i błąd 
standardowy oszacowania 

0,127 (1,076) 0,445 (0,858) 

 Źródło: Opracowanie własne  

Podobnie, jak w przypadku poczucia zagrożenia, tak i w przypadku odczuwanych 
wyzwań znacznie silniejszy od wpływu zmiennych obiektywnych był wpływ zmien-
nych subiektywnych. Wpływ każdej z tych zmiennych zachowywał wysoką istotność 
statystyczną, jakkolwiek tylko w przypadku dwóch z nich siła związku z odczuwanymi 
wyzwaniami była większa niż w przypadku wieku i mobilności zawodowej badanych. 
Tak, jak na poczucie zagrożeń, najsilniej na odczuwanie wyzwań wpływał aktywizm 
badanych i wsparcie rodziny. Można zatem skonkludować, że dostrzeganie zagrożeń 
i wyzwań związanych z procesami globalizacyjnymi jest tym intensywniejsze, im 
jednostka podejmuje bardziej aktywne działania służące lepszemu rozpoznaniu otacza-
jącej ją rzeczywistości społecznej i wspiera ją w tych działaniach grono najbliższych 
osób.  
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6. Uwagi końcowe 

Konsekwencje postępujących procesów globalizacyjnych docierają do polskich 

rolników w postaci zagrożeń i wyzwań w zakresie umiarkowanym, nieco silniej jako 

wyzwania niż zagrożenia. Docierają silniej lub słabiej w różnych kontekstach. Zagro-

żenia silnej jako zagrożenia w sferze moralnej i w sferze pracy, słabiej jako zagrożenia 

codziennej egzystencji. Z kolei wyzwania silnej przede wszystkim w kontekście 

finansowego bezpieczeństwa starości, ale także większej samodzielności i nieza-

leżności w pracy, słabiej zaś w kontekście konieczności podnoszenia kwalifikacji, czy 

też dbania o wygląd fizyczny. Docierają też silniej lub słabiej do różnych grup rolników. 

Zagrożenia silnej do kobiet, użytkowników mniejszych obszarowo gospodarstw, 

rolników niemobilnych przestrzennie, słabiej do rolników lepiej wykształconych. Z kolei 

wyzwania silniej do rolników najmłodszych i zatrudnionych także poza rolnictwem, 

a słabiej do rolników najstarszych, Jednakże to nie czynniki obiektywne (cechy spo-

łeczno-demograficzne) najsilniej determinują odczuwanie zagrożeń, czy wyzwań, 

a cechy subiektywne: poczucie aktywizmu i poczucie wsparcia ze strony rodziny. 

Rolnicy, którzy w nowych sytuacjach aktywnie poszukują informacji, ale też otrzymują 

dla takich działań wsparcie ze strony rodziny w najwyższym stopniu dostrzegają globa-

lizacyjne zagrożenia i wyzwania. Jednakże nie osłabia to nadmiernie ich zadowolenia 

z życia i poczucia optymizmu co do przyszłości. Wydaje się, że rozstrzygające są tutaj 

przede wszystkim relacje rodzinne, a także w jakimś zakresie więzi wspólnotowe 

(konstytuowane przywiązaniem do religii), dające poczucie wzajemnego wsparcia, 

pewność jednostce, że może liczyć na najbliższych w każdej sytuacji, że nie jest 

osamotniona. Czynniki te, z jednej strony, wyostrzają postrzeganie dokonujących się 

zmian, ale też czynią je w istocie mniej groźnymi, a nawet możliwymi (przy wsparciu 

innych) do „okiełznania”. Rolnicy – jak się wydaje – odczuwają zagrożenia i wyzwa-

nia globalizacyjne w stopniu umiarkowanym, „zdroworozsądkowo”, bo nie są jeszcze 

społecznie zatomizowani. 
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Polscy rolnicy w dobie globalizacji 

Streszczenie 

Dokonujące się procesy globalizacyjne, zmieniając permanentnie uwarunkowania naszego życia i wymu-

szając ciągłą modyfikację zachowań, oddziałują na nasze stany psychiczne i jakość życia. Autor, odwołując 

się do wyników reprezentatywnego badania kierowników rodzinnych gospodarstw rolnych z 2017 roku  

(N = 3551), wskazuje, że konsekwencje postępujących procesów globalizacyjnych docierają do polskich 

rolników w postaci odczuwanych zagrożeń i wyzwań w stopniu umiarkowanym. Zagrożenia najsilniej 

odczuwane są w sferze moralnej, z kolei wyzwania w sferze egzystencjalnej dotyczącej zabezpieczenia 

finansowego na starość oraz w sferze pracy dotyczącej samodzielności i niezależności. Wzrost poczucia 

zagrożenia, czy wyzwań globalizacyjnych nie osłabia jednak wśród rolników zadowolenia z życia i opty-

mizmu, co do przyszłości. Istotne znaczenie mają tutaj określone predyspozycje osobowościowe rolników – 

gotowość do aktywnego poszukiwania informacji w nowych sytuacjach, a także wsparcie ze strony rodziny 

dla takich działań. Utrzymujące się nadal silne więzi rodzinne wśród rolników (a także w mniejszym 

stopniu więzi wspólnotowe wyrażane silnym przywiązaniem do religii) okazują się odgrywać istotną rolę 

w „łagodnej” adaptacji rolników do zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Polscy rolnicy – wydaje się – 

odczuwają zagrożenia i wyzwania globalizacyjne w stopniu umiarkowanym, „zdroworozsądkowo”, bo nie 

są jeszcze społecznie zatomizowani.  

Słowa kluczowe: globalizacja, rolnicy, zagrożenia i wyzwania globalizacyjne, jakość życia 

Polish farmers in the era of globalization 

Abstract 

The ongoing globalization processes, permanently changing the conditions of our life and forcing a constant 

modification of behavior, affect our mental states and quality of life. The author, referring to the results of 

a representative survey of family farm operators from 2017 (N = 3551), indicates that the consequences of 

the advancing globalization processes reach Polish farmers in the form of perceived threats and challenges 

to a moderate degree. The most intensely perceived threats were the ones related to the area of morality, 

and in the case of challenges - the ones related to the area of life conditions regarding financial security for 

old age and also related to the area of work regarding independence and autonomy. However, the growing 

sense of threat and globalization challenges does not weaken farmers' satisfaction with life and optimism 

about the future. The specific personality predispositions of farmers are of significant importance here – 

readiness to actively seek information in new situations, as well as family support for such activities. 

Family relations still strong among farmers (and, to a lesser extent, community relationship expressed by 

a strong attachment to religion) turn out to play an important role in the "gentle" adaptation of farmers to 

the changing social reality. It seems that Polish farmers feel the threats and global challenges to a moderate 

degree, "commonsensically", because they are not yet socially atomized. 

Keywords: globalization, farmers, threats and global challenges, quality of life 
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Aktywność społeczna seniorów  

na przykładzie działalności Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku w województwie świętokrzyskim 

Taka starość jest godna szacunku, 

która się sama obroni i godność swoją zachowa 

Cyceron 

1. Wstęp – rys historyczny  

W społeczeństwach krajów rozwiniętych coraz większą grupę stanowią seniorzy. 

W ostatnich latach w całej Europie, również w Polsce, obserwujemy proces starzenia 

się społeczeństwa. Polega on na systematycznym wzroście liczby osób w społeczeń-

stwie, które ukończyły 60. rok życia. Jest to spowodowane przede wszystkim spadkiem 

liczby urodzeń, wzrostem długości życia, a w naszym kraju również masową emigracją 

ludzi młodych będących w wieku produkcyjnym. Za 23 lata w Polsce liczba osób po 

75. roku życia zwiększy się o 125 proc. W tej chwili liczba osób po 75. roku życia 

wynosi 1,5 mln, a w 2035 r. przekroczy 4 mln. W sumie za 23 lata co czwarty Polak 

będzie miał powyżej 65 lat, a co czternasty – 80 lat. Liczebność w grupie 85+ za 

niespełna 20 lat wzrośnie, według szacunków GUS [2], z obecnych 520 tys. do 800 

tys., a liczba osób w średnim wieku skurczy się o jedną trzecią. W końcu 2018 r. liczba 

ludności Polski wyniosła 38,4 mln, w tym ponad 9,5 mln stanowiły osoby w wieku 60 

lat i więcej (niespełna 25%). W latach 1989-2016 liczba osób w starszym wieku wzrosła 

o ponad 3,9 mln, w tym największy liczebny wzrost o niespełna 1 mln odnotowano dla 

grupy 65-69 latków. Udział osób w wieku co najmniej 60 lat w ogólnej populacji 

wzrósł o ponad 10 punktów procentowych, tj. z 14,7% w 1989 r. do 24,8% w 2018 r. 

(w tym czasie odsetek dzieci i młodzieży zmniejszył się o ok. 12 p. proc.) [3]. 

Wśród populacji osób w starszym wieku większość stanowią kobiety (ponad 58%), 

na 100 mężczyzn przypada ich 139 (dla całej ludności Polski wskaźnik feminizacji 

wynosi 107). Rosnący wraz z wiekiem udział kobiet w populacji jest konsekwencją 

nadumieralności mężczyzn i zróżnicowania parametrów trwania życia – kobiety 

osiągające wiek 60 lat mają przed sobą o 5 lat więcej dalszego trwania życia niż męż-

czyźni. Przewaga liczebna kobiet wzrasta wraz z przechodzeniem do kolejnych grup 

podeszłego wieku, np. w grupie 60-64 lata kobiety stanowią ponad 53% zbiorowości 

i współczynnik feminizacji wynosi 113, a wśród osób co najmniej 85letnich już 72% to 

kobiety i na 100 mężczyzn przypada ich 258 (w miastach 249, a na wsi 274) – od 

początku lat 90. XX wieku parametr ten obniżył się o 16 p. proc. W miastach ludność 

w starszym wieku stanowi prawie 27% populacji; na terenach wiejskich mieszka ich 

mniej i stanowią ponad 21% mieszkańców [4]. 
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Rośnie odsetek osób, które zakończyły już aktywność zawodową. Nie oznacza to 

jednak, że z chwilą przejścia na emeryturę ludzie starsi przestają interesować się 

otaczającym ich światem i zachodzącymi w nim zmianami. W czasie, kiedy już nie 

wiążą obowiązki zawodowe, człowiek chce zrealizować marzenia, których do tej pory 

nie miał możliwości spełnić, odkrywa nowe interesujące go dziedziny.  

Odpowiedzią na te potrzeby były uniwersytety trzeciego wieku powstałe w latach 

siedemdziesiątych XX w. Pierwszy taki uniwersytet został założony we Francji w 1972 

roku i działał przy uniwersytecie w Tuluzie. Jego twórcą był Pierre Vellas – profesor 

prawa i nauk społecznych [5]. Celami zapoczątkowanego przez Pierre'a Vellasa ruchu 

było z jednej strony wykorzystanie intelektualnego i administracyjnego potencjału 

uniwersytetów dla kształcenia osób starszych, z drugiej strony seniorzy byli wspaniałą 

grupą do przeprowadzenia badań naukowych z dziedziny gerontologii. Bardzo ważnym 

społecznie celem było umożliwienie międzygeneracyjnej wymiany kulturalnej, przeła-

manie uprzedzeń oraz rozwój wzajemnej empatii. Potrzeba tego typu instytucji była tak 

wielka, iż w krótkim czasie we Francji powstało ponad 40 takich placówek. Natych-

miast powstały też podobne placówki w innych państwach europejskich. W 1975 roku 

utworzono międzynarodową organizacja skupiającą uniwersytety trzeciego wieku 

z całego świata (AIUTA). Jej celem jest promowanie edukacji osób starszych, wymiana 

wiedzy i doświadczeń pomiędzy uniwersytetami z różnych krajów, również prowa-

dzenie badań na temat edukacji dorosłych.  

Polska była trzecim krajem, po Francji i Belgii, w którym przyjął się i rozwinął 

ruch uniwersytetów trzeciego wieku. Pierwsza taka placówka powstała już w 1975 

roku, w warszawskim Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Jego zało-

życielką była prof. Halina Szwarc – doktor nauk medycznych, zajmująca się geron-

tologią [6].  

Zjawisko starzenia się społeczeństw jest tendencją ogólnoświatową, która w naj-

większym stopniu dotyczy państw w Europie. Potrzeba wsparcia seniorów została 

wreszcie zauważona na arenie międzynarodowej. Rok 2012 był ogłoszony przez 

Komisję Europejską Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności 

Międzypokoleniowej. Obecnie działa już wiele instytucji wspierających aktywność 

w starszym wieku. W Polsce takimi instytucjami są przede wszystkim uniwersytety 

trzeciego wieku.  

W okresie minionych 30 lat obserwujemy w Polsce spowolnienie rozwoju demo-

graficznego oraz znaczące zmiany w strukturze wieku jej mieszkańców. Trwający 

proces starzenia się ludności Polski będący wynikiem korzystnego zjawiska, jakim jest 

wydłużanie się trwania życia, jest pogłębiany niskim poziomem dzietności. W końcu 

2018 r. liczba ludności Polski wyniosła 38,4 mln, w tym ponad 9,5 mln stanowiły 

osoby w wieku 60 lat i więcej (niespełna 25%). W latach 1989-2016 liczba osób 

w starszym wieku wzrosła o ponad 3,9 mln, w tym największy liczebny wzrost 

o niespełna 1 mln odnotowano dla grupy 65-69 latków. Udział osób w wieku co naj-

mniej 60 lat w ogólnej populacji wzrósł o ponad 10 punktów procentowych, tj. 

z 14,7% w 1989 r. do 24,8% w 2018 r. (w tym czasie odsetek dzieci i młodzieży 

zmniejszył się o ok. 12 p. proc.) [7]. 

Do lat 90. XX w. uniwersytety trzeciego wieku rozwijały się powoli i było ich 

kilkadziesiąt. Gwałtowny wzrost ich liczby nastąpił po 2002 r., a w 2018 r. w Polsce 
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istniało 640 uniwersytetów trzeciego wieku. Działały one na terenie wszystkich woje-

wództw; najwięcej, bo aż 80 jednostek, położonych było na terenie województwa 

mazowieckiego, a najmniej w woj. lubelskim, opolskim i świętokrzyskim (po 2,5%) 

(dane GUS).  

Rozwój uniwersytetów wskazuje, że ich oferta spotkała się z zainteresowaniem senio-

rów. Wypełniły one lukę w zakresie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i towarzy-

skich sporej grupy osób poszukujących możliwości samorozwoju.  

Uniwersytety trzeciego wielu pełnią ważną rolę w aktywizacji osób starszych. Ich 

głównymi celami jest umożliwianie osobom tym zdobywania i aktualizowania swojej 

wiedzy oraz poprawa jakości życia starszego pokolenia. Ich działalność przyczynia się 

do zaspokajania takich potrzeb seniorów jak: samokształcenie, poszerzanie wiedzy 

i nabywanie nowych umiejętności, działania na rzecz społeczności lokalnej, bycia 

pomocnym innym (np. poprzez wolontariat), wypełnienie wolnego czasu, utrzymy-

wanie więzi towarzyskich, stymulacja psychiczna i fizyczna, a czasem nawet możliwość 

realizacji młodzieńczych marzeń. Uniwersytety Trzeciego Wieku, przyczyniając się do 

poprawy jakości życia osób starszych, pełnią bardzo ważna rolę społeczną.  

Niestety, uniwersytety trzeciego wieku powstają głównie w miastach. Połowa 

z nich działa w miastach do 50 tys. mieszkańców. W tych właśnie mniejszych 

ośrodkach miejskich i w Warszawie jest największa oferta  

2. Model edukacji dorosłych  

Misją Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest prowadzenie badań naukowych doty-

czących starości i starzenia się w celu optymalizacji życia seniorów, a także pomoc 

w ich wszechstronnym rozwoju. Instytucje te wspierają mobilizację intelektualną, 

fizyczną i artystyczną seniorów oraz zarządzanie czasem. Różnorodność systemów 

szkolnictwa, jak i warunków rozwoju społeczeństw w poszczególnych krajach spowo-

dowała, że model i zakres działalności uniwersytetów trzeciego wieku ulegały zmianom. 

Levesque [8] wyróżnił pięć modeli kształcenia osób starszych w ramach uni-

wersytetów trzeciego wieku: 

 „Vellas” to model klasyczny (francuski). Opiera się na przekonaniu, iż kształcenie 

seniorów powinno się odbywać w ścisłym związku uniwersytetu trzeciego wieku 

z uczelnią wyższą oraz środowiskiem uniwersyteckim; 

 Model anglosaski realizowany jest od 1981 r. w Wielkiej Brytanii, Australii, 

Irlandii oraz Nowej Zelandii. Zakłada, że starość nie jest kategorią demograficzną, 

ale społeczną. W związku z tym na uniwersytetach trzeciego wieku mogą studiować 

osoby, które są nieaktywne zawodowo i nie mają już obowiązków rodzinnych; 

 Model północnoamerykański strefy języka francuskiego to połączenie modelu 

anglosaskiego i francuskiego. Uniwersytecką formułę zajęć uzupełnia znaczący 

udział słuchaczy w doborze tematyki; 

 Model południowoamerykański charakteryzuje się powiązaniami z wyższą 

uczelnią, jednak studentami uniwersytetów są nie tylko seniorzy, ale także osoby 

społecznie wykluczone; 

 Model chiński kładzie nacisk na tradycyjne sztuki, rzemiosło oraz na kształtowanie 

harmonii fizycznej osób starszych. Opiera się na nauce Konfucjusza, zgodnie 
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z którą właściwa edukacja ma być nie tylko dobrem dla jednostki, lecz także 

korzyścią dla całego społeczeństwa. 

Współczesna edukacja seniorów mocno się zmienia. Sformalizowane modele 

kształcenia odchodzą w przeszłość, a pojawia się samokształcenie obejmujące wszystkie 

zorganizowane działania edukacyjne, które nie mieszczą się w definicji edukacji szkolnej. 

Richert-Kaźmierska i Forkiewicz [9] twierdzą, że edukacja osób starszych to nie 

tylko uniwersytety trzeciego wieku, i wskazują trzy wymiary edukacji osób dorosłych: 

 edukację formalną (szkolną) – prowadzoną przez instytucje szkolne na podstawie 

przyjętego programu kształcenia; 

 edukację nieformalną (nauka przez praktykę), która ma miejsce poza głównym 

systemem edukacyjnym; 

 edukację pozaformalną (incydentalną) – stanowiącą część naszego życia, 

obejmującą wszelkiego rodzaju rozmowy, spotkania towarzyskie, które poprzez 

wymianę informacji dostarczają wiedzy oraz kształtują nasze myślenie o świecie. 

3. Aktywność seniorów w Polsce 

Na podstawie najnowszych [10] dostępnych wyników badań prowadzonych przez 

Główny Urząd Statystyczny w ramach Programu badań statystycznych statystyki 

publicznej oraz danych zbiorczych opracowywanych w GUS na podstawie sprawo-

zdawczości resortowej została scharakteryzowana populacja osób starszych. 

Aktywność edukacyjna osób starszych przejawia się między innymi w uczestnictwie 

w zajęciach prowadzonych przez Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW). Ich misją 

jest aktywizowanie seniorów między innymi poprzez kształcenie, naukę, poszerzanie 

wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań słuchaczy, a także organizowanie aktywnego 

spędzania wolnego czasu oraz umożliwienie poznawania nowych ludzi. W 2018 r. 

w Polsce w strukturze różnych organizacji i instytucji prowadziło działalność 640 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Łączna liczba słuchaczy UTW w roku akademickim 

2017/2018 wyniosła 113,2 tys., z czego 86,3% to osoby w wieku 61 lat i więcej. 

Najliczniejszą grupę ich uczestników tworzyli młodsi seniorzy (61-75 lat), których 

udział w analizowanym okresie wyniósł 70,3% ogółu słuchaczy, a osoby w wieku 76 

lat i więcej stanowiły 16,0%. Najwyższym udziałem osób w wieku 61 lat i więcej wśród 

ogółu słuchaczy UTW charakteryzowały się województwa podlaskie i lubuskie (odpo-

wiednio 94,6% i 93,2%), najmniejszym zaś województwo świętokrzyskie i wielko-

polskie (70,6% i 79,4%). Osoby w wieku 61 lat i więcej, korzystające z zajęć orgaznizo-

wanych przez UTW stanowiły ok. 1% populacji osób w tym wieku. Najwyższą liczbę 

słuchaczy mających 61 lat i więcej, w przeliczeniu na 10 tys. Osób w analizowanym 

wieku, odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim – 181 osób, pomorskim – 

179 oraz lubuskim – 168, natomiast najmniejszą w województwach: lubelskim – 48, 

świętokrzyskim – 64 oraz podlaskim – 72. Słuchaczami Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku bez względu na województwo i grupę wieku w zdecydowanej większości są 

kobiety. W roku akademickim 2017/2018 stanowiły one 84,3% ogółu słuchaczy UTW. 

Wśród słuchaczy w wieku 61–75 lat udział kobiet był nieco wyższy i wyniósł 84,8%, 

a w gronie uczestników UTW mających 76 lat i więcej ukształtował się na poziomie 

79,4%. 
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Aktywność fizyczna jest jednym z nieodłącznych elementów utrzymania satysfak-

cjonującego stanu zdrowia i sprawności funkcjonalnej osób starszych. W 2016 r. 

według subiektywnej oceny sprawności (kondycji) fizycznej członków gospodarstw 

domowych, prawie połowa (45,8%) osób w wieku 60 lat i więcej deklarowała, że ma 

średnią ogólną sprawność fizyczną, 27,8% oceniło swoją kondycję jako złą, a 8,3% 

jako bardzo złą. Ocena dobra i bardzo dobra dotyczyła odpowiednio 16,6% i 1,5% 

seniorów. Kobiety w wieku 60 lat i więcej częściej niż mężczyźni (o 8,5 p. proc.) 

oceniały swoją ogólną sprawność fizyczną jako złą i bardzo złą, a rzadziej (o 5,6 p. proc.) 

jako dobrą i bardzo dobrą. W zajęciach sportowych i rekreacji ruchowej uczestniczyła 

ponad jedna czwarta seniorów. W 2016 r. w zajęciach tych średnio brało udział 25,1% 

osób w wieku 60 lat i więcej. Wśród mężczyzn odsetek ten był nieco wyższy i wyniósł 

27,7%, podczas gdy w grupie kobiet ukształtował się na poziomie 23,2%. 

Wśród osób w wieku 60 lat i więcej, uczestniczących w sporcie lub rekreacji rucho-

wej, prawie połowa (49,6%) wykonywała ćwiczenia systematycznie, czyli przynaj-

mniej jeden dzień w tygodniu. Sporadyczny udział w badanych zajęciach sportowych 

i rekreacji ruchowej (regularny na przestrzeni całego badanego okresu, ale z małą 

częstotliwością) deklarowało 27,9% seniorów, a okazjonalny (dotyczący krótkiego 

czasu uprawiania danego rodzaju zajęć w ciągu roku) – 22,6%. Jako główny motyw 

uprawiania sportu lub rekreacji ruchowej seniorzy wskazywali przyjemność i rozrywkę. 

Skłonnych do uprawiania sportu lub rekreacji ruchowej z tego powodu było 40,5% 

seniorów, 31,7% ćwiczących osób starszych robiło to dla zdrowia, ze względu na zale-

cenia lekarza, a 21,0% – dla utrzymania kondycji fizycznej oraz zachowania właściwej 

sylwetki. 

W opinii seniorów podstawowe przyczyny nieuczestniczenia w zajęciach sportowych 

lub rekreacji ruchowej to wiek oraz stan zdrowia i przeciwwskazania lekarza. Z powodu 

wieku nie ćwiczyło 36,4% seniorów, a stan zdrowia i przeciwskazania lekarza stanowiły 

barierę dla 32,4% seniorów. W przypadku 14,0% osób starszych nieuczestniczenie 

w tego typu zajęciach wynikało z braku zainteresowania, chęci lub preferowania 

wypoczynku biernego. 

Z zajęć sportowych i rekreacji ruchowej seniorzy najczęściej wybierali jazdę na 

rowerze (64,6% osób starszych uprawiających sport i rekreację ruchową). Dużą popu-

larnością cieszył się również jogging i nordic walking, ogólnorozwojowe zajęcia 

ruchowe i poprawiające kondycję fizyczną oraz pływanie. W zajęciach tych uczestni-

czyło odpowiednio 27,4%, 19,8% oraz 18,2% seniorów uprawiających sport i rekreację 

ruchową. 

Jedną z form aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych jest 

aktywność edukacyjna. W 2016 r. w kształceniu formalnym, pozaformalnym lub nie-

formalnym uczestniczyło 1239 tys. Osób w wieku 60-69 lat, co stanowiło 25,6% 

populacji osób w tym wieku. W ostatnich latach aktywność edukacyjna seniorów 

wzrastała. W 2016 r. w porównaniu do roku 2011 poziom uczestnictwa osób w wieku 

60-69 lat w szeroko rozumianym kształceniu wzrósł o 6,1 p. proc., podczas gdy dla 

ogółu osób dorosłych (w wieku 18-69 lat) nastąpił wzrost tego wskaźnik o 1,9 p. proc. 

Wśród osób starszych najpopularniejszą formą edukacji jest kształcenie nieformalne 

(samokształcenie), z którego w 2016 r. skorzystało 1046 tys. osób w wieku 60-69 lat, 

tj. 84,4% kształcących się osób w tym wieku. 
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Częściej z różnych form aktywności edukacyjnej korzystali mieszkańcy miast niż 

wsi. W miastach udział osób w wieku 60-69 lat uczestniczących w edukacji był o 9,5 

p. proc. wyższy niż na wsi. Skala uczestnictwa osób starszych w kształceniu nie była 

natomiast znacząco zróżnicowana ze względu na płeć. Udział osób starszych 

w różnych formach kształcenia prowadzi do wzrostu odsetka seniorów znających 

języki obce. W 2016 r. osoby w wieku 60-69 lat posługujące się przynajmniej jednym 

językiem obcym stanowiły 50,7% osób w tej grupie wieku, podczas gdy w 2011 r. 

znajomością języków obcych charakteryzowało się 44,0% seniorów. Znajomość 

języków obcych jest większa wśród mieszkańców miast niż wsi. 

Instytucje, które uczą seniorów (65+lub emerytów) adresują swoje kursy do grupy 

docelowej, która charakteryzuje się tym, że z reguły nie dąży do uzyskania stopnia 

naukowego lub do poprawy swoich możliwości rozwoju zawodowego. W związku 

z tym, należy stosować odpowiednie do potrzeb seniorów metody nauczania, a także 

tworzyć specjalnie zaprojektowane kursy, zajęcia i materiały dydaktyczne. W szerszej 

perspektywie, głównym celem powinno być zwiększenie liczby seniorów uczących się 

oraz poprawa ich samopoczucia i jakości życia. W tym kontekście nauczanie staje się 

działalnością społeczno-edukacyjną, gdzie formalne, pozaformalne i nieformalne dzia-

łania będą się przenikać. Nabywana przez seniorów wiedza jest ważna, ale nie należy 

zapominać o celach w obszarze umiejętności, postaw takich jak socjalizacja, integracja, 

adaptacja w społeczeństwie, bycie aktywnym obywatelem itp. [11] 

W 2016 r. wśród osób mających 60-69 lat mieszkających w miastach było 56,5% 

osób znających przynajmniej jeden język obcy, na wsi zaś odsetek ten wyniósł 39,2%. 

854,7 tys. aktywnie wypożyczających użytkowników1 mających 60 lat i więcej, co 

stanowiło 9,0% osób w tym wieku. W ujęciu rocznym liczba czytelników w wieku 

senioralnym w bibliotekach publicznych wzrosła o 6,4%. Systematyczny wzrost liczby 

seniorów korzystających z bibliotek publicznych, przekłada się na wzrost udziału osób 

starszych w ogólnej liczbie zarejestrowanych czytelników. W 2018 r. osoby w wieku 

60 lat i więcej stanowiły 14,4% ogółu zarejestrowanych czytelników bibliotek publicz-

nych (wobec 13,3% w roku 2017). Najwyższy udział seniorów w ogólnej liczbie 

czytelników w 2018 r. odnotowano w województwie zachodniopomorskim (17,3%), 

najniższy zaś w województwie podkarpackim (11,1%). Osoby starsze uczestniczą rów-

nież w różnych formach aktywności kulturalnej organizowanej przez centra kultury, 

domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice. W 2018 r. w jednostkach tych ponad 199 tys. 

Osób w wieku 60 lat i więcej było członkami różnych kół, klubów i sekcji, a 54,4 tys. 

seniorów aktywnie udzielało się w grupach artystycznych. 

Osoby mające 60 lat i więcej stanowiły 33,1% ogólnej liczby członków kół, klubów 

i sekcji we wskazanych instytucjach i w skali roku ich liczba wzrosła o 7,3%. Dużą 

popularnością wśród osób starszych cieszyły się kluby seniora i Uniwersytety Trzeciego 

Wieku prowadzone przez omawiane instytucje.  

W 2018 r. w stosunku do roku poprzedniego, nastąpił także wzrost liczby seniorów 

należących do różnych grup artystycznych (o 3,9%). Udział osób starszych w ogólnej 

liczbie członków grup artystycznych ukształtował się na poziomie 18,7%. W miastach 

największą popularnością wśród seniorów cieszyły się grupy wokalne i chóry, na wsi 

zaś najwięcej osób starszych, spośród członków grup artystycznych, należało do grup 

folklorystycznych Osoby starsze korzystają również z różnych kursów organizowa-
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nych przez domy, ośrodki, centra kultury, kluby i świetlice. W 2018 r. blisko 18,5 tys. 

osób mających 60 lat i więcej ukończyło kursy organizowane przez wyżej wymienione 

instytucje kulturalne, stanowiąc 18,4% ogólnej liczby ich absolwentów. W 2018 r. 

najwięcej seniorów ukończyło kursy języków obcych (blisko 5,5 tys. osób) oraz kursy 

komputerowe (ponad 5,4 tys. osób). 

W Polsce w 2018 r. z komputerów korzystało (w ciągu ostatnich trzech miesięcy 

poprzedzających badanie) 1193,6 tys. osób w wieku 65-74 lata, co stanowiło 31,7% 

populacji osób w tym wieku. W ostatnich latach liczba osób korzystających z kom-

puterów w analizowanej grupie wieku wzrastała. W porównaniu do roku poprzedniego 

wzrost ten wyniósł 22,0%. Osoby starsze coraz częściej korzystają z komputerów 

regularnie (tj. co najmniej raz w tygodniu), ale nadal odsetek regularnych użytkowni-

ków w analizowanym przedziale wieku jest niższy w porównaniu do osób młodszych. 

W 2018 r. z komputera regularnie korzystało 27,9% osób mających 65-74 lata, podczas 

gdy dla ogółu użytkowników w wieku 16-74 lata wskaźnik ten wyniósł 70,9%. 

W stosunku do roku poprzedniego odsetek regularnie korzystających z komputera 

wśród seniorów wzrósł o 2,3 p. proc. W 2018 r. codziennie lub prawie codziennie 

z komputerów korzystało 19,4% osób w wieku 65-74 lata. Ponad połowa osób w wieku 

65-74 lata nigdy nie korzystała z komputera. W 2018 r. udział tych osób wyniósł 59,7% 

(wobec 62,1% w roku 2017). Zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn wskaźnik ten był 

podobny. 

Odsetek osób niekorzystających z komputera różnił się natomiast w zależności od 

poziomu wykształcenia. Najwięcej osób, które nigdy nie korzystały z komputera było 

w grupie osób starszych z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (91,3%). 

Trzecia osób w wieku 65-74 lata (33,4%). Odsetek ten był dużo niższy w porównaniu 

do odsetka w młodszych grupach wieku. Największa różnica wystąpiła w stosunku do 

populacji osób w wieku 16-24 lata, w przypadku których 99,1% osób łączyło się 

z Internetem w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Większość osób starszych, które nie 

korzystały z Internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy, nie używała go z powodu braku 

takiej potrzeby lub braku odpowiednich umiejętności. Przyczyny te wskazało odpo-

wiednio 73,8% i 63,4% osób w wieku 65-74 lata niekorzystających z Internetu. 

Regularnie (co najmniej raz w tygodniu) z Internetem łączyło się 29,8% osób mających 

65-74 lata. Odsetek regularnych użytkowników Internetu w analizowanej grupie wieku 

systematycznie rośnie. W relacji do roku poprzedniego wzrósł on o 3,8 p. proc. 

Częstotliwość korzystania z sieci internetowej zależała od poziomu wykształcenia. 

Wśród seniorów w wieku 65-74 lata z wykształceniem podstawowym lub gimnazjal-

nym odsetek osób regularnie użytkujących Internet w 2018 r. wyniósł 5,8%, podczas 

gdy dla osób z wykształceniem wyższym wskaźnik ten osiągnął wartość 72,3%. 

komputer przenośny, 42,0% – smartfon lub telefon komórkowy, 37,9% – komputer 

stacjonarny, a 11,7% – tablet. Osoby starsze najczęściej wykorzystywały Internet 

w sprawach prywatnych w celu wyszukiwania informacji o towarach lub usługach 

(71,9% osób w wieku 65-74 lata, korzystających z Internetu w ciągu ostatnich 3 

miesięcy), wyszukiwania informacji związanych ze zdrowiem (69,8%), wysyłania 

i odbierania poczty elektronicznej (56,8%), a także bankowości internetowej (39,6%). 

W 2018 r. 10,9% osób w wieku 65-74 lata korzystało (w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

poprzedzających badanie) z usług administracji publicznej świadczonych przez Internet. 
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W stosunku do roku poprzedniego odsetek ten wzrósł o 2,5 p. proc. W analizowanej 

grupie wieku największym zainteresowaniem cieszyło się wyszukiwanie informacji na 

stronach internetowych administracji publicznej. Podobny był również odsetek osób 

starszych (10,4%), które przez Internet dokonywały zakupów (w ciągu ostatnich 12 

miesięcy). Osoby w wieku 65–74 lata najczęściej zamawiały meble, pojazdy, artykuły 

AGD, zabawki i biżuterię (44,0% robiących zakupy przez Internet), a także odzież 

i sprzęt sportowy (35,3%). 

4. Uniwersytety Trzeciego Wieku w województwie świętokrzyskim 

Polskie UTW posiadają zróżnicowaną formę organizacyjno-prawną, tj. działają 

w strukturze rozmaitych organizacji czy instytucji. Ponad 56% uniwersytetów dla 

seniorów funkcjonuje w strukturze organizacji pozarządowych, w tym 44,7% jest stowa-

rzyszeniami założonymi wyłącznie w celu prowadzenia UTW. Ponadto UTW działają 

również przede wszystkim w strukturze uczelni – 21,5% oraz domów i ośrodków 

kultury – 17,7%. 

Zadaniem uniwersytetu trzeciego wieku jest przede wszystkim organizowanie 

i prowadzenie wykładów, seminariów, zajęć regularnych, w tym warsztatów, kursów, 

kół zainteresowań, a także działalność kulturalno-artystyczna i nierzadko działalność 

społeczna na rzecz potrzebujących. Spośród UTW, które wzięły udział w badaniu 

statystycznym [12], 575 jednostek miało w ofercie edukacyjnej wykłady i seminaria. 

Nieco mniej, tj. 526 UTW, oferowało słuchaczom zajęcia regularne, wśród których 

dominowały zajęcia sportowe i ruchowe (88,2%), kursy językowe (81,4%) oraz zajęcia 

artystyczne (73,0%). Blisko 70% UTW oferowało słuchaczom zajęcia komputerowe. 

W skali kraju średnia frekwencja udziału słuchaczy w zajęciach regularnych wyniosła 

ponad 63%, a dziewięć UTW wykazało 100% frekwencję Inną formą działalności 

UTW są imprezy kulturalno-artystyczne, które oferowało swoim słuchaczom 550 uni-

wersytetów. Najpopularniejsze wśród nich były wyjazdy, wycieczki i rajdy turystyczne, 

które zorganizowało 98,8% UTW, a także wyjścia do kina, teatru, muzeum czy innych 

instytucji kultury (92,1%).  
Odmienną w charakterze działalnością, realizowaną przez 285 jednostek, były 

działania społeczne na rzecz osób potrzebujących spoza UTW. Pomoc słuchaczy była 
skierowana głównie do osób starszych (w 67,7% uniwersytetów), społeczności lokalnej 
(63,7%) oraz dzieci i młodzieży (52,3%). Uniwersytety trzeciego wieku zapraszały do 
współpracy lub zatrudniały osoby prowadzące wykłady i seminaria oraz zajęcia regu-
larne. Pośród blisko 14 tys. wykładowców, najliczniejszą grupę stanowili nauczyciele 
akademiccy (bez lektorów i nauczycieli języków obcych) – ponad 4,1 tys. Cześć kadry 
dydaktycznej 41,1% pracowała na rzecz UTW nieodpłatnie. Największą grupę nie-
odpłatnie prowadzących zajęcia lub wykłady stanowili sami słuchacze (85,1%), nato-
miast najczęściej UTW ponosiły wydatki na opłacenie zawodowych instruktorów 
i trenerów – ponad 77% z nich otrzymało wynagrodzenie za pracę. We wszystkich 
badanych UTW w Polsce studiowało łącznie 113,2 tys. słuchaczy, w tym 95,4 tys. 
kobiet. Najwięcej studiujących seniorów to osoby w wieku 61-75 lat (71,9%). Pod 
względem poziomu wykształcenia dominowały osoby z wykształceniem średnim 
(50,5%), a w przekroju według statusu na rynku pracy najwięcej słuchaczy miało status 
emeryta (87,9%). Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce utrzymywały się przede 
wszystkim ze środków pobieranych od kandydatów i słuchaczy. Opłaty słuchaczy 
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(wpisowe, czesne, opłaty za zajęcia) dla 35,9% jednostek były głównym źródłem 
dochodu. Dla 24,7% uniwersytetów głównym źródłem finansowania były natomiast 
dotacje ze środków samorządowych. Budżety na prowadzenie działalności uniwersy-
tetów trzeciego wieku były bardzo zróżnicowane – od 110 zł do ponad 2 mln zł. 

W województwie świętokrzyskim działają 28 Uniwersytety Trzeciego Wieku. Uni-
wersytety trzeciego wieku, choć określane jedną nazwą, są bardzo różnorodnymi 
instytucjami. Ich oferty uwzględniają specyfikę terytorialną i są elastyczne, odpowia-
dają na potrzeby lokalne oraz oczekiwania studentów. Wśród ich propozycji znajdują 
się: wykłady, konwersatoria, seminaria; warsztaty, kursy, szkolenia; działalność 
poradnicza; lektoraty języków obcych; sekcje i koła zainteresowań; kluby dyskusyjne; 
ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia rekreacyjne i rehabilitacyjne; imprezy kulturalne 
i okolicznościowe; zespoły samopomocy koleżeńskiej; wyjazdy turystyczne.  

W świętokrzyskich UTW przeważają wykłady prowadzone głównie przez profeso-
rów akademickich oraz specjalistów z konkretnych dziedzin – lekarzy, radców praw-
nych, psychologów, dziennikarzy. Tematyka zależy zwykle od zainteresowań i sugestii 
słuchaczy, zwykle są poświęcone m.in. medycynie, rehabilitacji, ekonomii, historii, 
dietetyce, filozofii, literaturze, muzyce, historii sztuki, wiedzy o kulturze, psychologii, 
prawu, socjologii. Często organizowane są spotkania z cenionymi osobami życia 
publicznego – np. pisarzami czy aktorami. Z kolei na seminariach główny nacisk 
kładzie się na wymianę poglądów i wspólną dyskusję. 

Poza wykładami aż 97% UTW proponuje także inne zajęcia, wymagające od 
słuchaczy wyższej aktywności. Odbywają się one regularnie, np. raz w tygodniu, lub 
cyklicznie. Najpopularniejsze są warsztaty artystyczne, kursy komputerowe i lektoraty, 
zajęcia ruchowe i rehabilitacyjne (np. aerobik, joga, pływanie, spacery), sekcje pla-
styczne i turystyczne, a także spotkania grup zainteresowań, tzw. sekcji – np. brydżowo-
szachowych, fotograficznych, ogrodniczych itp. Ogromnym zainteresowaniem cieszy 
się poradnictwo – na te spotkanie są zapraszani praktycy i specjaliści w danej dziedzinie, 
np. prawnik, notariusz, policjant, dietetyk, rzecznik praw konsumentów, pracowników 
NFZ itp. Część słuchaczy chętnie angażuje się w zajęcia – proponują bloki tematyczne 
zajęć, przygotowują referaty, organizują wystawy i występy muzyczne, rozmaite 
imprezy i wydarzenia. Prawie wszystkie UTW organizują różne wydarzenia kulturalne, 
spotkania towarzyskie, imprezy okolicznościowe (np. z okazji Nowego Roku, Dnia 
Babci i Dziadka), wspólne wycieczki, pikniki i wyjazdy krajoznawcze, wyjścia do 
kina, teatru czy na koncert. 

5. Zakończenie  

Na podstawie przedstawionych analiz autor starał się odpowiedzieć na pytanie czy 
Uniwersytety Trzeciego Wieku funkcjonujące na terenie województwa odpowiadają 
faktycznym potrzebom osób w wieku senioralnym. Potrzeby psychospołeczne osób 
starszych w dużej mierze pokrywają się z potrzebami osób z innych grup wiekowych. 
Amerykański gerontolog Clark Tibbitis[13] stworzył niezwykle trafną klasyfikację 
potrzeb seniorów: 1. Potrzeba wykonywania społecznie użytecznych działań; 2. Potrzeba 
wykorzystywania czasu wolnego w satysfakcjonujący sposób; 3. Potrzeba bycia uzna-
nym za część społeczeństwa, społeczności i grupy oraz odgrywania w nich określonej 
roli; 4. Potrzeba uznania jako jednostki ludzkiej; 5. Potrzeba utrzymywania normalnych 
kontaktów towarzyskich; 6. Potrzeba stwarzania okazji dla doznań i autoekspresji; 
7. Potrzeba ochrony zdrowia i dostępu do opieki społecznej; 8. Potrzeba odpowiednio 
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ustalonego trybu życia i utrzymania stosunków z rodziną; 9. Potrzeba odpowiedniej 
stymulacji umysłowej i psychicznej; 10. Potrzeba duchowej satysfakcji. Wymienione 
potrzeby mają indywidualną hierarchię, a niezaspokojenie ich prowadzić może do 
poczucia bezsensowności, chwiejności emocjonalnej, zaburzeń snu czy depresji. 
Z wymienionych potrzeb osób starszych działające Uniwersytety Trzeciego Wieku na 
terenie województwa świętokrzyskiego po dokonaniu analizy można odpowiedzieć, że 
odpowiadają na ich potrzeby.  
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Aktywność społeczna seniorów na przykładzie działalności Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku w województwie świętokrzyskim 

Streszczenie  
Celem pracy jest przedstawienie aktywności społecznej wśród seniorów na terenie Polski oraz wojewódz-
twa świętokrzyskiego ze szczególnym uwzględnieniem aktywności w Uniwersytetach trzeciego wieku. 
Zostanie zaprezentowany rys historyczny Uniwersytetów Trzeciego Wieku, modele w edukacji osób 
dorosłych, aktywność społeczna osób starszych oraz zakres działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
na terenie województwa świętokrzyskiego. Na podstawie przedstawionych analiz autor starał się będzie 
odpowiedzieć na pytanie czy Uniwersytety Trzeciego Wieku funkcjonujące na terenie województwa 
odpowiadają faktycznym potrzebom osób w wieku senioralnym.  
Słowa kluczowe: senior, czas wolny, aktywność społeczna, Uniwersytet Trzeciego Wieku, województwo 
świętokrzyskie 

Social activity of seniors on the example of the activity of Universities of the Third 

Age in the Świętokrzyskie Voivodeship 

Abstract 
The aim of the study is to present social activity among seniors in Poland and the Świętokrzyskie 
Voivodeship, with particular emphasis on activity at universities of the third age. The historical outline of 
Third Age Universities, models in adult education, social activity of the elderly and the scope of activities 
of the Third Age Universities in the Świętokrzyskie Voivodeship will be presented. On the basis of the 
presented analyzes, the author will try to answer the question whether the Universities of the Third Age 
operating in the voivodeship correspond to the actual needs of people of senior age. 
Keywords: senior, free time, social activity, University of the Third Age, Świętokrzyskie Voivodeship 
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Dbałość i troska o lokalne społeczności kobiet  

jako element podejścia pedagogicznego  

organizacji Katha w Indiach 

1. Wprowadzenie 

Odkąd – w 2014 roku – spędziłam 6 tygodni zapoznając się z alternatywnymi ini-
cjatywami edukacyjnymi w Brazylii, i ze zdziwieniem odkrywając, że te prowadzone 
w dzielnicach zubożałych, w slumsach, były często ciekawsze, a przynajmniej bardziej 
wszechstronne i nastawione na całościowy rozwój człowieka, a nie tylko na wysokie 
wyniki edukacyjne – zaczęłam się interesować takimi właśnie inicjatywami. Przeglą-
dając w 2019 roku inicjatywy edukacyjne na świecie, natrafiłam na informacje związane 
z organizacją pozarządową Katha w Indiach i jej inicjatywą „Wyzwanie 300M”

2
. 

W rozmowie z założycielką organizacji – Geetą Dharmarajan, poznałam pozostałe 
projekty Katha

3
, a przynajmniej ich fragmenty. Zaintrygowana i zaproszona do współ-

pracy oraz wsparcia podejmowanych wysiłków, pojechałam, aby na miejscu zapoznać 
się ze wszystkimi aktywnościami edukacyjnymi. Najpierw jednak 7 tygodni spędziłam 
przygotowując się do wyjazdu: czytając wszystkie informacje o Katha, oraz zaznaja-
miając się z sytuacją edukacyjną Indii, w szczególności zaś problemami, jakie dotykają 
zamieszkującą w slumsach ludność znajdującą się w niekorzystnych sytuacjach 
społeczno-ekonomicznych, którzy są głównymi beneficjentami działań Katha.  

Przeglądając strony internetowe odniosłam wrażenie, że Katha zajmuje się przede 
wszystkim wydawaniem książeczek dla dzieci i opowiadań dla nastolatków. Nie mogłam 
do końca połączyć działań, o których opowiadała mi Geeta Dharmarajan z tymi, które 
znajdowały się na stronie organizacji. Było tego bardzo dużo i wydawało się, że 
wszystko jest niezwykle chaotyczne, robione trochę „rzutem na taśmę”. Na szczęście 
na miejscu okazało się, że byłam w błędzie. Wszystkie działania podejmowane przez 
pracowników i wolontariuszy Katha stanowiły odpowiedź na potrzeby środowiska 
i były efektem niezwykle uważnego wsłuchiwania się w te potrzeby, z jednoczesnym 
wsparciem i zrozumieniem sytuacji ludzi tam mieszkających. Wszyscy pracownicy 
i wolontariusze, których spotkałam byli też świetnie do swoich aktywności przygo-
towani zarówno pod względem teoretycznym, jak i społecznym i psychologicznym. To 
na mnie patrzono początkowo z nieufnością, czy przypadkiem nie wykażę się np. 
„arogancją białego człowieka”, który niewiele rozumie, ale się we wszystko wtrąca. 
To, co miałam możliwość zaobserwować dało mi niezwykle cenną perspektywę 
edukacyjno-społeczną oraz możliwość zobaczenia, jakie efekty można osiągnąć 
w edukacji i rozwoju młodych ludzi, gdy zadba się o na-pozór-nie-edukacyjne aspekty 
ich życia.  

                                                                
1 jolanta01@msn.com, WNS, Uniwersytet Gdański, https://ug.edu.pl.  
2 300M Challenge, czyli inicjatywa, której celem jest doprowadzenie do tego, aby wszystkie z 300 milionów 

dzieci znajdujących się w szkołach potrafiło dobrze czytać – https://www.katha.org/300m/. 
3 Ponieważ Katha stanowi nazwę własną organizacji, a jednocześnie w języku hindi oznacza opowieść, która 

stanowi niezwykle ważny aspekt działalności Katha, zdecydowałam się na nieodmienianie tej nazwy, aby nie 

naruszyć jej wymowy. 
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2. Przebieg obserwacji i dalsze badania 

Działania i aktywność Katha obserwowałam w jej rzeczywistym środowisku, towa-

rzysząc różnym pracownikom i wolontariuszom w ich codziennych podróżach i czynno-

ściach. Ludzie pracujący dla Katha pochodzą z różnych rejonów Indii, na co dzień 

posługują się więc językiem angielskim. W większości przypadków nie miałam 

w związku z tym żadnych problemów w tym, aby uczestniczyć w rozmowach, w spotka-

niach, przeglądać dokumenty, rozmawiać z pracownikami, czy przesłuchiwać wywiady, 

jakie Geeta Dharmarajan udzieliła na przestrzeni wielu lat. Udostępniono mi nagrania, 

mogłam też rozmawiać z uczniami
4
, absolwentami, dyrektorami szkół i programów 

zawodowych. Co ciekawe, miałam też okazje porozmawiać na temat Katha z przygod-

nymi ludźmi (np. na weselu, na lotnisku, w pociągu), którzy mieli z tą organizacją do 

czynienia, byli bowiem wolontariuszami, albo o niej słyszeli, bo np. ktoś z rodziny brał 

udział w konkursie, festiwalu pisarsko-czytelniczym
5
, czy innym programie związanym 

z jej działalnością. Wszystko to miało na celu dywersyfikację źródeł i częściową przy-

najmniej weryfikację informacji zebranych od ludzi pracujących dla Katha i jej oddanych.  

Będąc już na miejscu, pierwszy dzień spędziłam z jednym z pracowników Katha, 

jak się później dowiedziałam – absolwentem Katha Lab School (głównej ekspery-

mentalnej szkoły prowadzonej przez Katha). Kolejne 3 – na samodzielnym zwiedzaniu 

Delhi oraz zadomawianiu się w biurze Katha. To dało mi możliwość przyzwyczajenia 

się do nowych dźwięków, zapachów, smaku i otoczenia. Dzięki temu, kolejne 4 

tygodnie mogłam bardziej efektywnie poświęcić na poznawanie zwyczajów, działań, 

okoliczności i wielu innych aspektów związanych z działalnością Katha. Na szczęście 

byłam w stanie rozmawiać z ludźmi także poza biurem Katha
6
. Mieszkańcy slumsów 

pochodzą z najróżniejszych rejonów Indii, rzadko więc się zdarza, aby sąsiedzi mówili 

tym samym językiem. Angielski jest w tej sytuacji rozwiązaniem równie dobrym, co 

wykorzystanie hindi, a może nawet lepszym, gdyż niezwykle przydatnym w jakich-

kolwiek kontaktach z turystami, na których można nieźle zarobić.  

Ponieważ nie wszystkie aktywności odbywały się w każdej szkole codziennie 

(nauczyciel robotyki, czy teatru przyjeżdżał jedynie raz w tygodniu), jeździłam do tych 

samych szkół kilka razy, aby przekonać się, czy poszczególne klasy są rzeczywiście 

wykorzystywane, a nie stanowią np. swego rodzaju muzeum dla odwiedzających, bądź 

sponsorów. Dodatkowo rozmawiałam z kobietami w slumsach
7
 oraz z wolontariuszami 

Katha. Najciekawsze były dla mnie rozmowy z byłymi mieszkańcami slumsów, których 

Katha wyedukowała i którym otworzyła drzwi na świat. Wszystkie te aktywności dały 

mi pewien obraz, który następnie uzupełniłam udostępnionymi dokumentami edukacyj-

                                                                
4 Przy rozmowach z młodszymi dziećmi potrzebowałam tłumaczy. Byli nimi z reguły albo starsi uczniowie 

oprowadzający mnie po szkole, albo któryś z wolontariuszy Katha. 
5 Katha Utsav – organizowany od 8 lat festiwal, na którym dzieci prezentują swoje opowiadania i wiersze, 

uczą się warsztatu pisarskiego i mają możliwość spotkania z najlepszymi autorami z całych Indii 

https://utsav.katha.org.  
6 W Indiach językiem oficjalnym jest hindi. Język angielski pełni rolę języka pomocniczego, łącznikowego. 

Ponadto istnieje 21 języków konstytucyjnych, dopuszczanych jako języki wykładowe i urzędowe w określo-

nych stanach. (źródło: Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Indie#Języki_urzędowe_Indii).  
7 Najczęściej za pośrednictwem wolontariuszy, bądź pracowników Katha. Jeśli nie było za wiele czasu na 

tłumaczenia, wówczas – za zgodą rozmówcy – nagrywałam rozmowę, a następnie przesłuchiwałam ją 

w akademiku przy wsparciu mieszkających tam studentek, które na bieżąco tłumaczyły wypowiedzi. 
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nymi, raportami, badaniami naukowymi, opiniami oraz filmami i artykułami w Inter-

necie. W efekcie powstał niezwykle kompleksowy obraz nie tylko samej organizacji 

i jej rozlicznych działań, ale także jej pedagogicznego podejścia oraz dokonywanych 

przez nią przemian społecznych. W niniejszym artykule ujęłam jedynie część tych 

aktywności, odnoszącą się do kobiet i dziewczynek. Katha, jak to z dumą ujęła Geeta 

Dharmarajan, jest organizacją stronniczą – „skrzywioną” na punkcie kobiet, o prawa 

mężczyzn bowiem w Indiach już dawno zadbano. 

Zarówno podczas mojego pobytu w Indiach, jak i po powrocie, starałam się utrzy-

mywać otwarte i receptywne nastawienie, zapisując, o ile to było możliwe fragmenty 

wypowiedzi, bądź je – za zgodą rozmówców – nagrywając po to, aby następnie 

w zaciszu pokoju spokojnie przesłuchać, zrobić transkrypcję, a czasem też – z pomocą 

mieszkających w akademiku studentek – przetłumaczyć wypowiedzi z innych, niż 

angielski języków. Analizując dane, doszłam do wniosku, że obszary działalności 

Katha koncentrują się wokół wielu różnorodnych zagadnień takich, jak upodmioto-

wienie kobiet, rozwój przedsiębiorczości wśród grup nieuprzywilejowanych i zubożo-

nych, rozwój umiejętności czytania ze zrozumieniem, opowieści i ich rola w rozwoju 

edukacyjnym dziecka, animacje społeczne obszarów zaniedbanych i znajdujących się 

w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, budowanie relacji z lokalnymi 

społecznościami i aktywizowanie rodziców w edukacji swoich dzieci, a także rola 

emocji, performansu i relacji nauczyciela z uczniem w procesie edukacji. Wszystkie te 

obszary działalności powstały niejako samoistnie w konsekwencji zaobserwowanych 

potrzeb środowisk, w których działała Katha. Celem nadrzędnym było rozbudzanie 

radości czytania u dzieci, które często nigdy nie miały w ręku książki. Pozostałe 

działania miały, jak to przedstawię w dalszej części niniejszego artykułu, umożliwić 

osiągnięcie tego celu nadrzędnego, dla którego Katha została założona. Ta przekro-

jowość zadań i ich wzajemne powiązanie jest także przedmiotem niniejszego artykułu, 

to ona bowiem wpływa na zakres zmian społecznych, jakie te działania osiągają.  

Jadąc do Indii byłam przekonana, że inicjatywy edukacyjne w Indiach raczej nie 

będą stanowiły dla nas, w Polsce, inspiracji. Jechałam tam z czystej ciekawości. Jednak 

na miejscu przekonałam się, że tego typu działania też by się u nas sprawdziły. Dzia-

łania biorące pod uwagę potrzeby uczniów, ich rodzin, społeczności, uwzględniając ich 

w procesie edukacji, otwierające się na ich zainteresowania, kulturę, umiejętności, 

a także na ich sugestie. Do szkoły Katha dziecko może przyjść o każdej godzinie, bo 

wiadomo, że jeśli nie przyszło wcześniej, to miało ku temu ważny powód. Aby jednak 

móc takie założenie poczynić, potrzebne było kilka lat zaangażowania, uważnego 

słuchania, autentycznego zainteresowania i rzeczywistego wsparcia. Ten artykuł jest 

więc także o tym, jak Katha dokonała takich zmian. 

3. Tło społeczne – sytuacja kobiet i edukacji w Indiach 

Indie to kraj niezwykle wielowarstwowy, cechujący się ogromną dywersyfikacją 

kulturową, religijną i rasową. Jednak dywersyfikacja ta jest szczególnie widoczna 

w obszarach zurbanizowanych, wielkich aglomeracji miejskich, zwłaszcza zaś w dziel-

nicach slumsów, do których przybywają ludzie ze wszystkich rejonów Indii w poszuki-

waniu możliwości zarobkowych. Jak powiedziało mi to kilka osób, przypadkowo 
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spotkanych na ulicach Deli: „tutaj można być kimś na nowo, bez względu na kastę
8
, 

czy pochodzenie”, zwłaszcza jeśli się mówi po angielsku. W obszarach zurbanizo-

wanych, a w szczególności w slumsach, osłabiona też często jest podstawowa forma 

społecznej organizacji, jaką jest wielopokoleniowa rodzina. Być może ten fakt wpływa 

też na większą podatność tych grup na zmiany – nie są bowiem obciążone podpo-

rządkowaniem często zhierarchizowanej i konserwatywnej w swej naturze grupie
9
.  

Sytuacja kobiet nie jest korzystna. Konstytucja zapewnia wprawdzie równość płci 

(art. 14), jednak w praktyce kobiety i dziewczęta mają ograniczoną mobilność, dostęp 

do edukacji, dostęp do opieki zdrowotnej i mniejszą siłę decyzyjną oraz doświadczają 

wyższych wskaźników przemocy [1, 2]. Nie powinno więc pewnie dziwić, że 

dziewczynki stanowią 48% populacji dzieci w wieku 0-14 lat
10

 [3], a w 2011 roku na 

100 mężczyzn w Indiach przypadały 94 kobiety
11

 [4]. Główną rolą kobiety jest bycie 

matką i żoną, a jej obowiązki to przede wszystkim prowadzenie domu i zajmowanie 

się rodziną. Wciąż też – pomimo zakazu prawnego – mają miejsce małżeństwa dzieci 

poniżej 14. roku życia. W 1995 roku jedna z uczennic w szkole Katha zagroziła samo-

bójstwem, gdyż rodzice postanowili ją wydać za mąż, a ona chciała najpierw sama stanąć 

na własnych nogach, aby nie być później całkowicie uzależniona finansowo od męża.  

Można powiedzieć, że w Indiach dochodzi do paradoksu ekonomicznego: kobiety 

uznawane są społecznie za gorsze, nie opłaca się więc np. ich edukować, a jednak brak 

wyedukowanych, samostanowiących kobiet wydaje się być jedną z ważniejszych 

przyczyn, dla których gospodarka Indii nie rozwija się tak prężnie, jakby mogła
12

 [5, 

6]. Wśród zamężnych kobiet w wieku 15-49 lat, tylko 31% jest zatrudniona 

(w porównaniu z 98% żonatych mężczyzn), z których z kolei jedynie 84% jest za to 

wynagradzane (w porównaniu z 91% mężczyzn) i jedynie 63% bierze udział w podej-

mowaniu decyzji dotyczących ich własnego zdrowia, większych zakupów domowych, 

czy odwiedzania swojej rodziny. Ograniczona jest też wolność poruszania się: tylko 

54% kobiet może samodzielnie iść na targowisko, a 48% – poza swoją wioskę, bądź 

społeczność [7].  

Pietkiewicz-Pareek pisze też o tzw. „nigdzie dzieciach”, czyli o dziewczynkach, 

które ani nie chodzą do szkoły, ani też nie stanowią części oficjalnej siły roboczej, 

a których zgodnie z przeprowadzonym w 2001 roku spisie ludności było ok. 52 miliony 

[4, s. 267]. Dziewczynki te pracują w swoich domach, bądź w domach swoich mężów, 

nie otrzymując przy tym żadnej zapłaty i nie mając praktycznie żadnych praw. W tym 

świetle upodmiotowienie kobiet wydaje się jedynie mrzonką. Patrząc przez pryzmat 

                                                                
8 Konstytucja zniosła wprawdzie podziały kastowe w 1950 roku, jednak przywileje i dyskryminacje z nich 

wynikające nadal się w społeczeństwie utrzymują. 
9 Do tego dochodzi możliwość oderwania się od kasty i rozpoczęcie życia na własną rękę.  
10 Na 1000 urodzonych chłopców w 2015 roku przypadło 881 dziewczynek, z kolei ich śmiertelność była 

w 2016 roku o 3 niemowlęta większa, niż w przypadku chłopców (36 vs. 33 na 1000 żywych porodów). 
11 Jak podaje wiele źródeł w Indiach brakuje ok. 20-25 milionów kobiet, co wynika chociażby z możliwości 

diagnostyki prenatalnej. 
12 Nowa Polityka Edukacyjna Indii (NEP 2020) uznaje już np. szczególną i krytyczną rolę, jaką kobiety 

odgrywają w społeczeństwie i w kształtowaniu obyczajów społecznych; w związku z tym zapewnienie 

wysokiej jakości edukacji dziewczętom jest najlepszym sposobem na zwiększenie poziomu wykształcenia 

grup społecznie zdegradowanych, nie tylko w obecnych, ale także przyszłych pokoleniach – s. 6.7 NEP 2020. 
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możliwości człowieka Marthy Nussbaum
13

 [8], kobiety te są pozbawione w zasadzie 

wszystkich możliwości (zdolności) uznanych przez Nussbaum za niezbędne do 

rozwoju i funkcjonowania. One nie są w stanie pomóc same sobie. Jak to zauważył 

Amartya Sen, kobiety – zapytane na przykład o swoje dobro osobiste – nie są często 

w stanie odpowiedzieć na to pytanie, nie potrafiąc wyodrębnić własnej osoby od całej 

rodziny [9]. W patriarchalnym społeczeństwie asymetria norm i związane z nią nierów-

ności są często niedostrzegane [10]. Dostrzeżenie przez kobiety tych zagadnień społecz-

nych i uświadomienie sobie ich wagi oraz tego, że one same mają pewne możliwości 

[10], stanowi pierwszy i niezbędny krok do wypracowania własnego sprawstwa, czy 

podjęcia jakichkolwiek działań w celu zmiany swojej sytuacji, czy choćby zauważenia, 

że potrzebne jest im jakieś wsparcie.  

Aby do tego uświadomienia mogło dojść, potrzebna jest edukacja. Wskaźnik alfabe-

tyzacji jest jednym z najważniejszych wskaźników rozwoju społecznego i jest ściśle 

powiązany ze społeczno-gospodarczym wzrostem dowolnego kraju. Tymczasem 

w 2011 poziom alfabetyzacji w Indiach wśród dzieci w wieku 7-18 lat wyniósł 88,3%, 

z różnicą trzech punktów procentowych na niekorzyść dziewcząt [3, s. 39]. Jak wynika 

z raportu „Children in India”, ponad 30% uczennic porzuca szkołę przed dotarciem do 

klasy IX, a liczba ta wzrasta do 57% w klasie XI
14
. Co gorsza wygląda na to, że 

w niektórych stanach te liczby się powiększają. Liczba np. uczniów porzucających 

szkołę średnią w Delhi również wzrosła znacząco do 17,5 procent w latach 2017-18 

z 10 procent w latach 2016-17 [11]. 

Niezależnie od powyższego ocenia się, że około 6 milionów dzieci (zwłaszcza 

z grup zmarginalizowanych) w ogóle do szkoły nie idzie, a około 20 milionów – nie 

chodzi do przedszkola. Ocenia się też, że większość dzieci przebywających w szkołach 

nie uczy się w odpowiednich dla nich poziomach edukacyjnych (z jednej strony 

z uwagi na niską jakość nauczania, a także z uwagi na przyjmowanie dzieci do klasy 

zgodnej z wiekiem ucznia, niezależnie od odbytych lat nauki). Przedwczesne przerwanie 

nauki związane jest z wieloma czynnikami takimi, jak: przedwczesne małżeństwo, 

konieczność pomocy w domu, brak środków finansowych, dystans do szkoły i zwią-

zane z nim niebezpieczeństwo, sezonowe migracje, czy wreszcie brak zainteresowania 

[7, tab. 2.21, s. 51]. Co ciekawe, z danych tych wynika, że dziewczynki dotknięte są 

najczęściej przyczynami zewnętrznymi, niezależnymi od nich (małżeństwo, koniecz-

ność pomocy w domu, czy brak bezpieczeństwa w drodze do szkoły), podczas gdy 

chłopcy – brakiem zainteresowania, bądź nieradzeniem sobie w szkole. 

Wieloletnie badania przeprowadzone przez Centrum wczesnej edukacji i rozwoju 

(CECED) na Uniwersytecie Ambedkar w Delhi i Centrum ASER, przy wsparciu 

UNICEF w Indiach, pokazały m.in. wpływ środowiska lokalnego, lokalnej społecz-

ności i samej szkoły na gotowość szkolną dziecka. Autorzy wskazali jednocześnie na 

niską świadomość rodziców co do znaczenia jakości wczesnej edukacji, a także brak 

                                                                
13 „The Central Human Capabilities”, czyli: życie, zdrowie cielesne, integralność cielesna, zmysły, 

wyobraźnia i namysł, emocje, rozum praktyczny, przynależność (do innych oraz społeczny szacunek dla 

siebie), współżycie z innymi gatunkami, zabawa oraz kontrola nad własnym środowiskiem (politycznym, 

materialnym). 
14 System szkolnictwa w Indiach ma cztery poziomy: niższy podstawowy (w wieku od 6 do 10 lat), wyższy 

podstawowy (11 i 12), średni (13 do 15) i średni wyższy / licealny (17 i 18). Pierwszy poziom podstawowy 

podzielony jest na pięć „standardów”, drugi - na dwa, średni – trzy i liceum – dwa. 
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umiejętności oceny poziomu tej edukacji w danej instytucji [12]. Rozwijanie tej 

świadomości wydaje się być podstawą do dokonania jakiejkolwiek zmiany społecznej, 

poprawiającej sytuację tych rodzin, a kobiet w szczególności.  

4. Wprowadzanie zmian społecznych i animacja społeczna, a działalność 

Katha w trosce o społeczność kobiet 

Aritra Ghosh wraz z Rimi Sarkar rozróżniły 3 poziomy upodmiotowienia kobiet  

[1, s. 2-3]: indywidualny, na poziomie grupy i społeczny (na poziomie społeczności) 

uwzględniając, że pomiędzy nimi zachodzą interakcje
15
. Aby mówić o upodmioto-

wieniu kobiet, należy umożliwić im zrozumienie otaczającej ich rzeczywistości, nauczyć 

krytycznie oceniać własną sytuację, planować działania, czy rozumieć zachowania 

innych ludzi. Należy też wiedzieć, na czym polega zdrowe odżywianie, jak ważna jest 

higiena i na czym polega dbałość o własne zdrowie. Do tego wszystkiego niezbędna 

jest edukacja. Edukacja kobiet jest najważniejszym krokiem w uzyskaniu równości płci 

na drodze do upodmiotowienia kobiet
16

 [6, pkt. 6.1]. Bezpieczeństwo kobiet, zdolność 

podejmowania decyzji i mobilność to trzy wskaźniki wzmocnienia pozycji kobiet. 

„Kobiety (zarówno w obszarach miejskich, jak i wiejskich), które mają określony 

poziom wykształcenia, mają większą siłę decyzyjną w gospodarstwie domowym 

i społeczności. Ponadto poziom edukacji kobiet ma również bezpośredni wpływ na 

wskaźniki śmiertelności matek oraz wskaźniki odżywiania i zdrowia dzieci” [13]. Sam 

dostęp do edukacji jednak nie wystarczy, edukacji towarzyszyć muszą głębsze zmiany 

społeczne.  

Zmiany społeczne stanowią proces, proces dynamiczny, wielowymiarowy i stano-

wiący często sumaryczny rezultat wpływów wewnętrznych i zewnętrznych na różne 

składniki, czy aspekty systemu (społeczności) [14, 15]. Mogą one dotyczyć funkcji, 

struktury, składu, granic, środowiska i wzajemnej relacji podsystemów [14]. Wprowa-

dzanie zmian może się odbywać z zewnątrz, bądź następować od wewnątrz, jednak sama 

zmiana nastąpić musi wewnątrz systemu (w tym przypadku społeczności slumsów). 

Istotne są zarówno postawy członków społeczności wobec wprowadzanej zmiany [15, 

s. 11], jak i wiedza oraz nastawienie wprowadzających te zmiany [14, s. 15]. Tylko 

aprobowane zmiany mogą ewentualnie uruchomić wprowadzanie ich od wewnątrz, 

siłami tkwiącymi w środowisku danej społeczności. Uruchamianie tych sił stanowi 

kwintesencję animacji społeczno-kulturalnej [16]. Za pomocą tych sił można dokonywać 

rzeczywiście dużych zmian społecznych. Animacja „pobudza ludzi do uczestnictwa 

w sprawach, które bezpośrednio ich dotyczą” [16, s. 134], wpływając na ich zaangażo-

wanie. Proces podejmowanych przez Katha działań ma m.in. na celu sprawić, aby 

członkowie społeczności zrozumieli, że sprawy, które są przez Katha poruszane, są 

                                                                
15 Poziom indywidualny dotyczy zdolności poszczególnych kobiet do przejęcia kontroli nad własnym życiem, 

ich postrzegania własnej wartości i umiejętności, ich zdolności do identyfikowania celu i dążenia do tego celu. 

Poziom grupowy dotyczy zbiorowego działania i poczucia sprawczości, których kobiety doświadczają razem, 

w grupie. Poziom społeczny zajmuje się permisywizmem klimatu politycznego i społecznego, normami 

społecznymi i publicznym dyskursem na temat tego, co jest możliwe i niemożliwe dla kobiet, jak powinny się 

zachowywać, itp. 
16 Jednym z celów opracowania nowej Polityki Edukacji Narodowej Indii (przyjętej 29 lipca 2020), było 

większe skupienie się na edukacji dziewcząt i znalezienie rozwiązań pozwalających zlikwidować stereotypy 

dotyczące płci kobiet. 
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rzeczywiście tymi, które ich bezpośrednio dotyczą, są ważne dla nich samych i stanowią 

zagadnienia, którymi należy się w związku z tym zająć. Katha jest więc katalizatorem 

powstawania animacji społecznych, kulturalnych i wychowawczych. Z jednej strony 

inicjuje przemiany własnymi działaniami, z drugiej – nadaje kierunek działaniom 

podejmowanym przez członków społeczności, wykorzystując mechanizmy i zasady 

działania animacji do rozszerzania zasięgu swojego oddziaływania.  

Do takiego katalizowania, Katha ma ogromny potencjał. Lata działalności, doskonałe 

zrozumienie środowiska, znajomość potrzeb i problemów ludzi tam żyjących, a także 

posiadanie w szeregach swoich pracowników ludzi wywodzących się wprost z tych 

środowisk, sprawia, że pracownicy Katha są bardzo dobrzy w „odnajdywaniu drzemią-

cego zarówno w jednostkach, grupach, jak i środowiskach społecznych pewnego 

potencjału”, jak i w „inspirowaniu ludzi do aktywnego udziału w kulturze i życiu 

społecznym”, przy jednoczesnym braku dewaloryzowania lokalnych upodobań kulturo-

wych oraz poszanowaniu ich systemów aksjologicznych, które są przez Jedlewską 

uznawane za prymarne zasady rządzące procesem animacji [17]. 

Działania animacyjne Katha są najbliższe koncepcji emancypacyjnej Enckeworta, 

zgodnie z którą „animacja to instrument, za pomocą którego przezwycięża się ograni-

czenia społeczno-ekonomiczne” [16, s. 138]. W przypadku Katha funkcją jest przyspo-

sobienie animowanych do nowych rodzajów życia w społeczeństwie
17

 [16, s. 138], 

przy czym przysposobienie to dokonywane jest głównie na drodze rozwoju indywidu-

lanego. Zważywszy, że większość działań Katha ma charakter edukacyjny, wycho-

wawczy i opiekuńczy, można by uznać, iż animacje te mają charakter społeczno-

wychowawczy, zgodnie z typologizacją Klimczak-Ziółek [18]. 

Większość działań prowadzonych przez Katha opiera się na jak najwcześniejszym 

uwzględnianiu członków społeczności w procesie wprowadzania zmiany. Większość 

aktywności prowadzona jest dla kobiet i z kobietami, przy uwzględnieniu ich dzieci, 

edukacji tych dzieci oraz ich przyszłości. To wzajemne powiązanie, w połączeniu 

z przygotowywaniem działań w taki sposób, aby stanowiły one odpowiedź na potrzeby 

mieszkańców społeczności, a jednocześnie udział samych mieszkańców slumsów 

w przynajmniej częściowym prowadzeniu spotkań i innych aktywności, sprawia – moim 

zdaniem – że nie są one odczuwalne jako czysto zewnętrzne. Dzięki temu opór jest 

niewielki, a jeśli w przeszłości się pojawiał, to słuchano przyczyn tego oporu i rozma-

wiano. Nie zawsze jednak można rozdzielić autentyczne, aktywne zainteresowanie od 

biernego uczestnictwa w spotkaniu, zwłaszcza jeśli na spotkaniu tym oferowane są 

jakieś gratisy, czy to w postaci darmowego posiłku, czy kilku groszy
18

.  

Jeśli działania w lokalnej społeczności połączone są z działającą w okolicy szkołą 

prowadzoną, bądź zarządzaną przez Katha, wówczas zmiany społeczne wywoływane 

są nie tylko bezpośrednimi działaniami w samej społeczności, ale także pośrednio 

przez dzieci, które przynoszą do domu historie ze szkoły, zeszyty, książki i nową wiedzę 

oraz prowadzą w swoim otoczeniu badania mające na celu sprawdzenie zagadnień 

przerabianych w szkole, bezpośrednio w ich środowisku. Same kobiety nie tylko 

przychodzą swoje dzieci odebrać, ale także mają możliwość skorzystania z kursów 

                                                                
17 Zgonie z poglądem J. Imhofa, przytoczonym przez Lisiewicz. 
18 Które w swej istocie mają jedynie zrekompensować tym kobietom ewentualnie możliwe do zarobienia 

w tym dniu pieniądze ze sprzedaży ulicznej, żebractwa, bądź innych potencjalnych źródeł. 
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przedsiębiorczości, zakupienia taniego posiłku, czy skorzystania z toalety. W takich 

sytuacjach niemożliwym staje się rozdzielenie czynników zewnętrznych od wewnętrz-

nych, a ich wzajemne znaczenie jest zróżnicowane. Rozwijana w szkołach Katha 

kreatywność, „pragnienie zmian i odwaga w kwestionowaniu ustalonego porządku” też 

niewątpliwie wpływa na jakość i tempo zmian [15, s. 11]. 

Wprowadzane działalnością Katha zmiany społeczne są trudne do precyzyjnego 

uchwycenia z uwagi na niezwykłą dynamikę obszarów slumsów, w których Katha 

pracuje
19
. Jedna zmiana była dla mnie absolutnie oczywista: ilość języka angielskiego, 

jaką słychać było w okolicach, w których znajdowała się szkoła prowadzona przez 

Katha. Z innych to niewątpliwie to, że – pozbawione wsparcia ze strony mężczyzn – 

kobiety, które uczestniczyły w aktywnościach Katha, radziły sobie często coraz lepiej 

zamiast, jak to przewiduje tradycyjne społeczeństwo indyjskie – coraz gorzej. Taka 

zmiana jest zresztą jednym z celów, do których Katha dąży, nie tyle dla ich osiągnięcia, 

co z uwagi na to, że tego typu efekt zapewnia rozprzestrzenianie się „właściwej” 

plotki, dzięki której Katha nie musi wydawać pieniędzy na własną promocję. Dlatego 

też Katha starannie wybiera szkoły, w których chce prowadzić swoje programy. 

Z jednej strony liczy się to, aby pracownicy Katha nie musieli za daleko jeździć, 

z drugiej natomiast to, aby były to szkoły w obszarach nowych, w których nie ma 

jeszcze żadnych „ambasadorów” Katha. Początki zawsze wymagają wówczas dużo 

nakładów pracy, spotkań, oswajania się nowej społeczności z nowymi perspektywami, 

czy podejściem, jednak już po kilku tygodniach jedna lub kilka osób staje się ogniwem 

łączącym, kolejnym wolontariuszem, wspierającym rozprzestrzenianie programów 

organizacji.  

Jak wskazałam na początku tego podrozdziału, droga do wzmocnienia i emancy-

pacji kobiet prowadzi przez edukację, a jednocześnie – jak pokazują to działania Katha 

– edukacja powiązana ze wzmocnieniem i emancypacją jest bardziej atrakcyjna, 

autentyczna i istotna dla jej uczestników. Podczas, gdy rząd Indii od lat walczy 

o równouprawnienie kobiet za pomocą kolejnych aktów prawnych, Katha próbuje 

dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców terenów upośledzonych społecznie 

i ekonomicznie po to, aby dzieci tam mieszkające mogły czerpać radość z czytania. 

Statystyczny związek między niekorzystną sytuacją społeczną a niską umiejętnością 

czytania i pisania został dobrze udokumentowany w wielu krajach na całym świecie 

[19]. „Większość badań wskazuje, że spośród trzech czynników składających się na 

trójstronny wskaźnik społeczno-ekonomiczny, edukacja rodziców ma największy 

wpływ” [19]. Nadal jednak jest to jedynie część aspektów wpływających na relację 

pomiędzy sytuacją społeczno-ekonomiczną ucznia, a jego osiągnięciami edukacyjnymi, 

w szczególności zaś w umiejętności czytania i pisania
20
. Na przykład wśród czynników 

środowiska domowego, które mają silny wpływ na osiągnięcia w czytaniu, wymienia 

się „aspiracje i oczekiwania edukacyjne rodziców oraz ich zachętę do intelektualizacji 

i czytania” [19, s. 194]. Co robić w takim razie, jeśli w domu takich aspiracji i ocze-

                                                                
19 Pomimo 32 lat działalności, nie tak wielu uczniów miało możliwość uczenia się w szkole Katha od 

przedszkola do ostatniej klasy szkoły średniej. 
20 Wpływ wywierają także: wczesna umiejętność czytania i pisania, jakość nauki w domu środowisko, 

zdrowie i sen oraz obecność w szkole i mobilność. W artykule tym przytoczone są naukowe dowody z badań 

opisujących te relacje. 
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kiwań nie ma w ogóle, mało tego – są one zupełnie niezrozumiałe, w domu tym 

bowiem na co dzień walczy się o przetrwanie? W takich warunkach nie ma też czasu 

na czytanie, a tym bardziej na czytanie dla przyjemności, a – jak wnika z badań PISA – 

czas ten niezbędny jest do rozwinięcia tej umiejętności
21

 [19, s. 196]. Zarówno bowiem 

ilość, jak i jakość czytania – uzależnione z kolei m.in. od sytuacji społeczno-ekono-

micznej, poziomu zdrowia, czy ilości snu [19, s. 197] – wpływają na poziom tego 

czytania.  

Geeta Dharmarajan tych wszystkich badań nie czytała, a jednak – jak to postaram 

się pokazać w kolejnej części artykułu działania założonej przez nią organizacji dotk-

nęły wszystkich omówionych wyżej aspektów: zdrowia, higieny, sytuacji materialnej, 

świadomości społecznej i ekonomicznej, snu i wielu innych, cały czas koncentrując się 

przy tym na wydobywaniu i wzmacnianiu radości czerpanej z czytania opowieści.  

5. Edukacyjna działalność organizacji Katha 

W 1988 roku Geeta Dharmarajan rozpoczęła wydawanie magazynu Tamasha dla 

dzieci ze szkół rządowych. Maskotką magazynu została słonica Tamasha. Zachęcano 

dzieci, aby pisały do niej listy, wysyłały jej swoje opowiadania, zadawały pytania. 

W magazynie drukowane były opowieści przetłumaczone z 21 języków indyjskich, 

które często poruszały tematy tabu, dotyczyły dziewcząt i kobiet, ich trudnej sytuacji 

i sposobów radzenia sobie z nią. W magazynie znajdowały się też informacje dotyczące 

zdrowia, zdrowego odżywiania i otaczającego środowiska.  

W tym samym (1988) roku został opublikowany raport UNICEFu The State of the 

World’s Children [20], do którego Pani Dharmarajan często nawiązywała opisując 

przyczyny założenia organizacji Katha oraz to, dlaczego podjęła się takich, a nie 

innych zadań. Zapamiętała ona z niego, że na choroby związane z brudną wodą 

i rozwolnieniem umierało wówczas w Indiach około 400 dzieci dziennie. Wprawdzie 

nie znalazłam w raporcie tej dokładnej liczby [21], ale odnosi się on dość szczegółowo 

nie tyle do samych chorób związanych z rozwolnieniem, co do łatwości zapobieżenia 

im. W raporcie znajdują się dwa, bardzo ciekawe rozdziały: „wiedza rodzinna” oraz 

„wsparcie dla kobiet”, w których podkreśla się, że rodziny mają prawo do otrzymywa-

nia właściwych informacji, które uchroniłyby ich dzieci przed zbyt szybką i niepotrzebną 

śmiercią. Wsparcie dla kobiet przedstawione zostało m.in. jako budowa drogi ku 

zdrowiu w oparciu o wiedzę [20, s. 51]. Jednocześnie w rocznym raporcie UNICEFu 

znajdowała się informacja o tym, że w Radżastanie innowacyjny Projekt Rozwoju 

Kobiet (Women's Development Project) „z powodzeniem zainicjował upodmioto-

wienie miejscowych kobiet poprzez informacje, edukację i szkolenia, aby umożliwić 

im rozpoznanie przyczyn ich stanu oraz poszukiwanie i korzystanie z różnych progra-

mów rozwoju społecznego dostępnych w ich społecznościach” [22]. 

Geeta Dharmarajan zdała sobie sprawę, że samo czytanie nie zmieni tragicznej dość 

sytuacji dzieci ze slumsów i że droga do radości czytania nie może być zbudowana 

z rozwijania samej umiejętności czytania. W 1989 roku Geeta Dharmarajan zareje-

                                                                
21 „Wydaje się, że różnice w czasie spędzanym na czytaniu dla przyjemności przekładają się na umiejętności 

czytania i pisania.” Jest to o tyle ciekawe, że stanowi swego rodzaju paradoks jajka i kury: aby czytać dla 

przyjemności, trzeba umieć dobrze czytać, aby dobrze czytać, trzeba czytać dla przyjemności. 
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strowała
22

 organizację non-profit Katha (która w języku hindi oznacza opowieść), 

której nadrzędnym celem było wzbudzanie i wzmacnianie radości czytania. W kolejnym 

roku, w centrum slumsów Govindpuri, powstała eksperymentalna szkoła, nazwana 

początkowo The Khazana (czyli opowiadający opowieść), a następnie Experiment 

Katha Lab School (KLS).  

Do nowo otwartej szkoły początkowo przyszło zaledwie pięcioro dzieci. Dystans 

nie mógł być problemem, bo szkoła znajdowała się w sercu slumsów. Geeta Dharma-

rajan przeprowadziła rozmowy, zrobiła ankiety i dowiedziała się, że najważniejszą 

okazała się być przyczyna finansowa: matki nie mogły pozwolić na to, aby pozbawić 

swoje rodziny dodatkowego dochodu przynoszonego przez dzieci, bądź też dodatko-

wego wsparcia w postaci zajmowania się młodszym rodzeństwem oraz domem 

w czasie, w którym one same szły do pracy
23
. Druga przyczyna była trochę innej natury: 

szkoła jawiła się często jako instytucja mało przydatna w życiu codziennym i do tego 

nudna. Rodzice, sami do szkoły nie chodzący, nie widzieli w niej żadnej wartości 

wartej tak dużych wyrzeczeń finansowych.  

Geeta Dharmarajan nie mogła poprzestać na jednym rozwiązaniu. Problem wymagał 

wielowątkowego podejścia: z jednej strony trzeba było zadbać o kwestie materialnego 

zabezpieczenia rodzin, z drugiej – o odpowiednie dopasowanie podstawy programowej 

do potrzeb rodzin i samych dzieci. Ta druga kwestia była dla Pani Dharmarajan jasna: 

żadnych podręczników
24
. Magazyn Tamasha ze swoimi opowieściami stał się jednym 

z pierwszych źródeł nauki. Wkrótce Katha
25

 zaczęła też wydawać własne książki, 

w których znajdowały się pozbierane z całego kraju najlepsze opowieści, przetłumaczone 

z różnych języków, a także samodzielnie tworzone (m.in. przez samą Geetę Dharma-

rajan), opatrzone niezwykle kreatywnymi ilustracjami, które poruszały ważne tematy 

ochrony środowiska, zdrowia, potrzeby edukacji, empatii, niepełnosprawności, roli 

kobiet w społeczeństwie i wiele innych. Opowieści te były przy tym tak napisane, aby 

wywoływały ciekawość dzieci, zachęcając je przy tym do samodzielnych poszukiwań. 

Stanowiły one jedynie zaczątek tego, co dzieci miały odkrywać same, wymyślając 

badania, analizując otaczające ich środowisko, pisząc w różnych sprawach do władz 

administracyjnych
26
. Powstała Akademia języka angielskiego (Katha English Academy), 

w której dzieci zachęcane były do praktycznego wykorzystywania języka angielskiego, 

pisania opowiadań, wspomnianych pism urzędowych i własnych życiorysów. W szkole 

powstała pracownia artystyczna, a stworzone tam dzieła wystawiane były także na 

aukcjach charytatywnych. W kolejno dobudowywanych częściach szkoły, powstała 

klasa robotyki, laboratorium chemiczne, na patio prowadzone były lekcje teatru, 

a wszystkie przedmioty obracały się wokół opowieści i ich bohaterów. W szkole nadal 

                                                                
22 Po wielu próbach samodzielnej rejestracji i ciągłego odsyłania jej pod byle pretekstem, przyprowadziła 

w końcu do urzędu mężczyznę i w ten sposób nareszcie zarejestrowała organizację. 
23 W slumsach to kobiety są najczęściej jedynym źródłem utrzymania całej rodziny. Mężczyźni często 

opuszczają swoje rodziny, bądź przeznaczają swoje zarobki na alkohol. 
24 Geeta Dharmarajan uważa, że w podręcznikach nie ma niczego do odkrycia, trudno więc wzbudzić 

czyjąkolwiek ciekawość ich treściami.  
25 A ściślej, założone w 1991 roku wydawnictwo Katha Vilasam. 
26 Na samym początku działania szkoły, uczniom udało się doprowadzić do położenia rur doprowadzających 

wodę do szkoły i terenów sąsiadujących. Dzięki temu dzieci mogły się wyspać, nie musząc wstawać codziennie 

o 2 nad ranem, aby pójść do przyjeżdżającej o tej porze cysterny. 
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nie korzysta się z podręczników, bazując na opowieściach Kathy, które poruszają 

zagadnienia tabu, przełamują stereotypy i rozwijają poczucie sprawstwa u dziew-

czynek i kobiet
27

.  

Problem finansowy, stanowiący poważniejszą z przyczyn niskiej frekwencji, 

wymagał znacznie większego wysiłku, w który zaangażować trzeba było nie tylko 

wielu pracowników i wolontariuszy, ale także darczyńców. W szkole powstała pra-

cownia krawiecka oraz kuchnia, w której zatrudnione ze slumsów kobiety gotowały 

posiłki dla dzieci w szkole oraz dla tych, którzy chcieli sobie dodatkowo zakupić dobre 

i zdrowe jedzenie po niskich cenach. Po obiedzie, kuchnia przeznaczana była na 

zajęcia z gotowania i pieczenia, zapewniając możliwość szybkiego uzyskania kwali-

fikacji starszym uczniom. Tak powstała Szkoła Przedsiębiorczości Katha (Katha 

School of Entrepreneurship – KSE)
28
. W 2002 roku do sponsorów dołączył British 

Telecom, który wsparł utworzenie Szkoły IT i e-komersu (Katha IT and E-commerce 

School – KITES), oferującej wysokiej jakości edukację IT. Geeta Dharmarajan doszła 

do wniosku, że jeżeli uda się jej zapewnić rodzinom dodatkowy dochód, bądź to 

poprzez zdobycie konkretnych umiejętności zawodowych, bądź też poprzez nauczenie 

się podstaw księgowości i zarządzania gospodarstwem domowym i jego budżetem, 

wówczas matki będą mogły posłać swoje dzieci do szkoły, bez uszczerbku dla rodziny. 

Jednocześnie z tymi inicjatywami, w szkole powstał żłobek, przedszkole (Phulwadi) 

i plac zabaw dla małych dzieci, aby te miały zapewnioną opiekę i nie stanowiły obcią-

żenia dla przepracowanych matek. 

W szkole zaczęły się regularnie odbywać warsztaty z rachunków, podstawowej 

bankowości, zdrowia, higieny i nawyków żywieniowych. Każdego dnia, po godzinie 9, 

gdy wiadomo już było, kto do szkoły przyszedł, a kto nie, przedstawiciel Katha wycho-

dził w teren i szedł do tych domów, z których dzieci nie przyszły do szkoły. Czasami 

przyczyną był brak jedzenia, a czasami czystej koszuli. Jeśli tylko można było pomóc, 

pomagano tak, aby dziecko mogło do szkoły przyjść. Po kilku miesiącach było już 50 

dzieci, w kolejnym roku 300, a obecnie szkoła ma około 2000 uczniów
29

 [23]. Roz-

ległymi działaniami szkoły dotkniętych zostało ponad 100 tysięcy dzieci. W swojej 

szkole Katha mogła też rozwijać i dopracowywać wszelkie innowacyjne podejścia 

edukacyjne, inkorporujące – w przeciwieństwie do rządowego szkolnictwa indyjskiego – 

kulturę lokalną, lokalne odmienności oraz ważkie aspekty lokalnego życia społecznego, 

przede wszystkim zaś społeczne aspekty związane z pozycją i rolą kobiety w społe-

czeństwie. 

Katha od samego początku była organizacją nastawioną na kobiety. Jak to w wielu 

wywiadach podkreślała Geeta Dharmarajan: kobiety dźwigają połowę ciężaru nieba, 

ktoś powinien więc o nie zadbać. Katha zatrudnia wiele ilustratorek, pisarek, poetów, 

nauczycielek. Niezależnie od spotkań w szkołach, przedstawiciele Katha zaczęli 

organizować spotkania w bardziej oddalonych slumsach, z których dzieci nie mogły 

dotrzeć do KLS. Na spotkaniach tych omawiano kwestie związane z higieną, korzy-
                                                                
27 Portretując np. boga jako starszą kobietę, bądź opowiadając o wyczynach odważnych dziewcząt, bądź też 

poprzez bohaterki opowieści ucząc, czym jest menstruacja i jak należy o siebie w tym czasie zadbać. 
28 KSE zapewnia krótkoterminowe kursy certyfikowane przez ministerstwo. Kobiety szyją początkowo dla 

siebie, oraz kostiumy na przedstawienia dla dzieci, a w końcu są w stanie szyć dla rodziny, a nawet na 

sprzedaż. 
29 Są to dane orientacyjne pochodzące ze źródeł Kathy. 
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staniem z toalet, prawidłowym odżywianiem się, wartością edukacji i koniecznością 

rozwijania umiejętności czytania, umiejętności związanych z finansami, czy posługi-

waniem się technologią. Powoli zaczęły też powstawać ośrodki szkoleniowe poza 

KLS, program wspierający i wzmacniający działania szkół rządowych
30

 oraz programy 

działające przez dwa lata w pojedynczych klasach w 200 szkołach jednocześnie. 

Zakres Katha się rozszerzał. Od początku swojej działalności Katha wykorzystywała 

wyłącznie mieszkańców slumsów do wszystkich swoich aktywności, wzmacniając tym 

samym zakres swojego działania, wspierając lokalne społeczności a przede wszystkim – 

zyskując niezwykle zaangażowanych pracowników, dla których dodatkowy dochód 

był zbawienny. Geeta Dharmarajan postanowiła kształcić kobiety, które miały 

skończone 10 lat edukacji, na nauczycielki. Od samego początku działania organizacji, 

wszystkie nauczycielki pochodziły ze slumsów. Stamtąd pochodzi też wielu pracow-

ników Katha, którzy są nie tylko bardzo oddani swojej pracy, ale też bardziej wiarygodni 

dla nowych członków i beneficjentów. Żaden aspekt działalności nie jest oderwany od 

pozostałych, każdy bowiem powstał w odpowiedzi na konkretne potrzeby wyłaniające 

się w związku z już istniejącymi działaniami.  

Uczniowie uczą się w kontekście swojego środowiska i we współpracy z nim. 

Nabywają umiejętności, które w oczach ich rodziców mają wymierną wartość życiową, 

sami wychodzą w teren i analizują swoje warunki bytowe, problemy związane np. 

z bezpieczeństwem kobiet, z higieną, ze sposobami pracy, z żywieniem. A potem to 

rysują, robią tabelki, wykresy, piszą wypracowania i mają o czym rozmawiać podczas 

lekcji. 

KLS to obecnie Centrum Kreatywności i źródło nowych pomysłów dla „Odpo-

wiedniej edukacji dla wszechstronnego rozwoju Katha” (Katha Relevant Education for 

All-Round Development – KREAD), czyli wszechstronnego programu edukacyjnego
31

, 

wspartego o tradycję piątej Księgi Wedyjskiej Natyi Sastry, poprzez którą inkorpo-

rowane są do procesu uczenia się m.in. taniec, teatr i emocje, pozwalające uczniom na 

naturalne przejście z tradycji oralnej do tradycji pisemnej. Opowieść to zresztą 

w wydaniu Katha nie tylko słowo, ale – może nawet przede wszystkim – gest, mimika, 

tembr głosu i dodatkowe rekwizyty. Taniec i performatywność, wywodząca się z Natyi 

Sastry są podstawą szkolenia nauczycieli
32
, którzy bardzo chętnie podejmują wyzwanie. 

W szkołach brakuje bowiem pomocy edukacyjnych, a tego typu performans i podejście 

oparte na opowieści przykuwa uwagę dzieci, a więc nie trzeba poświęcać tyle czasu na 

ich dyscyplinowanie.  

                                                                
30 School Quality Enhancement Programme (SQEP), w ramach którego Katha zarządza przez cztery lata 

szkołami rządowymi, przekształcając ich funkcjonowanie zgodnie z wypracowanym przez siebie programem 

i opartym o opowieści podejściem StoryPedagogy, którego nie jestem już w stanie przedstawić w niniejszym 

artykule. 
31 Opowieści stanowią podstawę zrównoważonego procesu uczenia się w szkołach Katha. Z jednej strony 

opowieści wnoszone są do klas, z drugiej wysłuchiwane są opowieści uczniów. Takie podejście niemal 

automatycznie zapewnia uwzględnienie wiedzy uprzedniej ucznia i osadzenie każdego tematu zajęć w tym, co 

uczeń sam już na ten temat wie. 
32 Nauczyciele szkolą się bez przerwy, w różnych miejscach i konfiguracjach. Przede wszystkim jednak 

szkolą się głównie nawzajem, co z jednej strony daje im wzajemne wsparcie, poczucie sensu, a z drugiej 

naprawdę idealnie wpasowane porady od osób, które mają do czynienie z podobnymi problemami. Przez 7 

miesięcy po 4 godziny miesięcznie mają miejsce szkolenia grupowe i tyleż samo trwa demonstrowanie 

swoich umiejętności pod okiem nauczycieli i trenerów Katha. 
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Geeta Dharmarajan cały czas podkreśla, że wartość każdej jednostki leży w jej 

kulturze. Kultura bierze się z historii z opowieści. Jej zdaniem chodzi o stworzenie 

odpowiedniego środowiska dla dzieci, aby mogły czerpać przyjemność z czytania. 

Opowieści pomagają zadawać pytania i są podstawą StoryPedagogy – podejścia 

pedagogicznego Geety Dharmarajan, w którym dba się także o rozwijanie wiary 

w siebie i świadomości społecznej umożliwiającej dokonywanie wyboru. Geeta Dharma-

rajan, pomimo swoich 72 lat, pozostaje w ciągłym kontakcie zarówno z uczniami, jak 

i z ich matkami. Spotyka się z nimi w szkole, podczas festiwali oraz podczas lokalnych 

wizyt środowiskowych. Wykorzystuje też zainteresowanie, jakim cieszy się jej działal-

ność i odwiedzających gości do tego, aby dodatkowo wzmocnić poczucie własnej 

wartości swoich podopiecznych. Sama będąc kobietą, jest najlepszym dowodem na to, 

że kobieta też może wiele osiągnąć. 

6. Efekty działalności Katha i zmiany społeczne 

Efekty działalności Katha wydają się być niesamowite
33

. Ponad 475 000 kobiet 

z 2474 społeczności slumsów osiągnęło trwały stopień samodzielności. To z kolei 

doprowadziło do rozpowszechnienia większej świadomości na temat kwestii, takich 

jak warunki sanitarne, bezpieczna woda pitna, mieszkalnictwo i zdrowie w tych społecz-

nościach. W KLS, bądź w szkołach przez Katha zarządzanych proporcja dziewczynek 

i chłopców jest taka sama, a do szkoły codziennie przychodzi co najmniej 85% dzieci. 

Na głównej stronie Katha znajdują się statystyki odnoszące się do zasięgu jej działal-

ności, które są regularnie odświeżane
34
. Katha ma kilka programów, które realizuje 

wraz z konkretnymi sponsorami. Np. z firmą Deloitte podejmowane są działania mające 

na celu zwiększenie upodmiotowienia kobiet, poprzez edukację co do nawyków żywie-

niowych, higienicznych i zdrowotnych. Kobiety z poszczególnych slumsów biorą 

udział w zarządzanych przez lokalne społeczności bibliotekach (Community Owned & 

Operated Libraries – COOL), biorąc zestawy książek i czasopism, które przechowują 

w specjalnie do tego celu przygotowanych walizkach, z których każdy może wypo-

życzyć dowolną pozycję, aby np. poczytać po kolacji. Dzieci chętnie popisują się swoimi 

umiejętnościami czytania przed dorosłymi, wzmacniając swoje i swoich rodziców 

umiejętności.  

Wiele z wyedukowanych kobiet staje się ambasadorkami Katha w kolejnych społecz-

nościach lokalnych. Mogą w ten sposób trochę zarobić, wzmocnić poczucie własnej 

wartości oraz utrwalić zdobytą wiedzę. Początkowo zawsze towarzyszy im przedsta-

wiciel Katha, a po jakimś czasie mogą prowadzić warsztaty samodzielnie. Zarobki 

kobiet przeszkolonych w Katha wzrosły dziesięciokrotnie niż ich rodziny dziesięć lat 

temu; pensje absolwentów Katha wzrosły 20 razy i więcej. 56% absolwentów studiuje 

                                                                
33 Statystyki to chyba nie jest najmocniejsza strona Indii, nawet na rządowych stronach wprost podaje się, że 

poszczególne cyfry przekazywane są przez organizacje i rzadko weryfikowane. Tutaj opieram się na 

statystykach ze strony internetowej Katha, gdyż są one weryfikowane przez sponsorów poszczególnych 

programów edukacyjnych i społecznych i to wydaje się być najlepszym zabezpieczeniem ich rzetelności.  
34 https://www.katha.org – na dzień 01.12.2020. działaniami Kathy dotkniętych zostało 10 402 655 dzieci. 

Ustanowiono też 1862 partnerstwa ze szkołami w 17 różnych stanach. Co ważne, wszystkie aktywności 

Kathy prowadzone są cyklicznie – najczęściej raz w miesiącu przez 1 rok lub 2 lata po to, aby przekazywane 

informacje miały możliwość utrwalenia i aby mogły powstać nowe nawyki. 
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na studiach, przeciwstawiając się indyjskiemu trendowi 7%
35
. Szkoła Katha Lab jest 

jedną z najbardziej innowacyjnych szkół i rozwinęła model zapewniania spójnej jakości 

edukacji. Uczniowie Katha pracują w firmach takich jak IBM, dla rządu lub jako 

samodzielni przedsiębiorcy. Kilku absolwentów poznałam osobiście: jeden pracował 

w biurze Katha jako zarządzający HR, drugi miał własną taksówkę, trzy dziewczyny 

były nauczycielkami, a jedna pracowała w hotelu. Co ciekawe, matki tych dzieci także 

się rozwinęły
36
, uzyskując lepszą pozycję finansową i większą samodzielność.  

Jednym z efektów zmian społecznych jest umożliwienie kobietom, z którymi Katha 

pracuje oraz uczniom, z którymi się uczy i których naucza – możliwości dokonywania 

świadomych wyborów. Jak to już zauważył Sen (2006), deprywacja ekonomiczna jest 

często połączona z niewolą (a raczej nie-wolnością unfreedom), porównywaną 

z brakiem wolności do życia, w której ludzie nie mają tak naprawdę żadnego wyboru 

[24]. Matki, które mają „wybór” posłania dziecka do szkoły, albo zarobienia kilku 

niezbędnych groszy, nie mają tak naprawdę żadnego. Sama edukacja tego wyboru nie 

stworzy, co najwyżej uświadomi, że jest się go pozbawionym. Jednak wsparcie, jakie 

zapewnia Katha, w połączeniu z edukacją, dają tym kobietom możliwości, których 

były pozbawione
37

 [25], poprawiając tym samym ich zdolności do funkcjonowania 

w społeczeństwie. Nussbaum i Senowi zarzuca się, że nie określili przejścia od postu-

latów do ich realizacji, że „brakuje w nich wskazania, jakie konkretnie działania mają 

być podjęte i jakie instytucje temu celowi służą” [26]. Patrząc na efekty działań Katha
38

, 

oraz na efekty działań wielu innych organizacji pozarządowych w Indiach, wydaje się 

że takie skonkretyzowane postulaty nie są konieczne, że organizacje te są w stanie 

samodzielnie określić, na podstawie znajomości własnego środowiska, dopasowując 

się do wymogów sytuacji i uważnie słuchając ludzi, którym próbuje się pomóc
39

 – 

podążają we właściwą stronę w czasie, w którym – zgodnie z oceną Sena – rząd Indii 

poszedł w niewłaściwą, pogłębiając jeszcze podziały społeczne i różnice związane 

choćby z kastami [27]. Jest to też o tyle ciekawe, że zmiany w systemie mikro (spo-

łeczności slumsów) nie przekładają się – póki co – na zmiany w systemie makro.  

Jeśli prześledzić dokładnie wszystkie wymienione w przez Jennifer Buckingham 

i in. Badania [19, s. 190-213], to można dojść do wniosku, że Geeta Dharmarajan przy-

stąpiła do swoich działań po jego przeczytaniu, bowiem większość podjętych przez nią 

działań idealnie się w te badania wpisuje. Katha od początku zadbała o wysoki poziom 

                                                                
35 Źródło: https://www.katha.org. 
36 Kobiety, których dzieci są uczniami Katha mają moim zdaniem większe możliwości rozwoju, gdyż ich 

kontakt z Katha jest znacznie częstszy i trwa dłużej, niż ten wynikający wyłącznie ze środowiskowych działań 

Katha w ramach poszczególnych programów wsparcia kobiet.  
37 Martha C. Nussbaum idzie nawet dalej twierdząc, że brak możliwości jest równoznaczny z brakiem 

godności, jednak ja nie jestem co do tego przekonana, gdyż to oznaczałoby, że kobiety te były (a wiele innych 

nadal jest) całkowicie pozbawione godności. 
38 Z przytoczonych przez Sztompkę definicji zmiany społecznej, najtrafniej opisujące działania Katha wydają 

mi się definicje Macionisa i Farleya: „Zmiana społeczna jest to transformacja zachodząca w organizacji 

społeczeństwa oraz we wzorach myślenia i działania w czasie” (Macionis, 1987: 638), oraz „Zmiany 

społeczne są to przemiany wzorów zachowań, relacji społecznych, instytucji i struktury społecznej w czasie” 

(Farley, 1990: 626) [14, s. 22].  
39 Większość rozwiązań Geeta Dharmarajan wprowadziła instynktownie, na podstawie empirycznych 

doświadczeń, obserwacji połączonych z refleksją i – jak sama to ujęła – obijania się o ścianę, zmiany 

podejścia i ponownego odbijania od nowej ściany. 
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wczesnej edukacji, w tym o wysokiej jakości, kompleksowe programy alfabetyzacji, 

ciekawe i uwzględniające kulturę oraz zainteresowania dzieci opowieści, ale – co być 

może nawet ważniejsze – od samego początku dbała też o zdrowie, o higienę, o dobry 

sen, o czystość i nawyki żywieniowe w lokalnych społecznościach uczniów, o to, aby 

przychodzili oni do szkoły, pomimo powstających co rusz trudności, o to, aby wyrobić 

wśród uczniów naturalne lecz właściwe nawyki i zachowania, zachęcając jednocześnie 

do tego, aby uczniowie nie bali się wypowiadać, wierzyli w siebie i szanowali zarówno 

siebie, jak i innych. Zadbała też o to, aby szkoła, którą stworzyła – pomimo tego, iż 

100% przyjmowanych do niej uczniów pochodzi ze środowisk defaworyzowanych 

społecznie i ekonomicznie – nie tylko pozbawiona była barier edukacyjnych, miała 

wysokiej jakości nauczycieli oraz wysokiej jakości nauczanie, ale przede wszystkim 

charakteryzowała się warunkami sprzyjającymi sukcesowi edukacyjnemu
40

 [19, s. 200]. 

I sukces ten absolwenci KLS i innych, prowadzonych przez Katha, szkół – osiągają, 

zarabiając często kilkadziesiąt razy więcej od ich rodziców
41
, czytając nawet trudne 

teksty ze zrozumieniem, dobrze porozumiewając się w języku angielskim, doceniając 

kulturę i sztukę oraz troszcząc się o swoje środowisko, żeby wymienić tylko kilka 

z zaobserwowanych przeze mnie efektów. Dla mnie istotne było też to, że jako osoba 

związana z Katha i przebywająca w szkole z dziećmi, mogłam spokojnie poruszać się 

po przylegających do szkół slumsach, gdzie normalnie biały człowiek sam się nie 

powinien zapuszczać. Z uwagi na zakres działań Katha, nie są one ograniczone do 

samych szkół, ale obejmują – jak to się starałam przedstawić – całe społeczności, 

pomagając przede wszystkim kobietom, dzięki czemu całe rodziny mają się lepiej. 

I takie działania sprawiają, że nie tylko doceniają to wszyscy, ale przede wszystkim 

rozumieją i czują się z jednej strony współodpowiedzialni, z drugiej zaś – współ-

twórcami własnej przemiany. Te wszystkie zmiany, łącznie, doprowadzają do rozwoju 

uczniów, ich rodzin oraz całych społeczności
42

 [15, s. 13]. 

Uczniowie KLS w niczym nie ustępowali moim synom: posługiwali się płynnie 

dwoma, albo nawet trzema językami, sami budowali roboty na podstawie instrukcji 

z Mindstormsów
®43

, malowali, robili przedstawienia, recytowali wiersze, niektórzy 

byli dobrzy z komputerów, a niektórzy z chemii, doceniali dobre jedzenie i dobrą zabawę 

i byli cali czas ciekawi otaczającego ich świata. To, co osiągnęła Katha – ze swoim 

akceptującym i uważnym podejściem, uwzględniającym to, skąd i z czym dziecko 

przychodzi – to harmonia wartości rodzinnych, kulturowych i społecznych z tymi, które 

panują w szkole. A to, zważywszy na niewiarygodną wręcz różnorodność panująca 

w slumsach jest niezwykłym osiągnięciem, wartym uwagi i naśladowania. 

Pomimo wdrażania wielu programów edukacyjnych Indie – jak sam to przyznaje 

rząd – znajdują się w kryzysie uczenia się
44

 [6, pkt. 2.7]. Wygląda na to, że wysiłki 

podejmowane przez rząd indyjski skoncentrowały się na wynikach ilościowych, tracąc 

                                                                
40 Por. wymienione w tej publikacji czynniki związane ze szkołą. 
41 Którzy, w międzyczasie, też zaczęli – dzięki programom przedsiębiorczości – zarabiać więcej.  
42 „Rozwój cechuje kumulatywność (addytywność), która przejawia się w procesie gromadzenia i łączenia 

zmian o zbliżonym charakterze. Owa kumulatywność rodzi zasadnicze zmiany jakościowe” [15, s. 13]. 
43 Zestawy do robotyki robione przez Lego™. 
44 ‘Learning crisis’, przyznając że z jego powodu „zbadane zostaną wszystkie realne metody wspierania 

nauczycieli w misji osiągnięcia powszechnej podstawowej umiejętności czytania, pisania i liczenia” – pkt. 2.7 

NEP 2020. 
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z oczu jakość efektów wymuszanych zmian. Poziom edukacyjny w niektórych rejonach 

jeszcze bardziej się obniżył, co częściowo niewątpliwie spowodowane jest skompliko-

wanym systemem finansowania, częściowo zaś niewłaściwym systemem odpowie-

dzialności, skoncentrowanym na aspektach namacalnych i czysto ilościowych, jak 

budynki, toalety, czy posiłki [28] (które niby są, ale np. muszą je gotować uczennice). 

W tworzonych naprędce szkołach nauczają nauczyciele spoza danej społeczności, 

dojeżdżający nieraz z daleka, nie czujący się z nią związani, odstający od niej pod 

względem edukacyjnym, kulturowym, społecznym i w efekcie rzadko do tej szkoły 

przyjeżdżającym
45

.  

Przyjęta 29 lipca 2020 roku nowa Polityka Edukacji Narodowej [29], zakłada 

podejmowanie działań, które Katha i wiele innych organizacji pozarządowych wdrażały 

już od dawna
46
. Rząd Indii od lat wyręcza się organizacjami pozarządowymi

47
, uważnie 

przy tym obserwując ich działania. Siedziba Katha mieści się zresztą naprzeciwko 

głównego organu ustalającego politykę edukacyjną oraz podstawę programową – 

Krajowej Rady Badań Edukacyjnych i Szkoleń (NCERT
48

) i Geeta Dharmarajan była 

tam częstym gościem, dzieląc się swoimi doświadczeniami, czy prosząc o wsparcie. 

Efekty jej działań w porównaniu z efektami szkół rządowych
49

 [30] pokazują, że prze-

prowadzanie zmiany edukacyjnej bez jednoczesnej zmiany społecznej nie jest możliwe. 

Zmiany społecznej z kolei nie dokonuje się wyłącznie poprzez narzucanie kolejnych 

aktów prawnych. 

7. Przełożenie działań Katha na sytuację w Polsce 

Na pierwszy rzut mogłoby się wydawać, że w tej historii niewiele jest do przenie-

sienia na grunt polski. W końcu sytuacja kobiet jest w Polsce nieporównywanie lepsza, 

a dzieci nie głodują. Dla mnie jednak działania Katha to przykład wielopłaszczy-

znowego podejścia do edukacji, z uwzględnieniem rodziców, dzieci i nauczycieli. Każda 

z tych grup uznana jest za prawowitego partnera procesu edukacji i za jego immanentną 

część, bez której nie da się tego procesu efektywnie przeprowadzić. Każda z tych grup 

                                                                
45 Według raportu Banku Światowego 25 procent nauczycieli w rządowych szkołach podstawowych 

w Indiach nie ma pracy w danym dniu, a tylko 50 procent nauczycieli faktycznie zajmuje się nauczaniem. 

Według raportu UNICEF, nauczyciele szkół podstawowych w szkołach rządowych w Bihar spędzają 

w klasach mniej niż dwa miesiące w roku. Nieobecność nauczyciela prowadzi również do absencji uczniów. 
46 Np. opracowanie przynoszących radość i inspirujących książek dla uczniów na wszystkich poziomach, 

uwzględniających języki lokalne, zwracanie uwagi na problemy żywieniowe, zdrowie i higienę, ze 

zintegrowanym, holistycznym, angażującym i sprawiającym radość programem nauczania, zachęcającym do 

stawiania pytań, obejmującym kulturę i sztukę oraz „story-telling-based pedagogy”. Choć zarzuca się jej 

utrzymanie strukturalnych podziałów, które uniemożliwiają grupom upośledzonym społecznie, wydostanie 

się z tej trudnej sytuacji i powierzchowne podejście do kwestii związanych obciążeniem poznawczym, 

podstawą programową, czy sytuacją nauczycieli. 
47 W Indiach działają cztery organizacje pozarządowe na 1000 mieszkańców obszarów miejskich i 2,30 

organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców obszarów wiejskich.  
48 The National Council for Educational Research and Training – to organ centralny, każdy ze stanów ma 

dodatkowo swoją własną radę – the State Council for Educational Research and Training (SCERT). Te 

organy pracują nad strategiami edukacyjnymi, podstawą programową, oceną metodologii, opiniują programy 

edukacyjne i wysyłają do wydziałów edukacji właściwych stanów. SCERT zasadniczo przestrzega wytycz-

nych ustalonych przez NCERT, ale każdy ze stanów ma sporą swobodę we wdrażaniu systemu edukacji.  
49 Programy edukacyjne rządu indyjskiego, jak np. Sarva Siksha Abhiyan (SSA) oraz the Midday Meal 

(MDM), uważane są przy tym za największe na świecie.  
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jest wysłuchiwana, szkolona, informowana, a rozwiązania dopasowywane są do potrzeb 

poszczególnych jej członków.  

Podejście Geety Dharmarajan stanowi moim zdaniem niezwykły przykład wszech-

stronnego podejścia do czynników, które – jak się okazuje – wywierają ogromny 

wpływ na edukację, czyli: dom rodzinny, sposób odżywiania, zdrowie, pozycja matki, 

jej wykształcenie, jej zrozumienie tego, co się w szkole dzieje, wzbudzanie ciekawości 

uczniów, poszanowanie środowiska lokalnego oraz szeroko pojęta kultura i sztuka, 

w tym lokalna. 

W przypadku działań Katha potrzeby poszczególnych grup mogą być nieco 

odmienne w swym wyrazie, jednak są moim zdaniem podobne w swej istocie. Matki 

mogły być zainteresowane głównie tym, aby je przekonać, że szkoła Katha da lepsze 

możliwości życiowe i zarobkowe ich dzieciom, jednak jeśli przyjrzeć się tej potrzebie 

na poziomie podstawowym, to dostrzec można podobieństwo do tego, na czym zależy 

wielu matkom w Polsce: żeby szkoła dała ich dzieciom podstawy do lepszego życia. 

Istota problemu tkwi moim zdaniem w tym, że Katha poprzez swoich przedstawicieli, 

a także poprzez wyszkolonych przez siebie nauczycieli, poświęca mnóstwo czasu na 

rozmowy z rodzicami, na poznanie ich problemów i potrzeb. Także nauczyciele mogą 

zawsze liczyć na wsparcie i w każdej chwili przyjechać do biura, choćby na „czaj” 

z mlekiem. Uczniowie natomiast wysłuchiwani są każdego dnia, nie boją się zadawać 

pytań, są ciekawi świata a starsi z nich mają bardzo dalekosiężne plany
50

. 
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Dbałość i troska o lokalne społeczności kobiet jako element podejścia 

pedagogicznego organizacji Katha w Indiach 

Streszczenie 

Jest to opis doświadczeń z wolontariatu w organizacji non-profit Katha w Indiach, od ponad 32 lat zajmu-

jącej się rozwojem intelektualnym dzieci z rejonów zubożałych, w szczególności ze slumsów. To podsu-

mowanie obserwacji projektów środowiskowo-pedagogicznych prowadzonych przez Geetę Dharmarajan – 

założycielkę organizacji, dla której najważniejszym celem, od samego początku, było to, aby dzieci nawet 

z najuboższych rejonów, mogły doświadczyć radości czytania. Jednak aby do tego doprowadzić Katha 

musiała podjąć wiele działań środowiskowych, stając się katalizatorem zmian społecznych w społeczno-

ściach slumsów, w szczególności zaś wśród kobiet. Działalnością Katha objętych zostało prawie 10 mln 

dzieci i ponad 470 tysięcy kobiet, a większość projektów jest ze sobą ściśle powiązana, tworząc wzajemne 

sieci wsparcia i zapewniając wzmocnienie działań w poszczególnych obszarach. Troska o kobiety wyrosła 

z doświadczeń, z obserwacji losów dzieci, z przyglądania się skutkom działalności stricte edukacyjnej, 

która – bez zaangażowania w środowiskach lokalnych – nie przynosiła większych rezultatów. Ta sponta-

niczność sprawia, że działania Katha na pierwszy rzut oka wydają się trochę niepoukładane, jednak przy 

bliższym poznaniu zyskują, uderzając kompleksowością i głębokim przemyśleniem, wynikającym 

z ogromnej uważności i refleksyjności. 

Słowa kluczowe: wzmocnienie pozycji kobiet, samoświadomość, alfabetyzacja, społeczności w edukacji, 

edukacja holistyczna 

Caring for and caring for local women's communities as part of the Katha 

organization's pedagogical approach in India 

Abstract 

This is a description of the volunteering experience at Katha – a non-profit in India, involved in the 

intellectual development of children from impoverished areas, especially slums, for over 32 years. It is 

a summary of the observations of environmental and pedagogical projects carried out by Geeta 

Dharmarajan - the founder of the organization, for which the most important goal, from the very beginning, 

was that children, even from the poorest areas could experience the joy of reading. However, in order to 

achieve this, Katha had to take a lot of environmental action, becoming a catalyst for social change in slum 

communities, especially among women. Almost 10 million children and over 470 thousand women have 

been affected by Katha's activities and most of the projects are closely related to each other, creating 

mutual support networks and ensuring the strengthening of activities in specific areas. Caring for women 

arose from experiences, from observing the fate of children, from observing the effects of strictly 

educational activities, which – without involvement in local communities – did not bring results. This 

spontaneity makes Katha's actions seem a bit disordered at first glance, but upon closer inspection they 

strike with complexity and deep consideration, resulting from great awareness and reflection. 

Keywords: women’s empowerment, self-awareness, literacy, communities in education, holistic education 
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Patrycja Ciurkowska
1
 

Usługi zawodowych domin w czasie epidemii –  

jak polska branża komercyjnego BDSM  

dostosowała się do nowych warunków? 

1. Wprowadzenie  

Polska społeczność BDSM, czyli zwolenników praktyk zorientowanych na rozległym 

kontinuum dominacji i uległości seksualnej, stanowi wielotysięczną, wewnętrznie 

zróżnicowaną grupę. W tejże różnorodności, łączy ją jednak realizacja potrzeb wyłącznie 

w myśl zasady SSC – safe, sane and consensual (bezpiecznie, świadomie i za obopólną 

zgodą). Pomimo, że akronim rozwijany jest w literaturze przedmiotu najczęściej jako 

bondage, discipline, sadism i masochism, zwolennicy praktyk utożsamianych z BDSM 

wskazują na płytkość i niewystarczalność tychże czterech słów w odniesieniu do 

wszystkich możliwych aspektów relacji międzyludzkich opartych na konsensualnym 

schemacie „góry” i „dołu”. Wynikające z niego role strony dominującej oraz uległej 

różnią się zależnie od dynamiki relacji – mogą być przyjmowane czasowo, na okres 

tzw. sesji (spotkania służącego uprawianiu BDSM), lub być immanentną cechą związku 

dwojga lub więcej osób [1]. Różnorodność stylów realizowania BDSM znajduje swoje 

odzwierciedlenie również w warstwie semantycznej, organizacyjnej, tematycznej, 

może być wielorako zorientowana na skali zadawanego i doświadczanego bólu i depry-

wacji oraz wiązać się z aspektami komercyjnymi, o czym traktuje niniejszy artykuł. 

Świadczenie odpłatnych usług związanych z dominacją zyskuje na popularności 

wraz z rosnącą świadomością dotyczącą różnorodnych możliwości przeżywania 

i doświadczania własnej seksualności. Jest to także odpowiedź na potrzeby wchodzenia 

w relacje oparte na władzy, oddzielnie od związków o charakterze romantycznym. 

Pomimo prawnie nieuregulowanego statusu zawodowej dominy w Polsce, w przestrzeni 

Internetu pojawiają się coraz liczniej anonse zachęcające do skorzystania z usługi 

dominacji w profesjonalnie wyposażonym w meble i akcesoria studio – często są to 

lokale zorientowane na realizację konkretnych scenariuszy sesji, związanych z upodo-

baniami danej dominy oraz zrzeszających zwolenników konkretnego rodzaju praktyk. 

Celem przeprowadzonego badania było odkrycie, w jaki sposób pandemia wirusa 

SARS-CoV-2 wpłynęła na funkcjonowanie tego typu lokali, których zawiły status 

społeczny i prawny sprawił, że zawodowe dominy
2
 pozostały nieuprawnione do 

przywilejów, z jakich skorzystać mogli inni mali przedsiębiorcy.  

  

                                                                
1 patrycja.ciurkowska@phdstud.ug.edu.pl, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych, 

Uniwersytet Gdański, www.sd.ug.edu.pl. 
2 Dominujące kobiety prowadzące lokale, w których świadczona jest odpłatna usługa związana z BDSM, 

zostały świadomie nazwane w niniejszym artykule „zawodowymi dominami”. Mimo, że nie istnieje szkoła, 

która wyposaża w kompetencje uprawniające do wykonywania tej pracy, ani nie poświadcza uzyskania 

tychże kompetencji stosownym dokumentem, zdaje się być uzasadnione traktowanie zarobkowej pracy 

wykonywanej w stałych warunkach jako zawodu – bez względu na nieuregulowaną sytuację prawną. 
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2. Człowiek – istota seksualna zanurzona w kulturze normy 

Rozważania na temat seksualności człowieka, szczególnie tej rozpatrywanej przez 

pryzmat normy lub (nie)konwencjonalności, należy zacząć od jej zdefiniowania.  

Mimo upływu lat najbardziej trafna zdaje się być charakterystyka dokonana przez 

Trawińską, która seksualność człowieka przedstawiła jako cechę naturalną, wrodzoną 

i motywującą do nawiązywania więzi. Jest to cecha niezbywalna, która ulega zmianom 

o charakterze zarówno jakościowym, jak i ilościowym. Wskazała też konteksty, 

w które ta jest uwikłana. Wartość witalna, która jest związana z sytuacją zdrowotną 

jednostki i określa między innymi funkcje popędowe, zdaje się być najbardziej podsta-

wową i uświadomioną w społeczeństwie. Wartość kulturowa kształtowana jest przez 

poprzez tradycje grup zamieszkujących dany obszar w konkretnym czasie i może być 

spójna lub częściowo rozdzielna z wartością moralną, którą obejmuje zarówno komp-

leksowo rozumiany system etyczny, obiegowo-informacyjny, jak też skodyfikowane 

obowiązujące zapisy prawne. Ostatnią z wymienionych jest wartość osobista, która 

zależy wyłącznie od samej jednostki – jej tożsamości płciowej, orientacji, samo-

świadomości, doświadczeń, oczekiwań, światopoglądu i ogółu wszystkich innych 

czynników, które determinują jej funkcjonowanie [2].  

Wnioskować z tego należy, że choć istotnie na rozwój seksualności człowieka 

wpływają czynniki zewnętrzne, nie bez znaczenia pozostają uwarunkowania indywi-

dualne, nadające ostateczny, optymalnie niepatologiczny kształt sposobowi realizacji 

potrzeb. Na ich podstawie powstają fantazje, które motywują do szukania zaspokojenia 

[3, s. 45-51]. Literatura przedmiotu wskazuje fantazję seksualną jako wartość samą 

w sobie, która pozwala przenieść się do nierealnego świata i doświadczyć czegoś, co 

wydaje się być w prawdziwym życiu nieosiągalne (lub trudno to osiągnąć). Epoka 

cyfryzacji jednak sprzyja zmniejszaniu dystansu pomiędzy tym, co jedynie wyobra-

żone a tym, co możliwe do zdobycia.  

Wszystko, co wiąże się z ujawnionym przeżywaniem swojej seksualności jest podda-

wane społecznej ocenie, która wartościuje dostrzeżone zachowania przez pryzmat 

dostosowania lub niedostosowania do normy moralnej, obyczajowej i nadrzędnej 

wobec nich normy prawnej [4, s. 7-19] . Czynnikiem determinującym kierunek wyda-

wanych osądów jest też uświadomione lub nieświadome porównanie do własnego 

sposobu przeżywania i doświadczania seksualności. Konieczność przestrzegania norm 

nie jest zwykle kwestionowana ani poddawana głębszej refleksji na płaszczyźnie 

pozanaukowej, dlatego wszelkie zmiany zachodzą w tej sferze względnie powoli, a od 

uczestników życia społecznego oczekuje się podporządkowania i respektowania 

obecnie panujących reguł.  

 Większość zwolenników doświadczeń seksualnych zawierających elementy 

„kontrolowanej przemocy” pozostaje nieujawnionych dla najbliższego otoczenia 

z obawy przed stygmatyzującym osądem – norma obyczajowa zakłada nie tylko 

podejmowanie czynności stricte seksualnych w miejscu prywatnym, ale także nie 

dopuszcza zachowania z kontinuum sadomasochizmu do głównego nurtu. Dyskurs ten 

znajduje swoje potwierdzenie w obowiązujących klasyfikacjach ICD-10 oraz DSM-5.  
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3. Komercyjny aspekt BDSM w świetle obowiązujących regulacji 

Dokument wydany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) opisuje sadoma-

sochizm (F65.5) – jeden z głównych determinantów wchodzenia w relacje BDSM – 

jako kontakty seksualne, związane z zadawaniem bólu, upokarzaniem, czy zniewa-

laniem oraz dookreśla, że do pobudzenia seksualnego dochodzi często przy zastoso-

waniu sadystycznych i masochistycznych metod [5, s. 243]. Stanowi też jeden z naj-

częściej występujących komponentów wpływających na diagnozę złożonego zaburzenia 

preferencji seksualnych (F65.6), wraz z fetyszyzmem i transwestytyzmem [5]. Klasy-

fikacja stworzona przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (APA) szerzej 

opisuje powyższe zjawisko, rozdzielając masochizm (302.83) i sadyzm seksualny 

(302.84), oraz szczegółowo definiując je jako parafilie – przeważnie współwystępujące 

z zaburzeniami psychicznymi lub zaburzeniami osobowości [6]. 

By mówić o sadyzmie, który zdaje się być niezbędny do podjęcia relacji zoriento-

wanej w spektrum zachowań kojarzonych z BDSM, warto uzmysłowić sobie, że ogół 

preferencji ukierunkowanych na zadawanie bólu fizycznego lub psychicznego drugiemu 

człowiekowi stanowi wedle obowiązujących przytoczonych kryteriów medycznych 

i podstaw prawnych okoliczność do podjęcia interwencji przez specjalistów. Tocząca 

się dyskusja o zasadność diagnozowania zaburzenia u osób, które konsensualnie 

podejmują ryzykowną aktywność seksualną, powinna być rozwiązana przez stosowne 

regulacje prawne.  

Polskie prawo odnosi się jednak do kwestii obopólnej zgody na praktyki, które 

mogą prowadzić do uszkodzenia ciała, w sposób niepozwalający na jednoznaczną 

kategoryzację jako wykroczenie lub przestępstwo. Z zapisów zawartych w kodeksie 

karnym wynika, że najistotniejszym czynnikiem jest trwałość uszkodzenia. W kontekście 

pracy zawodowej dominy duże znaczenie zdaje się mieć Art. 157. § 1: Kto powoduje 

naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia (…) podlega karze pozba-

wienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 [7] oraz § 2: Kto powoduje naruszenie czynności 

narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, 

karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 [7, § 2]. Zapisy te, 

choć zdają się być doprecyzowane, nie uwzględniają kwestii dobrowolnego poddania 

się praktykom, których rezultatem może być krótkotrwałe (w skrajnych przypadkach 

trwałe) uszkodzenia ciała. Aby uniknąć ewentualnych skutków uszkodzenia ciała 

w postaci pozwów wystosowanych przez osoby prywatne korzystające z usług, pow-

szechnym zjawiskiem w lokalach BDSM jest uzupełnienie kwestionariusza z klauzulą, 

która dowodzi dobrowolności poddania się praktykom sadystycznym. Kwestionariusz 

ten, choć nie ma w Polsce mocy prawnej, stanowi jedyne zabezpieczenie – dowód, iż 

nie była to przemoc. 

Sama organizacja przestrzeni, której celem jest dokonywanie zarobkowych aktów 

BDSM również pozostaje nieujednolicona, co wynika z powyższych luk prawnych. 

Kwestią indywidualnej oceny jest to, czy zawodowa dominacja powinna być trakto-

wana jak prostytucja, czy jako osobny, dotychczas nieskategoryzowany zawód. 

Niewątpliwie zakres usług świadczonych w studio BDSM, za który pobierana jest 

opłata (w środowisku S/M zwana przeważnie „daniną”), ma charakter seksualny. Choć 

prostytucja w Polsce nie jest nielegalna, konsekwencje prawne wyciągane są wobec 

osób związanych ze stręczycielstwem, kuplerstwem i sutenerstwem – czyli wszystkim, 
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co zarówno w myśli publicznej, jak i według legislacji stanowi synonim prowadzenia 

domu publicznego [7, art. 203-204]. Biznes polegający na prowadzeniu studio, 

w którym dochodzi do czynności seksualnych łatwo można wybronić z zarzutu bycia 

domem publicznym wprowadzając zasady, które wykluczą postrzeganie tego miejsca 

jako jednoznacznie związanego z czerpaniem korzyści finansowych z czyjegoś 

nierządu lub ułatwiania bądź namawiania do niego.  

Ogrom zawiłości interpretacyjnych, diagnostycznych i prawnych stanowi zarówno 

o dużej swobodzie, jak i ryzyku związanym z prowadzeniem studio BDSM. Czynni-

kiem, który istotnie wpłynął na organizację pracy przez zawodowe dominy w ostatnim 

czasie okazała się być wspomniana we wstępie pandemia wirusa SARS-CoV-2 (po-

tocznie zwanym koronawirusem), który zmusił kobiety wykonujące wysokokontak-

tową i niechronioną prawnie pracę do szukania rozwiązań, które pozwolą im zachować 

bezpieczeństwo oraz stabilność finansową.  

4. Epidemia wirusa SARS-CoV-2 jako czynnik determinujący zmiany 

W grudniu 2019 roku upowszechniona została informacja o nowym koronawirusie. 

Z powodu szybkiego rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2, którego szczególnie ciężka 

postać przy chorobach współistniejących doprowadziła do śmierci wielu tysięcy osób, 

w marcu 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię [8]. Obostrzenia 

wprowadzone w Polsce objęły między innymi tymczasowe wyłączenie wielu sektorów 

gospodarki, przy jednoczesnym przymusie ograniczenia kontaktów społecznych. 

Wykonywanie codziennych czynności (zakupy, spacery, uprawianie sportu itp.) stało 

się istotnie utrudnione, a dodatkowym stresorem okazała się niejednolita medialna 

narracja na temat SARS-CoV-2 i wywoływanej przez niego choroby COVID-19 [9].  

W przypadku osób, których specyfika pracy umożliwiała dalsze wykonywanie 

służbowych obowiązków w warunkach domowych, sytuacja zdawała się być bardziej 

komfortowa. Pracownicy zasilający pozostałe sektory, które nie zostały czasowo 

wygaszone, zobowiązani zostali do zachowania szczególnej ostrożności, dystansu od 

współpracowników, dezynfekcji rąk i stanowisk oraz noszenia maseczek ochronnych. 

Dla zawodów wysokokontaktowych, które nie mogły być realizowane w innych niż 

dotychczasowe warunkach, jedynym sposobem na utrzymanie na względnie stałym 

poziomie przychodów było opracowanie indywidualnych strategii radzenia sobie 

z sytuacją epidemiczną.  

Niewątpliwie omawiany w niniejszym tekście zawód dominy zalicza się do 

ostatniej grupy – nie dość, że zapisy prawne nie regulują funkcjonowania studio BDSM, 

to ze względu na specyfikę kontaktów między dominą a uległym/uległą niemożliwe 

stało się skorzystanie z oficjalnie promowanych rozwiązań służących zachowaniu 

bezpieczeństwa oraz systemów wsparcia. Sesje femdom (kobiecej dominacji wobec 

uległego lub uległej) zawierając nieodzowne elementy bliskiego kontaktu z ciałem 

klienta lub klientki, musiały zmienić swoją formułę na taką, która pozwoliłaby 

w sposób wyważony zachować klimat spotkania przy jednoczesnej szczególnej ostro-

żności. Stałe części sesji, w których zawarte zwykle jest uzupełnianie formularza ze 

wspomnianą klauzulą dotyczącą dobrowolności, preferowanymi praktykami i uwagami 

(na przykład prośbami o niepozostawianie widocznych śladów na ciele) zostały uprze-

dzone koniecznością zadbania o własne zdrowie przez właścicielki studia.  
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Alternatywą dla wprowadzenia nowych reguł, polegających na stosowaniu środków 

dezynfekujących, maseczek ochronnych, niezbędnej przed sesją kąpieli oraz rezygnacji 

z praktyk prowadzących do kontaktu z płynami ustrojowymi gości, w sposób oczywisty 

zdaje się być zamknięcie studio na czas epidemii. Niestety, w przypadku, gdy jest to 

główne bądź jedyne źródło przychodów, perspektywa jego zamknięcia zdała się być 

dla domin nie do przyjęcia. Klienci korzystający z usług studio decydują się na odpłatną 

sesję w celu zrealizowania fantazji, które nie mieszczą się w kanonie. To często wymaga 

skorzystania ze specjalistycznych mebli lub narzędzi – narzucenie konieczności stoso-

wania środków osobistej ochrony i rezygnacja z chętnie podejmowanych, kontaktowych 

praktyk choć w obliczu epidemii zdaje się być oczywista, bezdyskusyjnie odbiera 

spotkaniu pewien urok i klimat „bezosobowej intymności”. Warto wspomnieć, że to 

ona stanowi jeden z głównych motywatorów dla podejmowania uczestnictwa w zorga-

nizowanej, odpłatnej sesji femdom w studio BDSM.  

5. Metodologiczne uwarunkowania przeprowadzonego badania 

W obliczu powyższych niejasności uzasadnionym zdaje się pytanie o to, jak funkcjo-

nują lokale, w których świadczone są podobne usługi w czasie epidemii. Wskazany 

obszar niewiedzy obejmuje zarówno aspekty organizacyjne, odnoszące się samych 

sesji, jak też do samopoczucia dominujących, które wykonując typowe dla swojej pracy 

zadania pozostają narażone na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.  

Aby uzyskać informacje na temat wybranej grupy (dominujących kobiet zajmują-

cych się sesjami zawodowo), pierwszym niezbędnym krokiem po wskazaniu obszaru 

dociekań stało się określenie liczebności grupy badawczej. Na etapie projektowania 

badania wskazanych zostało 7-10 osób, ostatecznie udziału w badaniu podjęło się 5 

kobiet. Ze względu na niewielką próbę, specyficzny charakter podejmowanych 

w każdym studio czynności oraz indywidualne różnice między osobami, które je 

prowadzą, nie należy niniejszego badania traktować jako prowadzącego do zbudowania 

wymiernego twierdzenia obrazującego całokształt funkcjonowania podobnych lokali. 

Jest to jedynie informacja o jednostkowych strategiach radzenia sobie ze zmianą, 

spowodowaną sytuacją epidemiczną w zawodzie wysokokontaktowym i niechro-

nionym [10, s. 8-10].  

Dla tak opisanych i uzasadnionych obszarów oczywistym zdawał się być wybór 

strategii jakościowej, która pozwoliła zgłębić zagadnienia dotyczące pracy domin 

w warunkach pandemii, ich poczucia dobrostanu, adaptacji do zmian. Elementy te, choć 

możliwe w przypadku większej grupy do zbadania w myśl nurtu pozytywistycznego, 

zakładającego wyższość liczb, nie ukazałyby niuansów, które pozwala dostrzec 

wykorzystanie strategii osadzonych w paradygmacie interpretatywnym – pozwalającym 

na odwołanie się między innymi do motywów i przeżyć [11, s. 151]. Zbudowanie 

dyspozycji do wywiadów, które pozwoliły pokierować procesem zbierania danych 

w sposób rzeczowy, stało się kluczowym aspektem na etapie projektowania, gdyż od 

nich miała zależeć spójność i generalna jakość zebranych informacji.   

Głównym narzędziem, które pozwolić miało na odniesienie się do szeroko 

rozumianej zmiany i jej następstw, stał się kwestionariusz CISS – zbiór 48 twierdzeń, 

które pozwalają psychologom na diagnozowanie stylów radzenia sobie ze stresem [12, 

s. 844-850]. Te, choć w oryginalnej formie są bardzo szczegółowe i pozwalają we 

względnie krótkim czasie znaleźć odpowiedź na stawiane pytania, w tym przypadku 
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posłużyły za inspirację wyznaczającą kierunek dla formułowania szerzej zoriento-

wanych tematycznie pytań w wywiadzie częściowo ustrukturyzowanym. Dzięki nim 

możliwe stało się znalezienie odpowiedzi na pytanie stanowiące punkt wyjścia dla 

całego badania: jak wybrane dominy prowadzące studio BDSM dostosowały się do 

zmian wynikających z pandemii? Częściowo swobodna przestrzeń na wypowiedzi 

badanych pozwolić miała także na ujawnienie strategii, które podejmują bądź planują 

podjąć, by zachować satysfakcję z pracy i płynność finansową. 

Z pozycjonowanych stron internetowych, prezentujących między innymi oferty 

znajdujących się w Polsce lokali BDSM, wybranych zostało wspomnianych siedem 

osób – na wiadomość zawierającą prawdziwy temat i cel badania odpowiedziało pięć 

czynnych zawodowo domin chcących udzielić odpowiedzi na dziesięć sformułowa-

nych uprzednio pytań.  

Kobiety pochodzą z dużych i średnich miast na obszarze całej Polski, zajmują się 

zawodową dominacją od ponad trzech lat i jest ona ich głównym bądź dodatkowym 

źródłem utrzymania. Najmłodsza z badanych ma 28 lat, najstarsza jest o 8 lat od niej 

starsza – jest to więc grupa o względnie podobnym wieku i doświadczeniu w wykony-

waniu zawodu dominy. Żadna z badanych nie wie, by przechodziła chorobę COVID-19, 

więc założyć można, że dotychczas nie miały do czynienia bezpośrednio z SARS-

CoV-2, a swoją wiedzę czerpią z przekazów medialnych oraz mniej lub bardziej 

naukowo zorientowanych publikacji. Kobietom zagwarantowana została anonimowość, 

co uniemożliwia podanie bardziej szczegółowych informacji. 

6. Praca dominy w czasie epidemii – prezentacja wyników badań 

Otwartość respondentek na bezpośrednio dotyczący ich temat badania pozwoliła 

uzyskać obszerne odpowiedzi na przesłane drogą internetową pytania. Te, choć pozornie 

różnie zorientowane tematycznie i swobodnie nakreślające mozaikę aspektów zwią-

zanych z pracą zawodowej dominy, pokazały jakie strategie, w odpowiedzi na ryzyko 

zakażenia i panujące obostrzenia, wypracowały właścicielki poszczególnych lokali.  

Na pytanie wstępne, brzmiące „jak odnajduje się Pani zawodowo w sytuacji 

epidemii?” uzyskano odpowiedzi świadczące być może o kurtuazji, jednak wskazujące 

na pozytywny stosunek dominujących kobiet do ich sytuacji. Wymienione zostały takie 

elementy, jak wyzwanie, doświadczenie, zmiana – te dają wyraz progresowi zawo-

dowemu, mniej lub bardziej uświadomionemu. Prawdopodobnym byłoby uzyskanie 

w odpowiedzi na tak otwarte pytanie zróżnicowanych stanowisk, jednak odzew okazał 

się być spójny – w opinii badanych kobiet wykonywanie ich zawodu w czasie epidemii 

SARS-CoV-2 jest możliwe, satysfakcjonujące choć wymagające, czasem nawet 

potrzebne, a one mimo wielu komplikacji zdają się efektywnie dostosowywać do zmie-

niających warunków. Kwestia emocji, które towarzyszą prowadzeniu sesji okazała się 

być bardziej złożona. Wskazane zostały pośród nich takie, jak lęk, obawa, nieufność, 

obrzydzenie, podekscytowanie, podniecenie, radość – ten wachlarz uczuć zdaje się 

prezentować pełną rozpiętość możliwych emocji. Jest on tym bardziej interesujący, że 

już w zestawieniu z odpowiedziami na pierwsze pytanie ukazuje kontrast w myśleniu 

o sobie w pracy oraz o kliencie, który z tejże usługi korzysta.  

Kobiety, które przyznały, że odczuwają duży lęk przed zarażeniem koronawirusem, 

jednocześnie przywołały uczucie obawy przed klientami i klientkami wykazującymi 

objawy przeziębienia jako tych, którzy potencjalnie mogą je zarazić SARS-CoV-2. 



 

Patrycja Ciurkowska 

 

158 

Pojawiły się także takie emocje, jak niepewność, brak zaufania, chęć zachowania 

dystansu na poziomie zwykle w studio niepraktykowanym. Dwie badane, które z więk-

szym zaufaniem zdały się podejść do kwestii kontaktu z gośćmi lokalu, powołały się 

na środki bezpieczeństwa w postaci płynów do dezynfekcji, maseczek, obowiązkowej 

kąpieli przed sesją w studio, jednorazowych rękawiczek oraz kwestionariusza na temat 

stanu zdrowia jako wystarczających w zapobieganiu zarażeniu. Jedna z badanych 

domin uznała potencjalne ryzyko zakażenia w pracy za „patologicznie podniecające”, 

którego z jednej strony chce uniknąć, z drugiej nie narzucając nazbyt restrykcyjnych 

reguł podczas spotkań.  

Warto wspomnieć, że stosowanie prawie wszystkich lub części spośród wymienio-

nych metod jest praktykowane w każdym z lokali – najbardziej restrykcyjnie podcho-

dząca do pracy w warunkach epidemicznych domina wymieniła jako obowiązkowe 

kolejno: konieczność zdezynfekowania rąk, wzięcie prysznica, uzupełnienie kwestio-

nariuszy na temat preferowanych i wykluczonych praktyk oraz stanu zdrowia. Jeśli 

wynik ankiety na to pozwala, klient może uczestniczyć w sesji bez maseczki ochronnej, 

jednak z zastrzeżeniem, że jeśli cokolwiek podczas spotkania zaniepokoi dominującą, 

może ona nakazać uległemu klientowi lub uległej klientce założenie jej lub zakończyć 

sesję przed planowanym czasem. Żadna z kobiet nie okazała się bagatelizować 

zagrożenia.  

Kwestie związane z odczuwaniem stresu i lęku zostały zaprezentowane przez 

badane w sposób ciekawie ilustrujący tendencję do wykluczania z repertuaru praktyk 

tych bardziej ryzykownych i kontaktowych wraz ze wzrostem obaw związanych 

z bezpośrednim kontaktem z klientami. Rezygnacja z części czynności zorientowanych 

w nurcie medical (scenariusz gabinetu lekarskiego), gore (praktyk skrajnie brutalnych) 

lub dominacji toaletowej jawi się jako jeden z podstawowych czynników zapew-

niających kontrolę stresu. Trzy badane kobiety wymieniły czynności pozasłużbowe 

jako te, które przynoszą relaks i regulują odczuwany stres: wieczorne wypicie lampki 

wina, palenie papierosa, oglądanie filmu czy czytanie książki. Dominy, których głów-

nym polem działań podczas sesji zwykło być to polegające na kontakcie z ciałem 

(dominacja fizyczna) i ewentualnym obcowaniu z jego wydzielinami, celem zabezpie-

czenia się przed chorobą zdecydowały się na rozszerzenie działalności online.  
Ten obszar zdaje się być szczególnie interesujący, gdyż zastępstwem dla praktyk 

ekstremalnych okazał się być kontakt przez Internet – bez rozwiązań pośrednich. 
Kierunkiem, który został wskazany jako pożądany jest przeniesienie spotkań z klientami 
i klientkami w obszar „wirtualnej dominacji” – choć ta nie zapewnia tak silnych emocji 
oraz nie gwarantuje przychodów tak wysokich jak w tradycyjnych warunkach, całko-
wicie wyklucza możliwość zarażenia się koronawirusem podczas sesji. Badane, które 
w swojej pracy nie wykorzystują elementów naruszających ciągłość skóry i mają 
możliwość kontynuowania sesji z zachowaniem szczególnej ostrożności również 
prezentują sesje wirtualne (z użyciem kamerek, polegające na wykonywaniu przez 
uległego bądź uległą poleceń dominującej) jako najwygodniejszy i najbezpieczniejszy 
sposób dominowania. Nie bez znaczenia dla tej kwestii pozostał fakt, że w opinii 
czterech spośród pięciu badanych, część klientów przychodzących do studio mimo 
uprzedniego poinformowania o nowych warunkach, na miejscu lekceważyła obowią-
zujący regulamin – to skutkowało natychmiastowym przerwaniem spotkania, czasem 
nawet przed rozpoczęciem sesji.  
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Sytuacja ta finalnie przełożyła się nie tylko na mniejszą liczbę klientów i klientek 
przyjmowanych z woli dominy ze względów bezpieczeństwa w studio, ale także 
mniejszą ilością zainteresowanych usługą potencjalnych klientów i klientek. Jedna 
z kobiet tłumaczy drastyczny spadek zainteresowania lokalem BDSM lękiem, który 
towarzyszy zdecydowanej większości Polaków. W jej opinii, mimo respektu, jakim 
osoba uległa darzy osobę dominującą, silniejszy jest strach przed wirusem, którym 
zarazić może klienta również domina. Oprócz obopólnej zgody na praktyki BDSM 
obustronna chęć ochrony przed SARS-CoV-2 zdaje się prowadzić zwolenników 
ekstremalnych doświadczeń seksualnych ze studio, lokalu czy „lochu” przed kamerę 
komputera lub telefonu. Tam na polecenie dominującej uległy sam dokonuje na swoim 
ciele aktów „kontrolowanej autodestrukcji”, „gwałcenia się dla dominy”, podduszania, 
przebierania za zwierzę, dziecko lub uszkadzania swojego ciała w erotycznym akcie.  

Wspomniany aspekt płatności, ze względu na ograniczoną możliwość interakcji za 
pośrednictwem Internetu, również uległ zmianie. Wszystkie z badanych przyznały, że 
prowadzą więcej sesji dominacji online, jednak „danina” jest zazwyczaj mniejsza, niż 
ta, którą zwykły przyjmować po sesji w studio. Różnica w zarobkach okazała się jednak 
wtórna wobec możliwości kontynuowania wykonywania zawodu. Jedna z domin 
wskazała, że przebranżowienie w okresie epidemii, która silnie nadwyrężyła strukturę 
gospodarczą w Polsce, byłoby podwójnie trudne dla osoby, która dotychczas parała się 
zawodową dominacją. Trudność miałaby wynikać ze społecznego stygmatu, którym 
objęte są pracownice lokali BDSM oraz swoistą „dziurę” w życiorysie, w którym fakt 
pracy w lokalu zostałby nieuwzględniony. Dla tej kobiety jest to dodatkowe źródło 
stresu, w którym upatrywana jest konieczność dokształcania na własną rękę w okresie 
epidemii, by posiąść kompetencje, które mogą się przydać w sytuacji niemożności 
dalszego prowadzenia sesji – czy stacjonarnie, czy online.  

Spośród pięciu badanych, zawodowo zajmujących się dominacją kobiet, trzy 
uwzględniły w swoich planach na przyszłość możliwość zmiany pracy. Wymienionymi 
przesłankami, które mogłyby do tego doprowadzić, w opinii dominujących byłby zbyt 
duży stres, brak satysfakcji ze spotkań zgodnych ze wszystkimi wymogami zapobie-
gającymi zarażeniu SARS-CoV-2, zbyt niskie zarobki, znalezienie angażującego 
hobby możliwego do przekucia w aktywność zarobkową oraz założenie rodziny. Dwie 
spośród badanych kobiet konieczność dostosowywania się do nowych warunków  
i podejmowanie eksperymentów z nowymi rozwiązaniami uważają za szczególną 
wartość, która pozwoli zachować satysfakcjonującą pracę – ta w narracji wszystkich 
badanych jest opisywana różnymi słowami jako pasja i powołanie, które przy okazji 
przynoszą wysoki zarobek. 

7. Podsumowanie  

Narracja kobiet mówiących o swojej sytuacji zawodowej jest bardzo niejednorodna 
z powodu indywidualnych różnic w podejściu do komercyjnego BDSM, epidemii, 
perspektyw zawodowych, stosunku klientów do spotkań (tradycyjnych lub online). 
Wszystkie jednak wskazały na konieczność minimalizowania ryzyka zarażenia 
koronawirusem w optymalny w swoim rozumieniu sposób. Mimo stosowania środków 
zapobiegawczych w postaci środków dezynfekujących i kwestionariuszy sprawdza-
jących stan zdrowia klientów i klientek pojawiających się w studio, każda z kobiet 
wymieniła modyfikowanie planu sesji na potrzeby spotkań online jako kierunek naj-
bardziej wartościowy, ze względu na wysoki poziom bezpieczeństwa. Nurt ten wpływać 
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także ma na mniejszy stres spowodowany obawą o własne zdrowie, możliwość 
zachowania kontaktu z klientami, którzy nie mogą (izolacja, kwarantanna) lub boją się 
pojawiać w na sesji tradycyjnej, zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem 
lokalu.  

Wykonywanie zawodu wysokokontaktowego, który nie jest zabezpieczony prawnie 
oraz nie został objęty wsparciem z rozwiązań systemowych, przyjętych wraz z ogło-
szeniem epidemii, wiąże się z dużym ryzykiem ponoszenia kosztów zarówno finanso-
wych, jak i emocjonalnych. Stygmat ciążący na zawodzie w dyskursie publicznym 
często utożsamianym z uprawianiem prostytucji dodatkowo stanowi o ograniczeniach 
dla osób prowadzących podobne lokale. Literatura przedmiotu dotychczas niewystar-
czająco zgłębiła zagadnienia związane z komercyjnym aspektem BDSM – wskazane 
byłoby przeprowadzenie podobnych badań na większej próbie i uwzględniających 
wskazaną złożoność zagadnień obejmujących ten temat.  

Podziękowania  

Dziękuję za wsparcie organizacyjne i merytoryczne prof. dr hab. Beacie Pastwie-
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Usługi zawodowych domin w czasie epidemii – jak polska branża komercyjnego 

BDSM dostosowała się do nowych warunków? 

Streszczenie  
Adekwatnie do zwiększenia dostępności w przestrzeni medialnej źródeł zachęcających do eksplorowania 
dotychczas niezgłębianych przez jednostkę zagadnień, obserwuje się wzrost zainteresowania niekonwen-
cjonalnymi formami ekspresji seksualnej. Jedną z chętnie poszerzanych ścieżek eksplorowania własnej 
seksualności jest dynamicznie zyskujące na popularności w Polsce BDSM, czyli zespół zachowań, ról 
i związków opartych na szeroko rozumianej władzy, podporządkowaniu, dominacji, uległości, sadyzmie, 
masochizmie i deprywacji. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie podobnymi relacjami zaczęły pojawiać 
się studia, w których prowadzone są sesje BDSM przez zawodowe dominy. Relacje typu femdom, gdzie 
sylwetka kobieca pełni rolę zwierzchniczą wobec uległego lub uległej zostają w tym przypadku zawężone 
do usługi, z której odpłatne korzystanie umożliwia zrealizowanie fantazji ugruntowanych na płaszczyźnie 
sadomasochizmu. Przeprowadzone badania dotyczą aspektu bezpieczeństwa wybranych pięciu domin, 
które kontynuują pracę w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz pokazują ich strategie radzenia sobie 
ze zmianami, które zaszły w strukturze organizacyjnej zawodu wysokokontaktowego. Dzięki wykorzystaniu 
w wywiadach zbioru dyspozycji inspirowanych narzędziem CISS zebrane zostały informacje obrazujące 
sytuację kobiet świadczących usługi w profesjonalnych studiach BDSM. Ich analiza ujawniła duży opór 
grupy klientów, którzy zostali skonfrontowani z nowymi zasadami służącymi minimalizowaniu ryzyka 
zakażenia koronawirusem, co poskutkowało zmniejszeniem liczby osób docelowo przyjmowanych na 
sesje oraz zmianami w bezpośrednim obcowaniu z tymi, którzy się na sesje zgłaszają – wymóg posiadania 
rękawiczek, maseczki, korzystanie ze środków do dezynfekcji, rezygnacja z praktyk wykorzystujących 
elementy nurtów medical lub gore. W opinii badanych kobiet sposobem na zachowanie stabilizacji finansowej 
i zminimalizowanie ponoszonych kosztów jest adaptacja scenariuszy spotkań realizowanych w studio do 
spotkań online, co pozwoli ograniczyć ryzyko zachorowania podczas wykonywania pracy.  
Słowa kluczowe: BDSM, sadomasochizm, femdom, epidemia, koronawirus 

Services of professional dominatrixes during the epidemic – how did the Polish 

commercial BDSM industry adapt to the new conditions? 

Abstract 
In line with the increased availability in the of sources encouraging the exploration of issues that have not 
been explored by the individual so far, there is an increase in interest in unconventional forms of sexual 
expression. One of the eagerly widened paths of exploring one’s sexuality is BDSM – dynamically gaining 
popularity in Poland set of behaviours, roles and relationships based on the broadly understood power, 
subordination, domination, submission, sadism, masochism and deprivation. In response to the growing 
interest in similar relationships, BDSM studios leaded by professional dominatrixes started to appear. 
Femdom relationships, where the female figure plays a supreme role towards the submissive, are in this 
case are narrowed down to a service, the use of which allows the realization of fantasies grounded on the 
sadomasochism. The conducted research concerns the safety aspect of the selected five dominatrixes that 
continue to work during the SARS-CoV-2 virus epidemic and releases their strategies to deal with changes 
that have occurred in the organizational structure of this high-contact profession. Due to the use of a set of 
interview disposals inspired by the psychological CISS tool, it was possible to collect argumentation that 
discloses the situation of women providing services in professional BDSM studios. The analysis of the 
interviews revealed a high resistance of the group of clients who were confronted with the new rules aimed 
at minimizing the risk of coronavirus infection, which resulted in a reduction in the number of clients (the 
requirement to have gloves, masks, use of disinfectants, renouncement of medical or gore elements). In the 
opinion of dominatrixes, the way to maintain financial stability and minimize the incurred costs is to adapt 
the BDSM scenarios held in the studio to online meetings. This strategy will reduce the risk of falling ill 
because of SARS-CoV-2 while working. 
Keywords: BDSM, sadomasochism, femdom, epidemic, coronavirus 
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Jubileusz 25-lecia Ogólnopolskiej Sceny Prezentacji 

Artystycznych Realizacji (OSPAR)  

1. Wstęp 

W Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, uczelni publicznej 

zbliżającej się szybkimi krokami do jubileuszu stulecia swojej działalności, nieprzer-

wanie od 25 lat z inicjatywy autora niniejszego opracowania organizowana jest 

Ogólnopolska Scena Prezentacji Artystycznych Realizacji (OSPAR) będąca jedną 

z większych imprez o charakterze integracyjnego scenicznego przeglądu osiągnięć 

artystycznych osób z niepełnosprawnościami, w tym przede wszystkim dzieci i mło-

dzieży z różnego typu ośrodków opiekuńczych, leczniczych, z placówek wychowaw-

czych i zakładów resocjalizacyjnych. Jest to zarazem (prawdopodobnie) jedyne tego 

typu przedsięwzięcie organizowane w uczelni wyższej. 

2. Początek i ogólna idea Sceny OSPAR 

W 1996 roku zaistniało w murach Akademii wydarzenie artystyczne pod wtedy 

nową, a obecnie już utrwaloną w formule organizacyjnej oraz świadomości społeczności 

akademickiej i uczestniczących placówek nazwą „OSPAR”, łącząc osoby z niepełno-

sprawnościami, instruktorów, opiekunów-wychowawców, kadrę akademicką oraz 

studentów. Wydarzenie było jednocześnie kontynuacją zapoczątkowanych kilka lat 

wcześniej w Wydziale Rewalidacji i Resocjalizacji ówczesnej Wyższej Szkoły Peda-

gogiki Specjalnej prezentacji artystycznych młodzieży z kilku współpracujących 

metodycznie ze szkołą ośrodków resocjalizacyjnych i wychowawczych (Zakładów 

Poprawczych z Warszawy-Falenicy, Laskowca, Zawiercia oraz ośrodków wychowaw-

czych, w tym kilku placówek z Warszawy oraz z Michalina). Ówczesny Zarząd 

Samorządu Studentów WSPS działający w murach pedagogicznej uczelni wyższej, 

kierującej się od początku swojego istnienia mottem Patronki „Nie ma kaleki – jest 

Człowiek” (kierowany przez autora niniejszego artykułu) powziął decyzję o konty-

nuacji w Uczelni organizacji inicjatywy z jednoczesnym znacznym rozszerzeniem jej 

formuły. Zamysłowi przyświecała idea stworzenia miejsca, gdzie wspólnie „artyści 

grający role dramatyczne w teatrze życia”, będąc pokrzywdzonymi przez los „osobami 

specjalnej troski” (wówczas używano tego sformułowania) poprzez prezentacje swoich 

potencjałów, zdolności, pasji, zainteresowań artystycznych, mogą (choć na chwilę) stać 

się artystami „z prawdziwego zdarzenia”. Scena w zamyśle pomysłodawców miała 

dawać możliwość wspólnych występów na warszawskiej scenie uczestnikom o różnych 

wymiarach niepełnosprawności fizycznej i/lub intelektualnej, młodym osobom 

skrzywdzonym przez los i „skazanym” przez to na pobyt w placówkach opiekuńczych 

(pieczy zastępczej) wraz z koleżankami i kolegami (w pełni sprawnymi np. fizycznie) 

przebywającymi w zakładach poprawczych czy ośrodkach wychowawczych. Inicja-
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tywa miała stworzyć miejsce prawdziwej integracji, umożliwić pozytywną rywalizację 

na polu artystycznym, ukazywać uczestnikom drogę, którą można podążyć, być nagrodą 

dla wykonawców, opiekunów, instruktorów za wkład całorocznej pracy twórczej, stu-

dentom zaś umożliwiać doskonalenie własnego warsztatu kulturotechnicznego poprzez 

uczestniczenie w organizacji przedsięwzięcia oraz możliwość krytycznej obserwacji 

prezentacji scenicznych.  

3. Scena OSPAR jedną z form przygotowywania osób z niepełnosprawno-

ściami „do dobrej przyszłości”  

Jak pisze Barbara Rozen „człowiek nie tyle – jest, co staje się – podczas swojego 

życia”. Rozwój jednostki w dużym stopniu determinują warunki, w których żyje, 

sytuacje społeczne, w których uczestniczy. One mogą ułatwiać, bądź utrudniać czło-

wiekowi budowanie przekonania, że jest się „kimś, a nie czymś”, tj. wpływają w okre-

ślony, pozytywny, bądź negatywny sposób na kształtowanie poczucia własnej wartości 

[1]. Dla osób z niepełnosprawnościami szczególnie ważne jest zaakceptowanie siebie 

„takim, jakim się jest”, dostrzeżenie własnej wartości i pokazanie tego sobie oraz 

innym [2]. Stąd w ramach przygotowywania osób z niepełnosprawnościami „do dobrej 

przyszłości”, należy „odkrywać w nich moc”, dostrzegać i twórczo wykorzystywać 

„punkty siły”, by dzięki temu, mimo słabości i utrudnień powodowanych niepełno-

sprawnością móc „ocalić pełnię ich człowieczeństwa” [2]. Można wymienić wiele form 

przygotowywania osób z niepełnosprawnościami do dobrej przyszłości, przy czym 

wśród nich niezaprzeczalnie znajdzie się oddziaływanie poprzez odpowiednie wykorzy-

stywanie elementów „kultury” oraz „sztuki”. W ramach funkcjonowania osób z niepełno-

sprawnościami aktywne uczestnictwo w kulturze, jest jednym ze skuteczniejszych 

sposobów ich uspołecznienia [3]. Sztuka z kolei, pozwala człowiekowi na zrozumienie 

siebie, swoich przeżyć, doświadczeń, emocji. Działa stymulująco na percepcję, umo-

żliwia poznanie człowieka i kategorii człowieczeństwa, pozwala na ekspresję uczuć, 

zachęca do samodzielnego myślenia, interpretowania i wyciągania wniosków [4]. Poza 

bierną konsumpcją produktów kultury i sztuki, należy przygotowywać, wdrażać, 

ułatwiać osobie z niepełnosprawnościami stawać się „twórcą” i „współtwórcą”. W tym 

ogromnym obszarze działań, można również wymienić kreowanie zjawisk i organizację 

wydarzeń towarzyszących działaniom twórczym. Do tego zaś katalogu zaliczyć można 

np. warsztaty, wyjazdy oraz prezentacje przed publicznością swoich możliwości, 

zdolności, osiągnięć, rezultatów pracy, w postaci: pokazów, przedstawień, wystaw, 

wernisaży, widowisk, recitali, koncertów, konkursów, festiwali i właśnie przeglądów 

scenicznych [5]. Uczestnictwo osoby z niepełnosprawnościami w tego typu wydarze-

niach wspomaga kreację aktywnego stylu jej życia, umożliwia nabywanie doświadczeń 

kulturalnych, tym samym wzmacnia ją w poznawczych i emocjonalnych relacjach. Jak 

piszą Agata Andrzejczuk-Giedrojć i Monika Szłyk [6] działania twórcze, a w szczegól-

ności związane z nimi zjawiska pozaartystyczne (prezentacje własnych osiągnięć przed 

publicznością, konfrontacja z aktywnością artystyczną innych) służą zwiększaniu 

zaradności osobistej oraz samodzielności w działaniu, sprzyjają nawiązywaniu więzi 

społecznych oraz poszerzaniu możliwości komunikacyjnych. Osoby z niepełnospraw-

nością poprzez czynne uczestnictwo w festiwalach, przeglądach, czy konkursach mają 

możliwość przekonać się, że też potrafią zrobić coś pożytecznego, że pomimo choroby, 

czy innych ograniczeń, są lepsze od innych, chorych czy zdrowych tym bardziej, że jak 
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swojego czasu stwierdził Aleksander Hulek „tworzyć może każdy i każdy nosi w sobie 

coś – uczucia, emocje, doświadczenia – które może twórczo w jakiejś formie wyrazić. 

Każdy także posiada wewnętrzne potrzeby wyrażania się i może osiągnąć określone 

efekty” [7]. Poprzez zaś występy sceniczne obejmujące zdrową rywalizuję budują 

pozytywny obraz siebie, podwyższają poziom samooceny, zwiększają umiejętność pracy 

w grupie, ćwiczą podejmowanie zadań zespołowych [8]. Przy czym, jak pisze Leszek 

Ploch – obecnie imprezy artystyczne i inicjatywy kulturalne dla osób z niepełnospraw-

nościami i z ich udziałem „są zjawiskiem coraz częściej powszechnym i nie postrzega 

się ich już wyłącznie jako elementu terapii zajęciowej. Przybierają one charakter 

przedsięwzięć ogólnospołecznych, spełniają wymogi troski i dojrzałego szacunku dla 

niepełnosprawności” [9].  

Takim wydarzeniem w zamiarze organizatorów jest scena OSPAR, będąca miejscem, 

w którym w praktyce realizują się m.in. cele arteterapii, „będącej twórczym procesem 

wykorzystującym zasoby młodego człowieka, pozwalającym mu na harmonijne 

łączenie zmysłów z intelektem w przeżywaniu siebie i świata, w redukowaniu napięć 

i otwieraniu się” [10]. Arteterapii postrzeganej interdyscyplinarnie, łączącej w sobie 

w praktyce zagadnienia z zakresu psychologii, edukacji oraz sztuki tj. tzw. „twórczej 

terapii” [11], która pełniąc funkcje dydaktyczną, edukacyjną, korekcyjną, relaksacyjną, 

poprzez stosowanie odpowiednich form oddziaływania tj. choreoterapia, dramatoterapia, 

muzykoterapia plastykoterapia, teatroterapia, terapia przez ruch – czy terapia łączona – 

staje się „strategią pedagogiczną stosowaną w procesie wychowania, wspomagającą 

integrację” [12].  

Przegląd OSPAR wpisuje się równolegle w istotę tzw. „twórczej resocjalizacji” 

realizowanej wg założeń Marka Konopczyńskiego (1996), której celem praktycznym 

jest przemiana tożsamości nieprzystosowanej młodzieży przez stymulowanie rozwoju 

jej struktur twórczych, wyposażenie w nowe umiejętności umożliwiające nawiązywanie 

i podtrzymywanie satysfakcjonujących kontaktów, w tym wewnętrzny rozwój wycho-

wanka rozumiany jako „odkrycie, pielęgnowanie jego potencjałów i talentów” [13]. 

Działalność ukierunkowywana na odkrywanie i rozwijanie potencjałów, to sedno 

procesu wychowawczo-resocjalizacyjnego realizowanego w oparciu o przeświadczenie, 

że w każdym człowieku, bez względu na jego doświadczenia biograficzne i sposób 

jego dotychczasowego lub aktualnego funkcjonowania, istnieją potencjały rozwojowo-

twórcze [14].  

Inicjatywa OSPAR, to jednak z założenia przede wszystkim umożliwianie pozna-

wania w wymiarze praktycznym elementów warsztatu kulturotechnicznego studentom 

zgłębiającym arkana pracy pedagogicznej (niejako w praktyce – na miejscu). Dzia-

łalność wychowawczo-opiekuńcza (w tym przede wszystkim w obszarach terapii i/lub 

resocjalizacji) ukierunkowywana „na odkrywanie i rozwijanie potencjałów” wymaga 

dużego zasobu kreatywności oraz przede wszystkim odpowiedniego przygotowania 

warsztatowego osób prowadzących w przyszłości pracę w różnego typu placówkach 

wsparcia, aby mogły one w odpowiedni sposób stymulować swoich uczniów, wycho-

wanków, podopiecznych. „Twórcze” zaś przekształcanie warunków życia osób 

z różnego typu niepełnosprawnościami, tj. podejmowanie „działania leczniczego za 

pośrednictwem środków sztuki” [15] wymaga odpowiednich zabiegów kulturotech-

nicznych, w których istotny jest proces arteterapeutyczny (w kontekście edukacyjnym: 
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postawa, strategia, zasada), nie zaś sam wytwór, efekt wizualny, czy jakość scenicznego 

odbioru. Obcowanie ze sztuką, twórczością artystyczną prezentowaną przez osoby 

z niepełnosprawnością (intelektualną, fizyczną, w zakresie przestrzegania norm społecz-

nych) napełnia optymizmem w pryzmacie oczekiwań, kształtuje bardziej realistycznie 

postawy, pozytywnie uwrażliwia serca i umysły przyszłych pedagogów, tym samym 

staje się istotnym elementem w katalogu form wspierających osoby z niepełnospraw-

nościami, tym samym prowadzących je „do dobrej przyszłości”. 

4. OSPAR w opinii studentów Akademii – doniesienie z badania własnego  

Wieloletnia organizacja sceny ukierunkowała myślenie na chęć poznania opinii 

studentów na temat inicjatywy. W myśl tej przesłanki, w trakcie roku akademickiego 

2017/18 oraz 2019/20 przeprowadzono dwa badania metodą sondażu diagnostycznego 

z wykorzystaniem autorskich kwestionariuszy ankiet wśród wybranych grup studenc-

kich, zaangażowanych bezpośrednio we współorganizację przedsięwzięcia. Udział 

studentów w badaniu był w pełni dobrowolny i anonimowy. Potwierdzeniem zgody na 

uczestnictwo w badaniu był zwrot wypełnionej ankiety. Kwestionariusze zawierały 

odpowiednio 7 oraz 14 pytań (druga z ankiet została rozszerzona), w tym w konstrukcji 

otwartej, co umożliwiało wyrażenie opinii własnymi słowami, zaś podczas analizy 

uzyskanych wypowiedzi zrodziła się konieczność przede wszystkim wyróżnienia 

i skategoryzowania wątków, a następnie ich opracowania ilościowego i w części 

jakościowego. Dobór osób do badania był celowy. Sondaż w poszczególnych latach 

przeprowadzono w innych grupach studenckich. Ankiety rozdano wszystkim obecnym 

na uczelni w dniu badania studentom (z wybranych grup) studiów stacjonarnych 

realizowanych w Akademii na kierunkach pedagogika specjalna oraz praca socjalna. 

Uzyskano zwrot wypełnionych ankiet odpowiednio od 86 oraz 96 osób, w tym łącznie 

84 (46%) studentów zadeklarowało, że było osobiście zaangażowanych w przeszłości 

we współorganizację (pomoc organizacyjno-techniczną, wolontariat) sceny, 89 (49%) 

studentów stwierdziło, że byli widzami, obserwatorami prezentacji scenicznych, 9 osób 

(5%) spośród tych studentów, którzy wypełnili i oddali ankiety stwierdziło, że nie 

miało osobistej styczności z przedsięwzięciem.  

Pytania zawarte w ankietach miały za zadanie m.in. poznanie opinii studentów 

w kwestii: Czy ich zdaniem organizacja takiego przedsięwzięcia jak OSPAR w murach 

Akademii jest potrzebne, czy umożliwiania poznawanie w wymiarze praktycznym 

elementów warsztatu kulturotechnicznego, czy również w jakimś stopniu „uwrażliwia” 

na potrzebę aktywizacji osób z niepełnosprawnościami? Cel badania, to wzmocnienie 

oferty edukacyjnej Uczelni, troska o jak najlepsze efekty kształcenia. Budowanie 

sylwetki absolwenta „wrażliwego” na potrzeby m.in. osób z niepełnosprawnościami. 

Według opinii zdecydowanej większości biorących udział w ankiecie scena 

OSPAR wspomaga proces edukacji praktycznej studenta APS. Z tak sformułowanym 

stwierdzeniem ogólnym zawartym w pytaniu ankietowym zgodziło się 79 osób, tj. 

82,3% biorących udział w tym badaniu, przeciwnego zdania było tylko 5 osób, a 10 

osób stwierdziło, że „nie ma zdania” w tej kwestii. Ze stwierdzaniem zawartym 

w ankiecie, iż „scena OSPAR pokazuje możliwości pracy z wykorzystaniem twórczej 

resocjalizacji” zgodziło się aż 87,5% badanych (84 osoby), zdania przeciwnego były 

tylko 3 osoby, jedna nie udzieliła w tej części odpowiedzi, a 8 wybrało opcję „nie mam 

zdania”. Z kolei ze stwierdzeniem, że „OSPAR pokazuje możliwości pracy w obszarze 
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arteterapii” zgodziło się aż 97,9% uczestników badania (94 osoby), nie miały zdania 

w tej kwestii 2 osoby, natomiast nikt nie był zdania przeciwnego.  

Poza wyborem odpowiedniej opcji, w obu ankietach respondenci mogli również 

wyrazić swoją opinię w przytoczonych wyżej obszarach. Padły tu m.in. następujące 

stwierdzenia:  

  „z roku na rok występy poruszają mnie bardziej. Więcej rozumiem, więcej 

dostrzegam, więcej przeżywam”; 

 „dzięki OSPAR tworzy się kadra przyjazna osobom z niepełnosprawnością, 

zwiększa się wiedza, tolerancja i empatia”; 

  „nawet, jeżeli tylko oglądamy, to i tak wzbogaca to naszą wiedzę pedagogiczną”; 

  „inicjatywa ta pokazuje nam, jakim należy być instruktorem, co znaczy pasja 

i zaangażowanie”; 

  „on napędza i pobudza nas do działania”; 

  „chciałabym kiedyś w swojej pracy stworzyć projekt podobny do tej imprezy”; 

  „żadna inna znana mi uczelnia nie posiada takiego wydarzenia, a ono daje 

studentom praktykę”; 

  „impreza zachęca do angażowania się w przyszłości w podobne inicjatywy 

niosące innym korzyści”; 

  „klimat panujący na scenie pozwala zauważyć, jak wiele możemy dla siebie 

nawzajem zrobić. Oni nam dają szczęście, jako aktorzy, artyści. My im dajemy 

radość, jako odpowiedzialna, zauroczona ich talentem publiczność. To jest 

prawdziwie ludzki świat”; 

 „jest wspaniałym doświadczeniem dla każdego studenta. Pozwala połączyć naukę 

i praktykę. Daje możliwość edukacji, integracji i fajnej zabawy”.  

Szczególnego znaczenia praktycznego w kontekście budowania warsztatu praktycz-

nego nabierają wyżej przytoczone odpowiedzi studentów w zderzeniu z informacją 

płynącą z odpowiedzi na pytanie kolejne, zawarte w drugiej ankiecie: „W jakim innym 

festiwalu/wydarzeniu o zbliżonym charakterze do sceny OSPAR brał(a) Pani/n udział 

w ostatnich pięciu latach?” Tylko 11 osób (11,4% ankietowanych) odpowiedziało, że 

uczestniczyło w podobnej inicjatywie, wskazując tu m.in.: WOŚP, koncert charyta-

tywny w parafii, festyn w DPS, występy artystyczne dzieci w przedszkolu, czy szkole 

specjalnej. Aż 88,5% ankietowanych (85 osób) nie wymieniło żadnej imprezy, inicja-

tywy o zbliżonym charakterze do OSPAR, w którym wzięliby udział, tj. nie miały one 

możliwości nabycia tych umiejętności, postaw, wzmocnienia warsztatu praktycznego, 

o jakich pisali przy charakterystyce omawianego tu wydarzenia, jakim jest Scena 

OSPAR.  

Pytania zawarte w obu ankietach tyczyły również korzyści z organizacji tego typu 

przedsięwzięcia, jakim jest OSPAR, dla osób z niepełnosprawnościami, uczestni-

czących w kolejnych odsłonach Sceny. Odpowiedzi, jakie padły to m.in.: 

 „impreza pozwala integrować dzieci, młodzież, osoby starsze oraz widzów 

(studentów), może skłaniać do pozytywnych refleksji na temat różnych 

wymiarów niepełnosprawności”;  

 „uczestnicy przygotowują się do występów miesiącami, co rozwija u nich 

wytrwałość, cierpliwość, a końcowy efekt uznania na scenie wzmacnia poczucie 

ich własnej wartości”;  
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 „korzyści odnoszą również opiekunowie-instruktorzy, którzy mogą traktować 

OSPAR jako źródło inspiracji, widząc w trakcie pokazów innych placówek, jakie 

niesamowite rzeczy można zdziałać z wychowankami”; 

 „widać jest radość w trakcie każdego występu, co jest chyba najważniejsze”; 

• „występy na scenie powodują zmniejszanie poczucia bycia innym, gorszym. 

Dzieci obserwując się nawzajem widzą, że mimo choroby, niepełnosprawności 

można robić fantastyczne rzeczy. Wychowankowie placówek resocjalizacyjnych 

uczą się praktycznej tolerancji wobec ludzi z niepełnosprawnościami”; 

 „radość występujących na scenie jest nie do opisania”; 

 „mogą tu złamać stereotypy i być na pierwszym planie”; 

 „wspaniałe jest to, że przedział wieku osób występujących w trakcie OSPAR był 

ogromny. Można było zobaczyć popisy bardzo małych dzieci, które dopiero 

odkrywają swoje pasje, jak i seniorów, którzy oddają się nim od dawna, lub też się 

w nich dopiero one rodzą, a ogólnie atmosfera w trakcie występów można powie-

dzieć, że była nawet jak rodzinna”; 

 „dzięki sztuce niepełnosprawni i sprawni stają się jednością, a wymiana spostrze-

żeń, talentów, radości i podziw ze strony dużej publiczności buduje tę wspólną 

drogę, do której każdy człowiek dążyć powinien. Być dla siebie wzajemnie, gdyż 

każdy nosi w sobie coś pięknego i dobrze jest, gdy inni pozwalają mu, by mógł 

podarować światu kawałek siebie – bez stygmatyzacji i oceniania”; 

 „w telewizji oglądają aktorów, celebrytów, a przez ten jeden czas mogą stanąć na 

scenie i poczuć się jak oni, w świetle reflektorów i bawić się sztuką”.  

W ankiecie respondenci mieli również możliwość napisania rozbudowanej własnej, 

ogólnej opinii o inicjatywie. Przytoczę tu tylko kilka z nich: 

 „OSPAR był dla mnie zaskoczeniem na pierwszym roku studiów. Podziwiałam 

samą inicjatywę i byłam bardzo ciekawa realizacji. Gdy weszłam na aulę, byłam 

pod wrażeniem atmosfery, dekoracji, profesjonalizmu przygotowań. Cudownie 

patrzyło mi się na występy artystów, które wzruszały coraz bardziej. OSPAR jest 

niesamowitą okazją do wyrażania siebie i dobrej zabawy”; 

 „To już trzeci rok, kiedy mogłam obserwować i podziwiać scenę OSPAR. W tym 

roku miałam przyjemność być jedną ze współorganizatorek, za co dziękuję! To 

niesamowite poznać wszystkich uczestników, wesprzeć, wymienić się uśmie-

chem, czy chociażby zbić piątkę i życzyć powodzenia. Mam nadzieję, że ta 

inicjatywa będzie na naszej uczelni przez wiele kolejnych lat!”; 

 „Jestem studentką studiów magisterskich, wcześniej studiowałam na innej uczelni, 

a co za tym idzie pierwszy raz spotkałam się z taką inicjatywą jak OSPAR. 

Wybrałam się na nią z polecenia wykładowcy, jak i koleżanek, które wcześniej 

studiowały na APS. Miałam do niej sceptyczne podejście, jednakże bardzo, 

bardzo pozytywnie się zaskoczyłam. Poziom przygotowań zarówno ze strony 

technicznej, jak i poziom przygotowanych przez uczestników występów był 

rewelacyjny. Byłam zachwycona panującą atmosferą i całą inicjatywą. Bardzo 

dobrze się bawiłam. Cieszę się, że istnieje OSPAR, jest to budujące”; 

 „według mnie, większość studentów i ludzi związanych z APS czeka cały rok 

z niecierpliwością na to jak ważne wydarzenie”; 
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 „Uważam, że OSPAR jest wspaniałą inicjatywą, podczas której można spotkać 

niesamowite osoby, porozmawiać z nimi i wymienić się doświadczeniami. 

Dodatkowo dla osoby oglądającej występy jest to bardzo duże przeżycie 

emocjonalne, często pojawiają się łzy wzruszenia. To piękne, że istnieje jeden taki 

dzień w roku, który jednoczy wszystkich, w którym każdy się uśmiecha, jest 

radosny. Dodatkowo artyści, goście widzą, ze APS ma w sobie jakiś specyficzny, 

dobry klimat”; 

 „Atmosfera podczas OSPAR jest niesamowita. Co roku z niecierpliwością 

czekam na kolejną edycję i myślę, że po zakończeniu studiów w Akademii wciąż 

będę brała udział w tej inicjatywie”; 

 „OSPAR łamie stereotypy, że osoby niedostosowane społecznie, z niepełno-

sprawnością nie są w stanie przygotować i przedstawić coś niesamowitego”.  

Z analizy ankiet wynika, że respondenci dostrzegają szczególną rolę Akademii 

Pedagogiki Specjalnej w organizacji przedsięwzięć typu OSPAR. Doceniają korzyści 

z wzbogacania ich warsztatu praktycznego w obszarach arteterapii i twórczej resocja-

lizacji, jak też „uwrażliwiania” na potrzebę aktywizacji społecznej osób z niepełno-

sprawnościami. Napełnia to optymizmem w pryzmacie oczekiwań, iż w praktyce 

OSPAR w pewnym stopniu kształtuje realistyczne postawy, pozytywnie „uwrażliwia’ 

serca i umysły studentów i absolwentów Akademii, przyszłych pedagogów. 

5. Podsumowanie  

Na koniec, gwoli podsumowania, przytoczę jeszcze dwa cytaty z ankiet studenckich: 

„OSPAR wydaje mi się jednym z najlepszych elementów całej mojej przygody 

z APS”, „OSPAR jest powodem, dla którego jestem dumna ze studiowania w Akademii 

Pedagogiki Specjalnej”.  
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Jubileusz 25-lecia Ogólnopolskiej Sceny Prezentacji Artystycznych Realizacji 

(OSPAR) 

Streszczenie  

W Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej nieprzerwanie od 25 lat organizowana jest 

Ogólnopolska Scena Prezentacji Artystycznych Realizacji (OSPAR) będąca integracyjnym scenicznym 

przeglądem osiągnięć artystycznych osób z niepełnosprawnościami, w tym dzieci i młodzieży z różnego 

typu ośrodków opiekuńczych, leczniczych oraz z placówek wychowawczych i zakładów resocjalizacyj-

nych. Wieloletnia organizacja sceny w murach pedagogicznej uczelni wyższej kierującej się od początku 

swojego istnienia mottem Patronki „Nie ma kaleki – jest Człowiek” skłoniła autora niniejszego opracowania 

do poznania opinii studentów dotyczących inicjatywy.  

Cel badania, to troska o jak najlepsze efekty kształcenia. Budowanie sylwetki absolwenta „wrażliwego” na 

potrzeby ludzi.  

Wyniki sondażu wskazały, że respondenci doceniają korzyści z wzbogacania ich warsztatu praktycznego 

w obszarach arteterapii i twórczej resocjalizacji, jak też „uwrażliwiania” na potrzebę aktywizacji społecznej 

osób z niepełnosprawnościami. Uogólniając wyrażony w ankietach głos, można stwierdzić, że badani stu-

denci Akademii „są za imprezą OSPAR”.  

Słowa kluczowe: przegląd sceniczny, jubileusz, osoby z niepełnosprawnością 

The 25th anniversary of the Polish Stage for the Presentation of Artistic Projects 

Abstract 

The Maria Grzegorzewska University The National Stage of Artistic Presentations of Realisations (OSPAR), 

which is an integrative stage review of artistic achievements of people with disabilities, including children 

and young people from various types of care and treatment centres as well as from educational and 

rehabilitation institutions, has been organised continuously for 25 years. The long-term organisation of the 

stage within the walls of the pedagogical university, guided from the beginning of its existence by the 

motto of the Patroness "There is no cripple - there is a man", has led the author of this study to learn the 

opinion of students about the project. 

The aim of the study is to ensure the best possible educational results. Building the profile of a graduate 

who is "sensitive" to the needs of people. 

The results of the survey showed that the respondents appreciate the benefits of enriching their practical 

workshop in the areas of arthritis and creative rehabilitation, as well as "sensitizing" the need for social 

activation of people with disabilities. Generalising the voice expressed in the questionnaires, one can say 

that the students of the Academy "are behind the OSPAR event". 

Keywords: stage review, jubilee, people with disabilities 
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Roczna działalność  

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku 

1. Wstęp 

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na samorządy wszystkich szczebli obowiązek 

realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Wśród tych zadań są zadania własne 

oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom, które mają bez-

pośredni dostęp do petentów oczekujących tej pomocy. Zadania pomocy społecznej 

w powiatach realizują powiatowe centra pomocy rodzinie, które są najczęściej jedno-

stkami pomocniczymi Powiatów.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, realizuje zadania z zakresu pomocy 

społecznej, które z jednej strony są zadaniami własnymi Powiatu wynikającymi z zadań 

zleconych przez administrację rządową, a z drugiej strony realizuje zadania z zakresu 

pieczy zastępczej, zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 

oraz zadania określone w różnych ustawach, które mają pomóc bezpośrednio miesz-

kańcom powiatu na ich wniosek [1]. W celu efektywnego realizowania nałożonych na 

PCPR wielu zadań, placówka stara się pozyskiwać dodatkowe środki finansowe 

z różnych programów. Centrum współdziała w tym zakresie z innymi jednostkami 

organizacyjnymi pomocy społecznej każdego szczebla (gminnymi, powiatowymi, 

wojewódzkimi). Dyrektor PCPR składa Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie 

z działalności oraz przedstawia jej wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej [2]. 

Rada z kolei na podstawie wykazu potrzeb opracowuje i wdraża lokalne programy 

pomocy społecznej, nad którymi bezpośredni nadzór ma Zarząd Powiatu.  

2. Podstawa praktycznej pomocy rodzinie  

Rodzina to podstawowa komórka społeczna. Od jej kondycji zależy jakość życia 

całego społeczeństwa. Wypełniająca swoje podstawowe zadania rodzina jest dla wszy-

stkich jej członków najważniejszą wartością, której nie da się zastąpić żadnymi subsy-

diowanymi organizacjami. Taką rodzinę charakteryzuje wspólny system wartości, 

zainteresowań, troska o siebie nawzajem, podkreślanie mocnych stron i zalet bliskich. 

Czasami jednak życie rodzinne ulega pewnemu zachwianiu. Powodem takiego stanu 

rzeczy może być niepełnosprawność, uzależnienia, bezrobocie, utrata członka rodziny, 

choroba itp. Państwo polskie posiada mechanizmy pomocy rodzinom, które przestały 

radzić sobie z rożnych przyczyn z prawidłowym funkcjonowaniem. Czyni to posiłkując 

się szeroko rozumianą pomocą społeczną. Ramy jej działania prawnego wyznaczają 

liczne uregulowania ustawowe, natomiast merytorycznością zajmują się liczni teoretycy 

specjalizujący się w jej obszarze. Wielu z nich prowadzi badania skuteczności i celo-

wości stosowanych form pomocy. Istnieje szereg opracowań teoretycznych opisujących 

dobre praktyki w pomocy społecznej jak również podręczników ułatwiających poru-

szanie się w tej obwarowanej prawem dyscyplinie działalności społecznej. Warto przy-
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wołać tu pozycje Iwony Sierpowskiej [3], Grzegorza Rajskiego [4], Magdaleny 

Kasprzak i Joanny Nowickiej [5], Ks. Kazimierza Bełcha [6], Dariusza Zalewskiego 

[7], Pawła Stanisława Czarneckiego [8], Krzysztofa Frysztackiego [9], Ewy Mary-

nowicz-Hetki [10, 11].  

Praktyka pomocy społecznej najobszerniej realizowana jest w gminnych i powia-

towych placówkach pomocy społecznej w oparciu o przepisy prawa Na szczeblu 

gminy zajmują się nią gminne lub miejskie ośrodki pomocy społecznej, natomiast 

w powiatach praktykę tą realizują powiatowe centra pomocy rodzinie. Bez tych dwóch 

podstawowych ośrodków pomocowych nie można by było prowadzić skutecznej 

praktyki pomocy rodzinie. 

3. Realizacja głównych obszarów zadań PCPR  

Obszary zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie mieszczą się zakresie usług, 

które obejmuje szeroko rozumiana pomoc społeczna. Zatem stosowanie procedur 

pomocowych musi przebiegać w określonych prawem trybach. Państwo delegując na 

różne szczeble samorządu zadania opiekuńcze dba jednocześnie o ich jakość i zapewnia 

finansowanie różnych świadczeń [12]. Zadania pomocy społecznej zgodnie z art. 112 

ustawy o pomocy społecznej obejmują wszelkie aktywności i powinności wynikające 

ze szczegółowych zapisów w ustawie o pomocy społecznej. Realizacja zadań realizo-

wanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w całości wynika ze 

stosownych zapisów Ustawy i dodatkowo przyjętych do realizacji zadań zawartych 

w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Powiat Lipski posiada 

opracowaną od dawna taką Strategię, przyjętą Uchwałą Nr XI/74/2000 Rady Powiatu 

Lipskiego. Koordynatorem jej realizacji jest właśnie Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Lipsku. Należy zauważyć, iż żadna do tej pory kontrola Centrum nie 

wykazała braku realizacji celów określonych przez Strategię, która jest ważnym dla 

mieszkańców powiatu dokumentem prawa miejscowego. Natomiast na przestrzeni lat, 

w okresie obowiązywania Strategii nastąpiły istotne zmiany demograficzne oraz 

wystąpiły nowe potrzeby społeczne, które nie są ujęte w obowiązującym dokumencie. 

Dlatego jak najszybciej należy rozpocząć pracę nad opracowaniem nowej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych dla powiatu lipskiego. 

Ważnym zadaniem ustawowym realizowanym w oparciu o dokumenty prawne jest 

poradnictwo [13]. Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności psychologiczne, 

prawne, rodzinne i socjalne jest świadczone przez cały rok w wyznaczone dni tygodnia 

osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwią-

zywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. Świad-

czenie specjalistycznego poradnictwa w obszarze pomocy społecznej odbywało się 

w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku. W ramach tego 

działania w 2019 roku udzielono 267 porad, w tym porady dla beneficjentów projektu 

„Razem łatwiej”. Poradnictwo prowadzone było m.in. dla dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej oraz dla pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili pieczę 

zastępczą. Z tej formy pomocy korzystały też rodziny zastępcze a także świadczone 

były te usługi również dla mieszkańców powiatu lipskiego potrzebujących wsparcia. 

Ilość dodatkowych porad świadczonych przez telefon jest trudna do oszacowania, gdyż 

osoby udzielające tej formy pomocy nie prowadziły pełnego rejestru rozmów ale 
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należy przyjąć, że ilość kontaktów z potrzebującymi pomocy była przynajmniej 

dwukrotnie większa niż ilość porad udzielonych stacjonarnie. 

Odrębnym zadaniem nad którym swoją pieczę ustawową sprawuje PCPR jest współ-

pracowanie z domem pomocy społecznej oraz umieszczanie w nim skierowanych do 

niego osób. Domy pomocy społecznej są miejscem stałego pobytu i zapewniają potrzeby 

socjalno-bytowe, pełną opiekę leczniczo-rehabilitacyjną oraz zabiegi terapeutyczne 

i pielęgnacyjne, dostosowane do stanu zdrowia mieszkańców [14]. Do funkcjonowania 

domów pomocy społecznej mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy 

o pomocy społecznej oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej [15].  

W powiecie lipskim funkcjonuje jeden dom pomocy społecznej dla dorosłych osób 

niepełnosprawnych intelektualnie. Dom dysponuje 105 miejscami stałego pobytu. 

Pobyt w domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania 

mieszkańca, który jest corocznie określany Zarządzeniem Starosty Lipskiego. Do 

zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należało rozpatrywanie wniosków 

złożonych przez samorządy gminne, kompletowanie dokumentacji i wydawanie decyzji 

dotyczących umieszczenia kierowanych osób do Domy Pomocy Społecznej w Lipsku. 

PCPR przeprowadzało analizę wywiadów środowiskowych w celu aktualizacji odpłat-

ności za pobyt w nim mieszkańca. Ze względu na zmianę dochodu Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie wydało w ubiegłym roku 48 decyzji zmieniających odpłatność 

mieszkańców. W pozostałych przypadkach pozostawiono opłatę bez zmian z uwagi, iż 

zmiana dochodu nie przekraczała 10% kryterium dochodowego, zgodnie z ustawą 

o pomocy społecznej. 

W 2019 roku do Centrum wpłynęło 17 wniosków od samorządów gminnych 

o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej potrzebujących z ich terenu osób, w tym 

wnioski z Domu Pomocy Społecznej w Lipsku w sprawie przeniesienia mieszkańca do 

innych domów pomocy społecznej. Wydano 13 decyzji w tym 9 decyzji o umiesz-

czeniu, 2 decyzję uchylające umieszczenie w DPS Lipsko, 1 decyzję odmowną oraz 

1 decyzję kierującą do innego DPS (na starych zasadach). PCPR prowadziło listę osób 

oczekujących na umieszczenie w DPS Lipsko. Na dzień 31 grudnia 2019 roku 2 osoby 

oczekiwały na przyjęcie do Domu. W pozostałych przypadkach wpłynęły rezygnacje 

z umieszczenia w Domu lub stwierdzono, że osoba nie kwalifikowała się do umiesz-

czenia do tego typu Domu. Na koniec 2019 roku stan osobowy mieszkańców DPS 

w Lipsku wyniósł 105 osób. Ze względu na niespełnienie standardów przez DPS 

w 2018 roku w zakresie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-

opiekuńczego, na ustawowym poziomie 0,5 etatu na jednego mieszkańca domu, 

Dyrektor Domu w II połowie 2019 roku na wniosek Dyrektora PCPR w Lipsku 

uzupełnił normy zatrudnienia w dziale terapeutyczno-opiekuńczym.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku prowadzi w ramach swoich usta-

wowych obowiązków doradztwo metodyczne i szkolenia dla kierowników i pracow-

ników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Postmodernistyczna praktyka 

pracy socjalnej nakłada na pracowników świadczących pomoc społeczną permanentny 

rozwój przyczyniający się do zmian konceptualnych, które mogą być stosowane 

w lokalnej polityce i praktyce socjalnej [16]. W analizowanym roku działalności PCPR 

w Lipsku doradztwo skierowane było do kierowników i pracowników jednostek 
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pomocy społecznej w całym powiecie. Pomoc doradcza sprawowana była na bieżąco, 

w zależności od występujących potrzeb danej jednostki. Z pracownikami domu pomocy 

społecznej, ośrodków wsparcia i placówki opiekuńczo-wychowawczej odbywał się 

stały kontakt telefoniczny oraz spotkania w siedzibie PCPR. Zorganizowano 9 szkoleń 

grupowych w zakresie min. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współpracy 

w zakresie kierowania osób do ośrodków wsparcia, zmian rozporządzenia w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy oraz bieżącej działalności placówek. Etatowi 

pracownicy Centrum zobligowani byli do regularnego podnoszenia swoich kwalifi-

kacji poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach, konferencjach lub 

seminariach. W 2019 roku 7 pracowników wzięło udział w 15 szkoleniach. Szkolenia 

wymuszone były poniekąd zmieniającymi się przepisami i wejściem na rynek opieki 

społecznej nowych programów działań. Dzięki nim pracownicy Centrum na bieżąco 

mogli udzielać osobom zgłaszającym się informacji o prawach i uprawnieniach z zakresu 

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-

nych (sprawy dotyczące dofinansowań ze środków PFRON), ustawy o pomocy 

społecznej (ubieganie się o umieszczenie w DPS, ŚDS, otrzymanie świadczeń z GOPS), 

a także ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ta forma pomocy 

skierowana była szczególnie do stałych podopiecznych (rodziny zastępcze, osoby nie-

pełnosprawne), natomiast w miarę możliwości wszystkim osobom zainteresowanym 

udzielano informacji o przysługujących im uprawnieniach i przywilejach, jak również 

możliwościach uzyskania odpowiedniej pomocy we właściwych instytucjach. Informacje 

udzielane były również telefonicznie. Wszelkie informacje o swojej działalności PCPR 

przekazywał także na stronę BIP i tablicę ogłoszeń w swojej siedzibie.  

Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym 

przez powiaty zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej. Pomoc 

w tego typu zaburzeniach może dotyczyć wsparcia siecią specjalistów takich jak pra-

cownicy socjalni, lekarze, pielęgniarki, psychologowie, psychoterapeuci, terapeuci 

zajęciowi [17]. W powiecie lipskim funkcjonują dwa powiatowe środowiskowe domy 

samopomocy. Zatrudniają specjalistów na potrzebny wymiar czasu, nie wszystkich 

jednak na pełnych etatach. Są to placówki dziennego pobytu dla osób zakwalifiko-

wanych do takiego wsparcia. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku 

przeznaczony jest dla 30 dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełno-

sprawnych intelektualnie. Do ośrodka uczęszczają osoby z miasta i gminy Lipsko oraz 

gmin: Solec nad Wisłą, Ciepielów, Sienno, Chotcza. Natomiast Powiatowy Środo-

wiskowy Dom Samopomocy w Łaziskach przeznaczony jest dla 27 dorosłych osób 

niepełnosprawnych intelektualnie. Do ośrodka uczęszczają tylko osoby z gmin: 

Ciepielów, Chotcza oraz miasta i gminy Lipsko. 

Pracownicy PCPR w Lipsku w 2019 roku przeprowadzili aktualizację 38 wywiadów 

środowiskowych. Ponadto przeanalizowano dodatkowo ponad 120 wywiadów których 

pokłosiem było wydanie 30 decyzji administracyjnych w zakresie skierowań do 

ośrodków wsparcia oraz dotyczących zwolnień lub ponoszenia odpłatności za uczest-

nictwo w ośrodkach. Z usług oferowanych przez ośrodki wsparcia w 2019 roku sko-

rzystało 67 osób, w tym 6 osób nowo przyjętych. Pracownicy PCPR sporządzali 

sprawozdania z pracy jednostek dotyczącej udzielanej pomocy społecznej. Ponadto 
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w ramach swoich obowiązków koordynowali i sprawowali nadzór nad placówkami. 

Z analizowanych sprawozdań wynika, że w poprzednim roku nie wystąpiły problemy 

w funkcjonowaniu obydwu ośrodków wsparcia. 

4. Gospodarka finansowa PCPR 

Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy, sporządzany 

na rok budżetowy, zgodnie z obowiązującą procedurą budżetową. Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Lipsku posiadało do dyspozycji w 2019 roku następujące środki 

finansowe:  

 środki własne powiatu, na funkcjonowanie PCPR;  

 środki na wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej;  

 środki otrzymane z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych; 

 środki na usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków młodzieżowych ośrodków 

socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych; 

 środki na realizację programów osłonowych [18]. 

Środki własne powiatu są w dużej mierze przeznaczane na obsługę i bieżącą dzia-

łalność PCPR w Lipsku, które jest jedną z jednostek organizacyjnych wchodzących 

w skład Starostwa Powiatowego w Lipsku. Kadrę zatrudnioną w Centrum stanowią 

pracownicy realizujący zadania statutowe jednostki jak też osoby pomagające realizo-

wać specjalistyczne zajęcia w ramach projektów. Łącznie PCPR w Lipsku zatrudnia na 

umowę o pracę 11 osób, w tym w projekcie unijnym 2 osoby. W przeliczeniu na etaty 

stanowi to 9,25 etatu. Powiat lipski jest powiatem o małej populacji mieszkańców. Na 

koniec 2019 roku zamieszkiwało go około 33,8 tys. osób. Chcąc jednak realizować 

więcej zadań pomocowych, należałoby zwiększyć obsadę kadrową jeżeli wziąć pod 

uwagę kryteria zatrudnienia pracowników socjalnych w gminach, które dość 

precyzyjnie określają ich liczbę w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców [19]. Kwota 

przeznaczana na bieżące funkcjonowanie PCPR w Lipsku nie wystarcza na pełne 

dofinansowanie kursów i szkoleń, w których chcieliby uczestniczyć pracownicy. 

Dlatego podwyższają oni swoje kwalifikacje korzystając z dostępu do bezpłatnego 

systemu kształcenia, czasami tylko korzystają z dofinansowania pracodawcy. Zdarza 

się też jednak, że angażują oni własne środki finansowe. 

W ramach środków na wspieranie pieczy zastępczej PCPR w Lipsku otrzymywał 

dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, przeznaczone na realizację dodatku 

w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym jest mowa w ustawie o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, dla dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej [20]. 

Otrzymywał także należną kwotę przeznaczaną na realizację dodatku „Dobry Start”, 

która jest formą jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających 

rok szkolny oraz pieniądze przeznaczane na realizację dodatku w wysokości świad-

czenia wychowawczego, najczęściej określanego jako program „Rodzina 500+”. 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki przeznaczył również należną kwotę na wynagro-

dzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej który realizował „Program asystent 

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Dodatkowym wsparciem finan-

sowym na wspieranie pieczy zastępczej były także cząstkowe kwoty pozyskane na 

projekty w ramach środków współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny 

dla osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 
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Działania 9.1. Aktywacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 

wykluczeniu w ramach Programu ,,Razem łatwiej”. Program ten jest częścią 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. W tego typu 

działaniach jednak wymagany jest wkład własny, który najczęściej dokłada Starostwo 

Powiatowe.  

Na środki otrzymane z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych składają 

się kwoty przyznane z algorytmu na realizację zadań wraz ze środkami na obsługę tych 

zadań które liczone są również algorytmem ale nie przekraczają zazwyczaj 2,5% 

kwoty bazowej. Do kwoty w ramach tego obszaru zalicza się środki pozyskane na 

program „Aktywny Samorząd” oraz środki pozyskane na program „Zajęcia Klubowe 

w Warsztatach Terapii Zawodowej”. Pieniądze, które PCPR dostaje w ramach algo-

rytmu przeznacza się na warsztaty terapii zajęciowej, zakup sprzętu rehabilitacyjnego 

i przedmiotów ortopedycznych a także na finansowanie turnusów rehabilitacyjnych. 

Ważnym w realizacji zadaniem jest też likwidacja barier architektonicznych i innych, 

które utrudniają normalne funkcjonowanie osobom z różnymi niepełnosprawnościami. 

Z niewielkiej części otrzymywanej kwoty współfinansuje się różne imprezy z osobami 

niepełnosprawnymi z zakresu sportu, kultury lub turystyki. Niezwykle istotnym 

zadaniem jest poprawa konkurencyjności osób niepełnosprawnych na rynku pracy. 

Kwoty jakie PCPR w Lipsku przeznacza na ten cel corocznie, są znaczącym 

wydatkiem jego budżetu.  

Jeżeli chodzi zadania związane z usamodzielnieniem pełnoletnich wychowanków 

młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych, 

to pomoc PCPR skierowana jest głównie do osób, które osiedliły się na terenie powiatu 

lipskiego. Wychowankowie otrzymywali wsparcie pracownika socjalnego, który 

nadzorował realizację indywidualnego programu usamodzielnienia, przeprowadzał 

z wychowankami wywiady środowiskowe. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 

przyznano im świadczenia pieniężne wydając stosowne decyzje administracyjne. 

Usamodzielniający się wychowankowie mieli zapewnianą pomoc socjalną, psycho-

logiczną i prawną. W ramach tego zadania sporządzane były comiesięczne listy wypłat 

przyznanych świadczeń dla pełnoletnich wychowanków, sprawozdania z wydatko-

wania środków finansowych za okresy kwartalne, półroczne i roczne, w tym w wersji 

elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego POMOST oraz Centralnej 

Aplikacji Statystycznej. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańcom powiatu wynikających z ustawy 

o pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej, oraz strategii rozwiązywania 

problemów społecznych w powiecie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2019 

roku realizowało kilka programów osłonowych. Realizacja programów wymagała od 

pracowników Centrum dodatkowych obowiązków i znacznego zaangażowania swojego 

czasu przy ich realizacji. Projekty współfinansowane były z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX, Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych oraz Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. 

5. Projekty osłonowe realizowane przez PCPR w Lipsku  

 Głównym celem realizacji projektu ,,Razem łatwiej”, jest reintegracja społeczna 

i zawodowa zwiększająca zdolność do zatrudnienia 95 osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym. Udział w projekcie brało 45 wychowanków rodzinnej 
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i instytucjonalnej pieczy zastępczej w Siennie, 20 wychowanków Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapeutycznego w Solcu nad Wisłą z filią w Szymanowie oraz 30 osób 

z niepełnosprawnościami. Dla każdego uczestnika została opracowana indywidualna 

ścieżka potrzeb i potencjałów, na podstawie której realizowane były indywidualne 

działania. Realizacja zadań dla osób niepełnosprawnych, tj. spotkań indywidualnych 

oraz uczestników klubu wsparcia, odbywała się w budynku Starostwa Powiatowego 

w Lipsku. 

W ramach realizacji projektu ogłoszony został przetarg na wybór wykonawców na 

realizację poszczególnych zadań dla wychowanków oraz dla osób niepełnosprawnych. 

Wychowankowie MOS i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Siennie kończyli 

trening integracji emocjonalnej, trening zastępowania agresji, zaliczali udział w warsz-

tatach zdrowego odżywiania oraz wizażu, zajęciach sportowo-ruchowych, warsztatach 

survivalowych, efektywnego uczenia się oraz brali udział w zajęciach animacyjnych. 

Zostały również przeprowadzone korepetycje dla wychowanków instytucjonalnej 

i rodzinnej pieczy zastępczej. Na zakończenie roku miało miejsce spotkanie społeczno-

integracyjne dla wychowanków pieczy zastępczej i MOS wraz z otoczeniem. Dla 

wychowanków pieczy zastępczej odbywały się cykliczne spotkania w ramach działania 

Grupy Wsparcia, których uczestnicy wyjeżdżali do kina i na basen. Natomiast osoby 

niepełnosprawne brały udział w treningu kompetencji społecznych, zajęciach psycho-

ruchowych, warsztatach florystyczno-wikliniarskich i zdrowego odżywiania. Miał 

miejsce również wyjazd społeczno-aktywizacyjny do teatru w Warszawie, powiązany 

ze zwiedzaniem podmiotów ekonomii społecznej. W ramach projektu przez cały rok 

odbywały się w każdy wtorek spotkania osób niepełnosprawnych w Klubie Wsparcia. 

Realizując projekt 7 osób niepełnosprawnych miało szansę podnieść kwalifikacje 

zawodowe uczestnicząc w kursie komputerowym oraz w kursie palacza kotłów CO. 

W ramach Porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy zostały zrealizowane dla 7 

osób staże zawodowe. Dzięki indywidualnym spotkaniom uczestników projektu 

z pracownikami PCPR oraz odbytym szkoleniom, uczestnicy bez wątpienia zwiększyli 

wiarę w siebie i we własne możliwości. Wymiernym rezultatem tych działań było 

podjęcie stałej pracy przez 6 osób. 

Środki finansowe na realizację projektu „Razem łatwiej” pozyskane zostały w 80% 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a w 20% z wkładu własnego 

pochodzącego z budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i środków pozyska-

nych w ramach programu ,,Wyrównywanie różnic miedzy regionami III”. Program na 

etapie realizacji został poddany dwukrotnie kontroli przez Mazowiecką Jednostkę 

Wdrażania Programów Unijnych. Zakres kontroli obejmował zgodność realizacji 

z wytycznymi RPOWM 2014-2020.  

Uzupełnieniem programu „Razem łatwiej” było uczestnictwo w „Programie 

wyrównywania różnic między regionami”. Program ten doczekał się aż trzech edycji. 

Celem strategicznym programu było wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu 

osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej, ze szczególnym 

uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i spo-

łecznie powiatu lipskiego. W ramach tego programu została zrefundowana znacząca 

kwota pieniędzy, które stanowiły mi.in. wkład własny do projektu ,,Razem łatwiej”.  
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Zupełnie innym jakościowo programem realizowanym przez PCPR w Lipsku był 
pilotażowy program „Aktywny samorząd”. Program stanowi ważny krok w kierunku 
wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania 
przewidziane w programie umożliwiają Powiatowi Lipskiemu aktywniejsze włączenie 
się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych. Musza one 
jedynie spełniać następujące kryteria: 

 być w wieku aktywności zawodowej lub być zatrudnionymi; 

 posiadać stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – 
orzeczenie o niepełnosprawności; 

 posiadać dysfunkcję narządu ruchu, słuchu lub dysfunkcje narządu wzroku i być 
osobą uczącą się na poziomie wyższym.  

Nadrzędnym celem programu ma być wyeliminowanie lub zmniejszenie barier 
ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym, 
zawodowym i w dostępie do edukacji. W PCPR w 2019 roku zrealizowane były 
następujące moduły programu: 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową 

 Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 
samochodu – 4 wnioski. 

 Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie  
informacyjnym: 
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 
oprogramowania – 7 wniosków. 

 Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym – 1 wniosek. 
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - 6 wniosków. 
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 
nowoczesne rozwiązania techniczne – 3 wnioski. 
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub 
oprzyrządowania do wózka ręcznego – 1 wniosek.  

 Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie 
opieki dla osoby zależnej – 2 wnioski. 

 Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – złożono 
w pierwszym semestrze nauki 33 wnioski, które zakwalifikowano do pomocy. 

Okres realizacyjny programu „Aktywny samorząd” trwał od marca 2019 roku do 
kwietnia 2020 roku. Środki finansowe wypłacane były na bieżąco zgodnie z podpisa-
nymi w ramach programu umowami. Łącznie podpisano wnioskodawcami 57 umów. 
Do 31 grudnia 2019 roku zrealizowano w pełni 39 umów. 

W celu efektywnego wydatkowania środków z tego programu PCPR w Lipsku 
przeprowadziło jego promocję. W jej ramach przygotowane zostały ulotki informujące 
o możliwości otrzymania dofinansowania ze środków PFRON przez osoby niepełno-
sprawne. Ulotki informacyjne wysłano do wielu instytucji powiatu lipskiego m.in. 
szkół ponadgimnazjalnych, przedszkoli, gminnych ośrodków pomocy społecznej, 
zakładów opieki zdrowotnej, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, warsztatów terapii 
zajęciowej. Informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowania nadawana była 
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w rozgłośni radiowej „Twoje Radio Lipsko” oraz umieszczona na stronie internetowej 
PCPR. 

 Kolejnym realizowanym przez Centrum osłonowym projektem był program 
„Zajęcia klubowe WTZ”. Rehabilitacja społeczna i zawodowa w formie warsztatów 
terapii zajęciowej jest ważnym elementem systemu wsparcia osób, którym niepełno-
sprawność uniemożliwia lub poważnie utrudnia aktywne funkcjonowanie społeczne 
i zawodowe. Sieć placówek prowadzących warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), na 
terenie całego kraju, stwarza osobom niepełnosprawnym, które są niezdolne do podjęcia 
zatrudnienia, możliwość pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do 
rozpoczęcia pracy. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uru-
chomił program wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie przez WTZ 
zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Program „Zajęcia klubowe 
w WTZ” jest rozwiązaniem, sprzyjającym aktywnemu wspomaganiu uczestników 
warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpo-
częciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej.  

W powiecie lipskim na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” na okres 
realizacyjny programu od 01 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. został złożony 
wniosek przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń im. św. Brata Alberta w Lipsku” 
o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON na prowadzenie zajęć klubowych 
w Warsztatach Terapii Zajęciowej w działających Lipsku. Jednostka prowadząca 
warsztat otrzymała też dofinansowanie dla 5 uczestników, znajdujących się na prowa-
dzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób, których zgłoszenie do uczest-
nictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w warsztacie. 
Dofinansowanie przyznane w ramach programu zostało wykorzystane na działalność 
związaną z prowadzeniem zajęć klubowych, a w szczególności na: 

 działania na rzecz beneficjentów programu, czyli wsparcie osób niepełnospraw-
nych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawo-
dowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych 
jako zorganizowanej formy rehabilitacji, które obejmowały aktywne formy 
wspierania osób niepełnosprawnych w podjęciu zatrudnienia;  

 niezbędne wydatki rzeczowe i osobowe związane z prowadzeniem zajęć klubo-
wych w WTZ takie jak: transport, materiały do terapii, wynagrodzenia, wypo-
sażenie, koszty utrzymania i inne, niezbędne do prowadzenia zajęć klubowych 
w ramach programu. 

Wśród działań realizowanych przez PCPR warto wymienić również udział 
w programie profilaktycznym „Pogodne Lato”, dzięki któremu pozyskano karty na 
kolonie dla dzieci w wieku 8-15 lat. Program skierowany był do dzieci dotkniętych 
skutkami alkoholizmu. Procedura naboru odbywała się przy ścisłej współpracy 
z Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Bezpośrednim 
realizatorem programu był Urząd Marszałkowski w Warszawie. W ramach tego 
programu z terenu powiatu lipskiego w 2019 roku udało się wysłać na kolonie 43 dzieci.  

Ostatnim z realizowanych przez PCPR w Lipsku programem osłonowym był 
„Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Na ten cel 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło dla potrzeb PCPR 
określone przez siebie środki. Program został zrealizowany i rozliczony w całości 
zgodnie z obowiązującymi procedurami. 
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6. Realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych 

Ważnym obszarem pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku jest 
realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. Głównym celem tej rehabilitacji jest 
umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestniczenie w życiu społecznym m.in. 
poprzez samodzielne wypełnianie ról społecznych, zaradność osobistą, likwidację 
barier oraz kształtowanie postaw i zachowań społecznych, które sprzyjają integracji 
z osobami niepełnosprawnymi. 

W roku 2019 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w zakresie rehabili-
tacji społecznej osób niepełnosprawnych organizowało następujące zadania: 

 uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabili-
tacyjnych; 

 dofinansowanie zajęć sportowych, uczestnictwa w imprezach kulturalnych, 
rekreacyjnych i turystycznych osób niepełnosprawnych; 

 pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze potrzebne do funkcjonowania w domu; 

 likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się; 

 zapewnianie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika; 

 wprowadzenie pilotażowego programu „Aktywny samorząd”; 

 realizacja programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. 
Przyznając dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortope-

dycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełno-
sprawnych posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności, przyjęto kryterium, 
że średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie mógł przekraczać: 

 50% przeciętnego wynagrodzenia we wspólnym gospodarstwie domowym;  

 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnie gospodarującej. 
Wyjątek stanowiły turnusy rehabilitacyjne, gdzie dofinansowanie pomniejszano 

o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony. Ponieważ środki PFRON na realizację 
zadań w 2019 roku były mocno ograniczone, wprowadzone zostały dodatkowe kryteria 
i wysokości przyznawania dofinansowań, zgodnie przyjętą w tych działaniach 
Uchwałą Zarządu Powiatu Lipskiego. 

Jeżeli chodzi o uczestnictwo i pomoc Centrum w zakresie dofinansowania do 
turnusów rehabilitacyjnych, to w ubiegłym roku do Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Lipsku wpłynęło 167 wniosków (łącznie 210 osób, w tym: 167 wniosko-
dawców oraz 43 opiekunów). Dofinansowanie otrzymało 164 osoby (w tym 129 wnio-
skodawców oraz 35 opiekunów). Środki finansowe z PFRON przeznaczone na realizację 
tego zadania wykorzystano w 100%. Turnus rehabilitacyjny to taka zorganizowana 
forma aktywnej rehabilitacji, która jest połączona z elementami wypoczynku. Jego 
celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności uczestnika oraz rozwijanie 
u niego umiejętności społecznych. Odbywa się to na takim turnusie w sposób naturalny 
poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych. Dodatkowym atutem 
pobytu może być realizacja i rozwijanie zainteresowań, przez udział w zajęciach 
prowadzonych programem turnusu. Rehabilitacja społeczna wraz z odbywającymi się 
na turnusie zabiegami rehabilitacyjnymi usprawnia organizm i poprawia ogólne samo-
poczucie uczestników. Przekłada się to na poprawę jakości życia osób niepełnospraw-
nych. Należy zauważyć, że zainteresowanie turnusami rehabilitacyjnymi jest bardzo 
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duże przeznaczane na nie środki finansowe są dalece niewystarczające. Osoby niepełno-
sprawne najczęściej jako miejsce turnusu rehabilitacyjnego wybierały miejscowości: 
Sarbinowo, Nałęczów, Kołobrzeg, Zakopane, Busko-Zdrój, Krynica-Zdrój, Lądek-
Zdrój, Łeba, Darłowo, Iwonicz-Zdrój. Do najczęściej występujących schorzeń uczest-
ników turnusów z powiatu lipskiego należą: dysfunkcja narządu ruchu, schorzenia 
układu krążenia i cukrzyca. 

O dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogły ubiegać się osoby 
niepełnosprawne, u których występowała konieczność rehabilitacji w warunkach 
domowych. W ostatnich latach dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 
obejmowało zakup łóżek i rowerków rehabilitacyjnych. W ubiegłym roku do Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku wpłynęło też 15 wniosków o dofinanso-
wanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Dofinansowanie otrzymało 12 osób. Jeżeli 
zaś chodzi o pomoc w dofinansowaniu zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych to dofinansowanie otrzymało 389 wniosków na 428 złożonych. Przed-
mioty ortopedyczne niezbędne do samodzielnego funkcjonowania osoby niepełno-
sprawnej oraz środki pomocnicze, które w znacznym stopniu ułatwiają funkcjono-
wanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie, najczęściej dysponowane były do 
zakupu aparatów słuchowych, wkładek usznych, obuwia ortopedycznego, ortez, protez, 
wózków inwalidzkich, cewników, pieluchomajtek lub ich zamienników. 

O dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych 
w komunikowaniu się i technicznych, może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli 
ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi jej wykonywanie podstawo-
wych, codziennych czynności lub umożliwi i ułatwi kontakty z otoczeniem. 

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w 2019 roku wpłynęło 15 
wniosków, jednak dofinansowanie otrzymało 10 wnioskodawców, którzy spełnili 
przyjęte w tym obszarze pomocy kryteria. Dofinansowania udzielone zostały do: 

 budowy podjazdu dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim; 

 modernizacji chodnika przy budynku mieszkalnym dla osoby poruszającej się na 
wózku inwalidzkim; 

 modernizacji łazienek; 

 zakupu: schodołazu, laptopów, akumulatorów i kabla do implantu procesora 
mowy. 

O dofinansowanie ze środków PFRON, o które występuje PCPR w Lipsku 
w zakresie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnospraw-
nych, mogą ubiegać osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, jeżeli: 

 prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych co najmniej 2 lata przed 
datą złożenia wniosku;  

 zapewnią odpowiednie dla osób niepełnosprawnych warunki techniczne i lokalowe 
do realizacji zadania; 

 posiadają środki własne lub pozyskane z innych źródeł na sfinansowanie 
przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. 

 Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla 
osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim w roku 2019 wynosiła do 45% kosztów 
realizacji wnioskowanego zadania. Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Lipsku na realizację takich zadań w 2019 roku wpłynęły 3 wnioski obejmujące 
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łącznie 155 osób niepełnosprawnych. Podpisano 3 umowy z trzema stowarzyszeniami 
na organizację takich imprez. Skorzystało z nich 15 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
do 18 roku życia oraz 140 osób niepełnosprawnych dorosłych. Dotowanymi organi-
zacjami były: Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd w Radomiu Koło w Lipsku, 
Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd w Radomiu Koło w Siennie i Stowarzyszenie 
Pomocna Dłoń św. Brata Alberta w Lipsku. 

7. Działania kontrolne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

Działając zgodnie z § 21 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej [21], Zespół 
do spraw kontroli PCPR dokonuje corocznej oceny działalności funkcjonujących na 
terenie powiatu WTZ Sienno i WTZ Lipsko. 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Siennie funkcjonuje od 31 grudnia 2001 r. na 
podstawie zawartej umowy Nr 35/01 pomiędzy prowadzącym WTZ Stowarzyszeniem 
„Pomocna Dłoń” im. św. Brata Alberta w Lipsku a Powiatem Lipskim. Siedzibą 
Warsztatu jest parter budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Zawodowych 
w Siennie. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych zajmuje 
powierzchnię 464 m². 

Zajęcia w Warsztacie prowadzone są dla 43 osób niepełnosprawnych posiadających 
wskazanie w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności do uczestnictwa w WTZ. 
Przyjęcie uczestnika do placówki jest opiniowane przez Dyrektora PCPR w Lipsku. 
W WTZ zatrudnionych jest 16 pracowników, jednak w przeliczeniu na etaty daje to 14, 
63 etatu. W Warsztacie prowadzone są zajęcia obowiązkowe, które obejmują: ogólne 
usprawnienie, rozwijanie umiejętności życia codziennego, przygotowanie do życia 
w środowisku społecznym, rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych 
technik, takich jak: wystawy, wycieczki, występy artystyczne, bale i inne imprezy 
integracyjne rozwijające psychofizyczne zdolności uczestników. Zajęcia odbywają się 
w 9 pracowniach terapeutycznych takich jak: ceramiczno-garncarskiej, kulinarnej, 
muzyczno-rytmicznej, informatycznej, fotograficznej, krawieckiej, plastyczno-malarskiej, 
wikliniarsko-bukieciarskiej, stolarskiej. Zespół kontrolny sprawdzając dane za 2019 
rok ustalił, że Kierownik WTZ w Siennie złożył w ustawowym terminie cztery sprawo-
zdania kwartalne i jedno zbiorcze sprawozdanie roczne. Przedstawione sprawozdanie 
wykazało zgodne z planem wykonanie rocznego budżetu oraz działalności rehabi-
litacyjnej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Siennie. PCPR w Lipsku. Zespół pismem 
z dnia 9 marca 2020 r. pozytywnie ocenił pod względem merytorycznym i finansowym 
sprawozdanie WTZ w Siennie za 2019 rok. 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Lipsku utworzony został 20 sierpnia 2003 roku. 
WTZ funkcjonuje na podstawie podpisanej umowy Nr 1/WTZ/2003 pomiędzy Powia-
tem Lipskim a Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń” im. św. Brata Alberta w Lipsku. 
Siedzibą WTZ jest użyczony przez Powiat budynek internatu Zespołu Szkół Zawodo-
wych w Lipsku, o łącznej powierzchni 409 m

2
. Zajęcia w Warsztacie w Lipsku prowa-

dzone są dla 30 osób niepełnosprawnych posiadających wskazanie, w orzeczeniu 
o stopniu niepełnosprawności, do uczestnictwa w WTZ. Zakład w Lipsku zatrudnia 13 
pracowników, jednak w przeliczeniu na etaty stanowi to 10,75 etatu. Zajęcia z uczest-
nikami odbywają się w następujących 6 pracowniach terapeutycznych: kulinarno-
gospodarczej, plastyczno-bukieciarskiej, stolarsko-filmowej, rękodzieła artystycznego, 
informatyczno-witrażowej, manualno-muzycznej. Dodatkowo od października do 
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końca 2019 roku funkcjonowały również Zajęcia klubowe, w których prowadzone 
były zajęcia z 5 uczestnikami oczekującymi na przyjęcie do WTZ. W wyniku kontroli 
stwierdzono, że kierownik jednostki prowadzącej Warsztat złożył roczne sprawozdanie 
z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatu za 
2019 rok w terminie ustawowym tj. do 1 marca bieżącego roku. Na podstawie § 21 ust. 
3 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, sprawozdanie to stanowiło 
podstawę dokonania rozliczenia. Przedstawione sprawozdanie wykazało zgodne 
z planem wykonanie rocznego budżetu oraz działalności rehabilitacyjne Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Lipsku. PCPR w Lipsku pismem z dnia 9 marca 2020 roku 
pozytywnie ocenił pod względem merytorycznym i finansowym sprawozdanie WTZ 
w Lipsku za 2019 rok. 

8. Kontrole zewnętrzne w lipskim PCPR  

W 2019 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku odbyły się cztery 
kontrole zewnętrzne. Jedną z nich przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych w Warszawie, która dwukrotnie kontrolowała realizowany 
projekt „Razem łatwiej”. Pierwsza kontrola odbyła się w miesiącu lutym 2019 r., 
kolejna w miesiącu kwietniu 2019 r. Zakres kontroli obejmował zgodność realizacji 
działań projektu z wytycznymi RPOWM 2014-2020 oraz zgodność zawieranych 
w ramach projektu umów. Nie było zaleceń pokontrolnych. 

Zupełnie w innym zakresie realizacji zadań kontrolę przeprowadziło Starostwo 
Powiatowe w Lipsku w dniach od 25.02.2019 r. do 30.03.2019 r. Kontrola obejmowała 
realizację zadań realizowanych przez PCPR w latach 2015-2018. Zgodnie z protokołem 
kontroli, w dokumentach PCPR dokonano stosownych zaleceń pokontrolnych. 

Kolejną instytucją, która przeprowadziła w Centrum kontrolę był Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych. Kontrola odbyła się w miesiącu wrześniu 2019 roku. Swoim 
zakresem obejmowała głównie sprawdzenie prawidłowości i rzetelności obliczania 
składek na ubezpieczenie społeczne, ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń 
społecznych i wypłacanie tych świadczeń osobom które je otrzymywały. W wyniku 
przeprowadzonej kontroli dokonano stosownych korekt. 

9. Podsumowanie 

Reasumując roczną działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku 
można zauważyć, że zasadniczo nie różni się ona od działalności innych centrów tego 
typu. Jednak zaskakujący może wydawać się fakt, że liczba mieszkańców powiatu nie 
determinuje ograniczenia działalności PCPR, natomiast zasadnicza różnica dotyczy 
skali załatwianych problemów i ilości osób, które pracownicy centrów muszą obsłużyć. 
To czy są realizowane dodatkowe zadania nie wynikające wprost z ustawy o pomocy 
społecznej zależy tylko od zaangażowania pracowników. W powiecie lipskim PCPR 
uczestniczy w dodatkowych działaniach pomocowych, które służą mieszkańcom, 
również innych powiatów (MOS, DPS, Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku 
i Rodzinie) przystępując do realizacji w różnych programach pomocowych. Przysparza 
to oczywiście dodatkowej pracy osobom zatrudnionym w Centrum ale daje tez saty-
sfakcję z dobrze wypełnionej roli społecznej, którą nie wszędzie jednakowo się pojmuje 
i realizuje. Działalność PCPR w Lipsku nie powinna jednak być oparta tylko na pracy 
statutowej. W kolejnych latach należy spróbować pozyskać środki pozabudżetowe, 
które ułatwią realizację zadań ustawowych. Należy też powołać zespół zajmujący się 
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koordynacją różnych spraw związanych z zapewnieniem dostępności osobom z różnymi 
potrzebami. W bardzo szczątkowej formie podejmowane są np. działania zapewniające 
schronienie dla matek w ciąży i z małoletnimi dziećmi. Bezwzględnie powinno się 
zwiększyć w tym obszarze czas pracy specjalistów, szczególnie lekarza i psychologa, 
którzy mogli by też w większym wymiarze czasu świadczyć swoją pomoc wszystkim 
potrzebującym mieszkańcom powiatu. To oczywiście wiąże się z kosztami, a więc 
ośrodek PCPR musi otrzymywać większe środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 
od organu prowadzącego go. Należy też z większą uwagą przyjrzeć się działalności 
istniejących domów dziecka pod kontem zasadności ich funkcjonowania w obecnym 
kształcie. PCPR bardzo słabo promuje rodzicielstwo zastępcze, które ma w przyszłości 
zastąpić tą instytucjonalną formę opieki na dzieckiem. Dobrą praktyką mogło by być 
zwiększenie wynagrodzenia dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka. To 
oczywiście zwiększy koszty utrzymania takiej rodziny ale w efekcie da oszczędności 
finansowe, gdyż ta forma opieki nad dzieckiem jest tańsza niż opieka w domu dziecka. 
Zbyt mały jest zakres pomocy prawnej dla uczestników różnych form opieki nadzoro-
wanych przez PCPR. Specjalistyczna i życzliwa pomoc prawników mogła by niejedno-
krotnie poprawić kondycję finansową wielu klientów korzystających z pomocy insty-
tucjonalnej podlegającej Centrum. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku 
poza kontrolami nie prowadzi żadnych badań dotyczących oceny pracy pracowników 
udzielających pomocy petentom. Łatwo wtedy o samozadowolenie i uśpienie motywacji 
do rozwijania się indywidualnego pracowników. Umiejętność takiego właśnie wspie-
rania pracowników nie wymaga nakładów finansowych. Nic nie stoi jednak na przesz-
kodzie aktywizować pracowników poprzez zachęcanie ich do szkoleń, które pozwoliłyby 
im budować umiejętności aktywnego poszukiwania wsparcia w momentach szczegól-
nego przeciążenia zawodowego. Występująca w usługach socjalnych presja skutecz-
ności podejmowanych zadań wymusi w dalszej perspektywie działania PCPR takich 
praktyk działalności, które będą przyczyniały się do polepszania funkcjonowania 
czynnika ludzkiego pracującego z klientem. 
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Roczna działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku 

Streszczenie 
Ustawa o pomocy społecznej nakłada na samorządy wszystkich szczebli obowiązek realizacji zadań z zakresu 
pomocy społecznej. Wśród tych zadań są zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej 
zlecone samorządom, które mają bezpośredni dostęp do petentów oczekujących tej pomocy. Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej realizuje zadania z zakresu 
pomocy społecznej, które z jednej strony są zadaniami własnymi Powiatu wynikającymi z zadań zleconych 
przez administrację rządową, a z drugiej strony realizuje zadania z zakresu pieczy zastępczej, zadania 
z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz zadania określone w różnych ustawach, które 
mają pomóc bezpośrednio mieszkańcom powiatu na ich wniosek. Powiat lipski jest małym powiatem na 
styku województw lubelskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego, w którym występują typowe dla wielu 
regionów środkowej Polski problemy społeczne. Analiza realizowanych zadań na przestrzeni jednego roku 
pokazuje jak angażowane są publiczne środki w tym obszarze. 
Słowa kluczowe: pomoc społeczna, praca socjalna, pomoc rodzinie 

Annual activity of the District Family Assistance Center in Lipsko 

Abstract 
The Social Welfare Act imposes an obligation on local governments at all levels to perform social welfare 
tasks. Among these tasks there are own tasks and tasks in the field of government administration 
commissioned to local governments, which have direct access to the applicants waiting for this assistance. 
According to the Social Welfare Act, the District Family Welfare Centre in Lipsko carries out tasks in the 
field of social welfare which, on the one hand, are the District's own tasks resulting from the tasks 
commissioned by the government administration and, on the other hand, it carries out tasks in the field of 
foster care, tasks in the field of social rehabilitation of disabled persons and tasks specified in various acts 
which are to help directly the district residents at their request. Lipsko County is a small county at the 
meeting point of the Lublin, Mazovian and Swietokrzyskie Provinces, where social problems typical for 
many regions of central Poland occur. The analysis of the realized tasks during one year shows how public 
funds are involved in this area. 
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